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1 Úvod - Pohled na živelné škody v proměnách 

času 

Jak vyplývá z názvu této práce, jedná se o sondu do života 

poddaných mělnického panství v 17. století, se zaměřením na vliv neštěstí 

na život ve vsi Vehlovice. 

Jednou z nepřízní osudu, které často společnost postihují, jsou 

požáry. Známe ale i jiná živelná neštěstí. Taková, jejichž příčinou je 

příroda v podobě ohně, vody nebo větru, případně i země ve formě 

zemětřesení. Všechny tyto přírodní živly doprovázejí lidstvo odnepaměti, 

čas od času se obrátí proti člověku a dojde k nečekané katastrofě. Takovéto 

případy nám zachovávají kroniky a archivy. V současnosti se zdá, že se tak 

děje čím dál častěji a intenzivněji. Možná i proto jsem si zvolila toto téma, 

mým cílem je zjistit, jak reagovali na živelnou pohromu lidé v 17. století. 

V žádném případě se však nejedná o jakoukoliv komparaci se současností. 

Důležitá otázka je, zda lidé dříve vlivy počasí vnímali méně než je 

vnímáme v současnosti. V této době se informace a zprávy šíří mnohem 

rychleji, než tomu bylo v 17. století. Z tohoto pohledu můžeme říci, že lidé 

tedy vlivy počasí vnímali méně. Na druhou stranu ale žili v mnohem 

těsnějším sepětí s přírodou. Nevnímali svět a jeho změny globálně, tak jako 

je tomu dnes, byli si však bezpochyby vědomy změn v nejbližším okolí. 

Veškeré výkyvy v přírodním cyklu tak vnímali mnohem intenzivněji než 

my, musely se jich však přímo dotýkat. 

Kromě tématu škod způsobených neočekávanými výkyvy počasí 

(vichřice nebo povodeň), které jsou popsány v úvodu práce, se budeme 

věnovat hlavně škodám způsobeným lidskou neopatrností či lehkovážností. 

Tedy škodám zapříčiněným ohněm, kterým by se bývalo dalo snadno 
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předejít. Ve svém důsledku jsou takováto neštěstí často mnohem ničivější 

a dají se jen těžko napravit. 

Předmětem práce je proto především dopad požáru na malou ves 

na konci 17. století. S tím souvisí také popis této obce a celého panství 

v 17. a 18. století, který považuji za důležitý z hlediska pochopení všech 

okolností. 

V první části práce jsou shrnuty údaje z pramenů a literatury, které se 

vztahují k 17. a 18. století a popisují panství Mělník z hospodářského 

hlediska. Pro 17. století je to berní rula, pro 18. století tereziánský katastr. 

Následuje kapitola, kde jsou stručně popsány majetkové poměry panství 

v letech 1646-1753, zejména ve vztahu k tehdejším majitelům, rodu 

Černínů. Dále jsou krátce představeni hlavní osobnosti rodu a některé jejich 

životní osudy. Kromě toho je zde také popsána struktura úředníků, 

spravujících v daném časovém úseku spravovali celé černínské dominium, 

s přihlédnutím k úředníkům mělnického panství. 

Druhá část se zabývá rozborem pramenů. Jedná se o konkrétní listiny 

a doklady, které se, k požáru vsi Vehlovice v roce 1696 dochovaly. Mou 

snahou bylo získat z jejich kusých informací co nejvíce podkladů, jež by 

pomohly složit mozaiku života prostých obyvatel vesnice na konci 17. 

století. Tyto prameny, zaznamenávající dopad požáru zaviněného právě 

lidskou neopatrností, byly však stále pouze podklady pro úřednickou 

činnost, a tak některé z možných otázek zůstaly nezodpovězeny. 

Nyní se tedy pojďme seznámit nejprve s tématem živelných škod, tak 

jak se jejich dopad dochoval v několika ilustrativních městských kronikách. 

3 



1. 1 Města na řece Labi a živelné škody 

Na řece Labi je mnoho velkých měst a většina z nich má zpracovány 

své dějiny, avšak otázka živelných škod v nich příliš zdůrazňována nenÍ. 

Většinou slouží pouze jako doklad o utrpeních třicetileté války, kdy autoři 

dokumentují průchody vojsk (na tomto území většinou švédských) a s tím 

spojená neštěstí. Jedná se především o záznamy o škodách napáchaných 

vojáky, ale také o morových ranách (které ovšem s vojáky úzce souvisí). 

Tak např. v Roudnici nad Labem je třicetiletá válka spojena s průchody 

vojsk, jež způsobily četné požáry. Nejpřesnější údaj je spojen s vojsky 

švédskými, která v roce 1634 zničila most přes Labe. l Pro město na řece, 

těžící ze své výhodné polohy a z vlastnictví mostu, který nutil řadu 

obchodníků městem alespoň projít, to byla nepochybně velká ztráta. Jako 

další můžeme zmínit např. město Kolín, kde se pro rok 1639 zmiňuje 

průchod generála Banéra Polabím, což byla katastrofa pro celé územÍ. 

Zajímavé je, že rok poté byl obnoven most, stržený ovšem už před rokem 

1634. Další zmínka, vážící se k živelným pohromám, patří k období mezi 

roky 1639 a 1640, kdy ve městě řádil mor.2 Autor ovšem souvislost mezi 

těmito dvěma událostmi, která by byla celkem snadno pochopitelná, 

nepřipomíná. 

Dále jsou v publikacích často zmiňovány požáry, ovšem zdá se, že 

pouze ty z pohledu současníků významnější, ničivější. Tak např. v Kolíně 

to byl v roce 1652 velký požár/ který ve skutečnosti nejspíš nebyl tak 

rozsáhlý jako požár, ke kterému došlo o téměř dvacet let dříve, tedy v roce 

1634. Tehdy 40 domů shořelo a pouze 21 sousedů zůstalo nepohořelých,4 

což byla zkušenost natolik otřesná, že se v kronikách a pramenech 

lKASTNER, Quido - ČERNÝ, Jaroslav. Roudnice nad Labem: Od nejstarších písemných zpráv po 
současnost (do roku 1945). Roudnice nad Labem, 1989, s. 16. 
2V Á VRA, Josef. Dějiny královského města Kolína nad Labem. Kolín, 1888, s. 141-151. 
3 Tamtéž, s. 177. 
4 Tamtéž, s. 140. 
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dochovaly přesné údaje o počtech pohořelých a nepohořelých až do konce 

19. století, kdy byly zpracovávány podrobné dějiny města. A v Roudnici 

nad Labem dokonce velký požár v roce 1534 způsobil úpadek města. 5 Dále 

např. v Nymburku je zmiňován požár v roce 1686, kdy shořelo 39 domů, 

včetně šindelové střechy na chrámu sv. Jiljí, přičemž dva zvony spadly a 

roztavily se. Ovšem pro ekonomiku města musel být mnohem horší ranou 

než požár kostela požár obecního pivovaru, který byl pro každé svobodné 

město zásadním zdrojem příjmů.6 Samozřejmě jen do té doby, než jej 

vrchnost zakázala provozovat a donutila měšťany kupovat její vlastní pivo. 

Po výčtu požárů bychom obdobně mohli pokračovat s povodněmi, 

které jsou zmiňovány sice pouze pokud v souvislosti s tím spadl most nebo 

byl zničen mlýn,7 ale jejich dopad mohl být stejně ničivý jako u škod 

způsobených požárem. Obecně jsou však, hlavně ve starších publikacích, 

ekonomické dopady živelných škod zdůrazňovány spíše sporadicky.8 Tento 

jev můžeme snad připisovat tendencím tehdejší historické práce, tedy 

positivistickému přístupu k pramenům. Pokud se totiž podíváme na 

citované práce, vidíme, že byly sepsány již na počátku 20. století, a některé 

i dříve. Jediná z citovaných publikací, která zmiňuje i ekonomický dopad,9 

byla vypracována na počátku 90. let 20. století. 

Tomu odpovídá i fakt, že téma živelných škod a jejich dopadu na 

život poddaných je velmi málo zpracované. Můžeme říci, že čestnou 

výjimku v tomto směru představuje právě vydaná práce Jaroslava Šulce 

5 KASTNER, Quido - ČERNÝ, Jaroslav. Roudnice nad Labem. s. 13. 
6 KULHÁNEK, František. Královské město Nymburk. Nymburk, 1912, s. 344. 
7 Tamtéž, "led zničil oba mosty", s.164. VÁVRA, Josef. Dějiny královského města Kolína nad Labem. 
s. 208 : "Labe se vzedmulo a zá1abské grunty zatopilo, tu zřítil se též celý most do vody", s. 209 : "náhle 
se hnuly ledy labské, rozbily jez a mlýn se octnul na suchu". 
8 MIKULKA, Jaromír. Dějiny Hradce Králové. Hradec Králové, 1994, s. 174-175 : několik velkých 
fovodní, které způsobily škodu na mostech a na úrodě. 

Tamtéž, s. 174-175: "V srpnu 1713 se mimořádně vzedmula Orlice, zničila obilí na polích, také trávu na 
lukách a způsobila drahotu chleba." 
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v Časopisu Národního muzea. tO Autor se věnuje celé řadě jevů spojených 

s obyvatelstvem a třicetiletou válkou, nejen na vesnici, ale i ve městech. 

Pro nás je zajímavá především jedna ze závěrečných pasáží, věnovaná 

přímo venkovskému obyvatelstvu. Práce zakládající se zejména na 

regestové edice V. Lívy, Prameny k dějinám třicetileté války, ale i dalších 

publikací a archivního výzkumu podává obraz venkova a života jeho 

obyvatel v neustálé interakci s procházejícími a devastujícími vojsky. 

Zmiňuje řadu průvodních jevů, které jsou dodnes spojovány s vojsky. 

Nemoci, zvýšená mortalita, špatná hygienická a zásobovací situace. 

V důsledku toho pak zdůrazňuje nárůst pustých usedlostí v oblasti 

velkostatku Brandýs nad Labem. 11 Významným fenoménem, který autor 

dále zmiňuje, je aktivita poddaných v jednání s vojskem. Jsou to hlavně 

suplikace, jejichž prostřednictvím se poddaní obraceli ke své vrchnosti a 

žádali o ochranu před často až loupeživými vojsky nebo o výpomoc 

"zapůjčením" obilí. Tyto žádosti poddaných byly většinou vyslyšeny a 

vrchnost, případně komora česká, vydala opatření vedoucí k nápravě. Ať už 

to byla ochrana před vojáky formou normativních opatření či bezplatné 

rozdělování obilí. 12 Šulcova práce, jak již bylo naznačeno je ve svém 

přístupu k venkovskému obyvatelstvu bezpochyby velmi výmamná. 

Zvláště proto, že zmiňuje nejen útrapy poddaných, ale i to, že vrchnost byla 

ochotná jim v jejich tíživé situaci pomoci. Narušuje tedy zažitou představu 

krutých pánů, jejichž jednání s poddaným lidem vedlo jen ke vzpourám, 

které jsou tak často pro období 17. století vyzdvihovány. 

Nesmíme také zapomenout na řadu publikací, které jsou vydávány 

jako dějiny měst, ovšem téma živelných škod a jejich dopadů na dějiny 

města často vůbec nepopisují. Jsou to např. Dějiny Dvora Králové nad 

10 ŠULC, Jaroslav. Třicetiletá válka a všední den venkovské společnosti v Čechách (se zřetelem k situace 
na komorních panstvích a ve středním Polabí). In: Časopis Národního muzea - Řada historická, ročník 
175,2006, č. 1-2. 
II Tamtéž, s. 60-78. 
12 Tamtéž, s. 67-74. 
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Labem od Tomáše Halíka z roku 1926, Dějiny města Pardubice od 

Františka Šebka a kol. z roku 1990 nebo Z nejstarších dějin města 

Brandýsa nad Labem, autor Václav Vojtíšek, z roku 1937. 

Vlastně i jeden z mála sborníků,13 které byly k této tématice vydány, 

je složen z příspěvků, které nevypovídají o dlouhodobém zájmu a snaze 

badatelů pochopit všechny okolnosti, ale spíše o tom, že se prakticky každý 

historik někdy během své praxe a bádání o "svém" problému s tématem 

živelné škody setkal, a není pro něj tedy problém propojit tyto oblasti. 

Např. Marie Dufková: Katastrofa jako lexikální pojem, Lenka Bobková: 

" Vše špatné pro něco dobré H. Požáry v Ústí nad Labem do konce 16. 

století nebo Petra Večeřová: Katastrofy ve starých českých tiscích, a takto 

bychom mohli pokračovat dál. Zároveň to také vypovídá o velkém 

významu katastrofy a jejím dlouhodobém propojení s vývojem dějin lidské 

společnosti. Podívejme se tedy, jaký zásah znamenal požár na konci 17. 

stoeltí pro jednu malou ves na okraji Mělnického panství. 

13 Ponížení a odstrčení. Města versus katastrofY.In Documenta Pragensia XVI. Praha, 1998. 
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2 Mělnický velkostatek 

Jak již bylo naznačeno, tato práce se bude zabývat územím kdysi 

Mělnického velkostatku, a to v období, kdy byl převážně ve vlastnictví 

rodu Černínů. Nejprve se podíváme, jak vypadala oblast této hospodářské 

jednotky podle dvou nejvýznamnějších pramenů 17. a 18. století. Tedy 

podle berní ruly a tereziánského katastru. 

2. 1 Mělnický velkostatek v berní rule a tereziánském 

katastru 

Berní rula z roku 1654 je jedním z prvních celozemských katastrů a 

můžeme ji tedy zařadit mezi nejvýznamnější prameny v dějinách českého 

bernictví. Její význam spočívá také v úplnosti a tudíž porovnatelnosti pro 

většinu území Čech. Velkou část se podařilo vydat v novodobé edici, její 

údaje jsou přístupné širší veřejnosti. Avšak některé kraje jako bechyňský, 

hradecký, chrudimský, loketský, část kraje prácheňského, dále kraj 

rakovnický, kladský, slánský a litoměřický dosud na svou edici čekají. 

Musíme tedy konstatovat, že i berní rula mělnického panství, spadajícího 

v polovině 17. století pod kraj litoměřický, svou novodobou edici zatím 

nemá. To samozřejmě není závažný problém, jelikož je možné tento 

pramen prozkoumat v archivu, konkrétně v 1. oddělení Národního archivu 

v Praze. 

Podívejme se nyní, jak podle popisu berní ruly vypadal litoměřický 

kraj ve druhé polovině 17. století. Abychom dobře pochopili údaje tohoto 

pramene, je nutné si nejprve uvědomit několik základních rysů s ním 

souvisejících. Berní rula byla vypracovávána jako soupis všech poddaných 

schopných platit daně, tedy berně osedlých. Podnětem byla velmi špatná 
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finanční situace státu po třicetileté válce, pramenící z velkého snížení počtu 

osedlých. 14 Zároveň s obrovskými válečnými výdaji došlo k nárůstu 

byrokracie, tedy vrstvy úředníků, které musel stát uživit. Po delších 

dohadech mezi stavy a panovníkem bylo rozhodnuto o vypracování 

takového soupis, který by umožňoval spravedlivě určit, kdo má kolik platit 

a hlavně, aby byla vybírána částka spolehlivě pokrývající všechny výdaje 

státu a panovníka, nehledě na počet obyvatel. Vzhledem k rozdílům mezi 

sedláky v horách a v nížinách bylo rozhodnuto, že je třeba kromě výměry 

polností přihlížet také na další pracovní možnosti poddaných. Komisaři 

tedy sepisovali výměry polností, kolik se osívá na podzim a kolik na jaře, 

počet hospodářských zvířat a hlavně vedlejší možnosti přivýdělku. 15 Osedlí 

byli rozděleni do tří skupin, na sedláky, chalupníky a zahradníky. Sedlák 

byl poddaný hospodařící na poli o výměře 15 - 150 korců (strichů), 

chalupník 7 - 30 korců (strichů) a zahradník O - 8 korců (strichů). Osedlý, 

pak byl imaginární daňová jednotka, konkrétně 1 až 2 sedláci nebo 4 

chalupníci nebo 8 - 16 zahradníků. 16 Počet osedlých, tedy berně osedlých, 

byl nakonec rozdělován podle zjištěných údajů mezi všechny poddané na 

celém panství. 

Z těchto údajů tedy vyplývá specifičnost celého pramene. Jeho 

smyslem totiž nebylo přesně zachytit majetkové poměry, ale zjistit, kolik 

osedlých v českých zemích zůstalo. Snaha vrchnosti i poddaných byla 

přiznat osedlých co nejméně, aby i berně byla co nejmenší, i vrchnost pak 

navíc mohla lépe využívat poddané při práci na velkostatku. 

Z tohoto pohledu celý kraj litoměřický neutrpěl ve srovnání 

s ostatními kraji tak veliké škody, bylo zapsáno 18 787 poddanských 

14 Osedlý je pouze daňová veličina, jejíž velikost se určovala podle postupu popsaného v textu. 
15 K okolnostem vzniku berní ruly a významu údajů v ní zapsaných hlavně PEKAŘ, Josef. Kniha o Kosti. 
Kus české historie. Praha, 1998, s. 248-262. Dále týž, České katastry. Praha, 1935, také SLAVÍK, F.A. O 
popisu Čech po třicetileté válce. Praha, 1910. 
16 ~ • 

DOSKOCIL, Karel. Berní rula 2. Popis Cech roku 1654,11., Praha, 1954, s. 7. 
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živností, z toho 15746 osazených a 3041 pustých. 17 Bohužel větší část 

pustých usedlostí, celých 34%, se nacházela na mělnickém panství, tehdy 

dosud komorním věnném majetku českých královen, které se takto 

ustalovalo postupně již od 10. století. 18 Oněch 34% tvořilo 432 osedlých, 

z nichž ovšem 147 bylo pustých. Berně osedlých tedy bylo pouze 285. 19 

Mělnické panství patřilo v kraji k nejjižněji položeným, navíc 

s velkou enklávou nacházející se v boleslavském kraji (část vsi Velký 

Újezd, celé Chorušice, Choroušky, Zahájí, Zamachy, část Mělnického 

Vtelna a Střížovic, většina Krp). Podle Miloslava Volfa, který v 60. letech 

20. století vypracoval již citovaný popis litoměřického kraje, patřilo panství 

Mělník mezi nížinné kraje. Z hlediska berně osedlých tedy spíše méně 

početné, jelikož poddaní neměli možnost řemeslných přivýdělků a museli 

se živit výhradně zemědělskou výrobou. Komisaři proto při soupisu berní 

ruly rozeznávali několik druhů půdy, podle její plodnosti. Rozdělení ale 

naprosto záleželo na úsudku komisařů. Mělnický velkostatek byl svými 

obcemi rozdělen téměř rovným dílem mezi půdu pšeničnou a žitnou 

(přesně 17 a 19 obcí z celkového počtu 37 v berní rule zapsaných), pouze 

ve dvou případech byla kvalita půdy komisaři odhadnuta jako horší. 

V jednom případě jako kamenitá nebo písčitá a podruhé jako špatná 

kamenitá žitná. Pokud tato čísla srovnáme s průměrem v celém kraji, bylo 

Mělnicko vcelku úrodným krajem, pšeničná půda byla u 45,5% obcí, 

v celém kraji pouze u 28,75% obcí. Dobrá žitná u 50,5% obcí, v celém 

kraji 52,5%, tedy v rámci průměru kraje. Ve zbývajících případech bylo 

Mělnické panství pod průměrem kraje.20 V souvislosti s těmito čísly je 

důležité si představit celkový profil litoměřického kraje, který se vlastně 

17 VOLF, Miloslav. Hospodářský a sociální obraz Litoměřického kraje podle Berní ruly. In: Sborník 
archivních prací 18, 1968. 
18 KOPIČKA, Petr. Správa velkostatku Mělník v 16. až 20. století (Diplomatická studie z dějin 
patrimoniální a hospodářské správy). In : Porta Bohemica. Sborník historických prací č.2, 2003. 
19 VOLF, Miloslav. Hospodářský a sociální obraz. s. 148. 
20 Tamtéž, s.165-167. 
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rozkládal ve třech velmi rozdílných oblastech. Za prvé to byla převážně 

neúrodná horská oblast tvořená Krušnými horami, Českosaským 

Švýcarskem a Lužickými horami, dále kopcovitá oblast Českého středohoří 

kolem Labe a poslední, nejúrodnější oblast nížin vytvořená Labem s dolní 

Vltavou a Ohří.21 Nyní je tedy zřejmé, jak došlo k takovým rozdílům mezi 

průměrem celého kraje a konkrétními čísly Mělnicka. 

Dalším cenným údajem berní ruly jsou počty chovaného dobytka a 

jiných hospodářských zvířat, a to jak jejich skutečný počet, tak možný 

počet chovaného zvířectva. Také podle těchto čísel lze odhadnout, jak 

velké byly škody třicetileté války. S chovem dobytka je úzce spojena 

potřeba luk pro krmivo na zimu, což se zdá být dle ruly velmi nedostatkový 

artikl. Někteří hospodáři museli krmivo kupovat, a to i v úrodnějších 

krajích?2 Již zmiňovaný Miloslav Volf dává do souvislosti vztah mezi 

obdělávanou a neobdělávanou půdou a počtem chovaného dobytka. 

Z tohoto porovnání vychází pro Mělnické panství, které se počítá, jak již 

bylo řečeno, mezi nížinná panství, že pro chov hovězího dobytka tu bylo 

potřeba přibližně 11 strichů veškeré nebo 5,5 korce obdělané půdy u 

sedláka a 5,75 strichu veškeré nebo 2,75 obdělávané půdy u chalupníka. 

Volf si také všímá poměru mezi počtem skutečně a možně chovaného 

dobytka a mezi možně a skutečně obdělanou půdou. Pro nížinné oblasti 

uvádí u sedláků 32% a u chalupníků 50% skutečně chovaného dobytka ze 

100% možného. Konkrétně pro Mělnicko vypočítává tato čísla: poměr 

mezi obdělanou a neobdělanou půdou činí 8424 ku 7371,4 strichů u 

sedláků a 755,3 ku 993,4 strichů u chalupníků. Tedy více neobdělané než 

obdělané půdy. Poměr mezi počtem skutečně a možně chovaného dobytka 

21 Tamtéž, s. 144-145. 
22 Tamtéž, s. 173. 
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je na Mělnickém panství 31 % pro sedláky a 36% pro chalupníky. Což jsou 

čísla, která v podstatě odpovídají výpočtům Volfa pro nížiny.23 

Poslední z rubrik orientovaných na zemědělskou výrobu je otázka 

pěstování chmele, vína a ovoce. Ovocnářství je uváděno na mělnickém 

panství v obcích Velký Újezd, Choroušky, Chorušice a Zamachy, tedy u 

obcí ležících vně boleslavského kraje. Chmelařství je vyzdvihováno u vsí 

Střednice, Vysoká a Mikov. Ovšem nejvýznamnější bylo na mělnickém 

panství bezesporu vinařství - na celém panství zabíraly vinice 238 strichů, 

tedy 2,8% orné půdy. Podle hodnocení komisařů berní ruly: "Lidé vinicemi 

nejlépe stojí, leží u Labe." Pokud obyvatelé nemohli všechny vinice 

obhospodařit sami, pronajímali je a vybírali nájem.24 

Na závěr se ještě podívejme, jaké bylo sociální rozvrstvení obyvatel, 

počítaných do soupisu berní ruly. Byli to samozřejmě sedláci, chalupníci a 

jako bezzemci zahradníci. Kromě nich se ovšem v tomto kraji objevila ještě 

jedna skupina, a to "nádeníci na obci" nebo pouze "na obci". Nejednalo se 

o poddruhy, neboli nájemníky, nýbrž o obyvatele horských oblastí, kteří 

nahrazovali vrstvu zahradníků. Platí ovšem, že "na obci" se nenacházeli 

vůbec v nížinách (např. právě na Mělnicku), kde se místo nich nacházeli 

zahradníci a naopak. 25 

Tolik tedy údaje berní ruly, která byla pro kraj litoměřický sepsána 

česky a velmi úsporně. Ke každé vsi je na jeden řádek uvedeno zdání, které 

není pro panství větně odůvodněno; porovnání na závěr také chybL 

Bohužel tento svazek, který je úpravou značně odlišný od všech ostatních 

krajů, nemá uvedenu ani podepsánu komisi, která soupis provedla.26 

Dalším pramenem, který nám může přiblížit, jak vypadalo mělnické 

panství před 250 lety, je tereziánský katastr. Jedná se o dokument, který byl 

23 Tamtéž, s. 174-175, tabulka na s. 222. 
24 Tamtéž, s. 176-188. 
25 Tamtéž, s. 153-155. 
26 DOSKOČIL, Karel. Berní rula. s.15. 
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dokončen 50 let po události, které se budeme věnovat později. Vychází 

ovšem z údajů, které byly odevzdávány vrchnosti v přiznávacích tabelách 

v letech 1713-1715. 

Okolnosti vzniku tohoto katastru jsou velmi složité a dlouhé. Prvním 

impulzem byla potřeba revizitace existující a platné berní ruly, jelikož 

žádná ze stran nesouhlasila se stávajícím rozložením berně. Proto bylo již 

na počátku 18. století rozhodnuto o vytvoření nového soupisu. Avšak snaha 

o co nejpřesněj ší vystižení situace poddaných vedla k tomu, že práce na 

katastru se protáhla na několik desítek let. Samotná přiznání všech 

poddaných byla odevzdávána, jak už bylo řečeno, v letech 1713-1715, poté 

přišly na řadu kontrolní komise, vizitace a revizitace. Konečná zpracování 

byla svázána v letech 1748 a 1757 do těžkých foliantů. Vzhledem k 

obrovskému množství informací, které byly takto sebrány, muselo být i 

k případné moderní edici pramene přistupováno specifickým způsobem. 

Vznikla v 60. letech 20. století. Všechny kraje se vešly do dvou dílů, 

rozdělených abecedně. Třetí díl obsahuje první pokus o soupis dominikální 

půdy, která ovšem zůstávala i nadále nezdaněná.27 Edice je tedy vytvořena 

tak, aby obsahovala co nejvíce podstatných informací. Tím došlo 

k vypuštění nebo spojení některých rubrik, které obsahovaly bud' stále se 

opakující informace, nebo nebyly vyplněny vůbec. Pro větší úsporu také 

nebylo možné vyjmenovávat sedláky a chalupníky, jako je tomu v berní 

rule. U každého panství je v edici na jednom řádku uvedena jedna ves a 

sečteny všechny údaje, sebrané od hospodářů za celou obec. 

Podívejme se tedy, jaké souhrnné informace získáme o mělnickém 

panství v průběhu 18. století. Než přistoupíme k popisu podle 

tereziánského katastru, musíme si uvědomit, že od soupisu berní ruly se 

změnily měrné jednotky, což může být příčinou některých změn. 

27 CHALUPA, Aleš - LIŠKOVÁ, Marie - NUHLÍČEK, Josef - RAJTORAL, František. Tereziánský 
katastr český, sv. 1-3. Praha, 1694-1970. 
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Počet osedlých se oproti 285 z doby berní ruly zvýšil na 374,28 

přibyly ovšem i dvě vsi, a to Radouň, v době berní ruly rytířské panství, a 

ves Lhotka. Nesmíme si ovšem myslet, že zvýšení počtu osedlých bylo 

způsobeno pouze zvětšením panství. Celkový počet hospodářů v těchto 

dvou vsích byl čtyři; muselo tedy dojít k navýšení počtu hospodářů i 

v dalších obcích. Což svědčí o narůstající prosperitě panství a snad i o 

osazování gruntů zpustlých během třicetileté války. Porovnáním s údaji o 

počtu osedlých před rokem 1621 zjistíme, že k úplnému návratu 

k předválečnému stavu nedošlo. Pro rok 1615 a 1620 je to shodně 417 

osedlých?9 Důležitý rozdíl oproti berní rule ovšem je, že berně osedlí už se 

nesčítali pouze podle velikosti jejich polí, ale podle několika dalších 

ukazatelů, které dohromady vyjadřovali jejich "ekonomickou" výkonnost. 

Jedním z nich byla tzv. adminkula, která vyjadřovala, čím si 

obyvatelé vsi mohou přivydělávat a zlepšovat tak svou finanční situaci. 

Jako adminkula se počítala tato odvětví: chmelařství, pěstování prosa, lnu a 

konopí, vorařství a láce dříví, dobytkářství, výhodný prodej produktů 

z vlastního hospodářství poddaných, zisk z obchodu a formanství a předení. 

Obyvatelé vsí mělnického panství měli přístup k pěstování prosa, lnu a 

konopí a ke chmelařství. Jiné zvýhodnění není uváděno. 

Významným ukazatelem bylo samozřejmě i sociální rozvrstvení 

obyvatel daného panství. Rozdělení podle Tereziánského katastru se liší od 

toho v berní rule, neboť rozeznává bezzemky a domkáře do 1 strichu polí a 

zahrad, zahradníky a domkáře od 1,1 do 5 strichů polí, chalupníky od 5,1 

do 15 strichů, hospodáře od 5,1 do 30 strichů, sedláky od 30,1 do 60 strichů 

a nakonec velké sedláky přes 60 strichů orných polí.3D Pro Mělnicko je to 

tedy 10 bezzemků, 28 zahradníků, 47 chalupníků, 47 hospodářů, 95 

28 Tereziánský katastr český, sv. 1, s. 97. 
29 VOLF, Miloslav. Hospodářský a sociální obraz. s. 148. 
30 Tereziánský katastr český, sv. 1, s. 13. 
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sedláků a 147 velkých sedláků.31 Tato čísla lze jen těžko porovnávat s berní 

rulou, jejíž rozdělení bylo mnohem volnější. Umožňují nám ale představit 

si, jak byla pole rozdělena mezi obyvatelstvo. Pokud údaje převedeme na 

procenta, je to 64,7% sedláků a velkých sedláků, 12,6% hospodářů a také 

chalupníků, 7,5% zahradníků a 2,7% bezzemků. Mezi sebou měli rozdělena 

pole o celkové výměře 22 459 strichů.32 A dále lada, pastviny, louky a lesy, 

celkem 1954,4 strichů. 

Kvalita polí, jako další ukazatel pro určení výše berní, už nebyla 

určována podle odhadu komisařů, ale přesně stanoveným rozdělením do 

skupin, podle toho, kolikanásobně převýšila sklizená úroda množství 

vysetého obilí. V první polovině 18. století vypadala tedy kvalita sklizně 

z celkového počtu 40 vsí mělnického panství takto: šestinásobku, 

pětiapůlnásobku a pětinásobku výsevku (první, druhá a třetí třída) 

dosahovaly pouze dvě vsi, čtyřapůlnásobku (čtvrtá třída) deset vsí, 

čtyřnásobku (pátá třída) jedenáct vsí, třiapůlnásobku (šestá třída) sedm vsí, 

trojnásobku (sedmá třída) čtyři vsi a dvaapůlnásobku (osmá třída) opět jen 

dvě vsi. Lze tedy říct, že kvalita půdy byla spíše horší, výjimečně dobrá, 

stejně jako u hodnocení berní ruly. 

A jaký byl tedy celkový počet berně osedlých mělnického panství? 

Bylo to číslo o více než sto nižší než celkový počet hospodářů, tedy 253, 5. 

Než se ale rozloučíme s tereziánským katastrem, nesmíme zapomenout na 

poznámky, které o každém panství uvádějí dodatkové informace. Ukažme 

si to na panství Mělník, kde stojí: "Držitel: sirotek po hraběti Františku 

Antonínu Černínovi z Chudenic. - Louky jsou většinou špatné nebo žádné, 

též nedostatek pastvin, takže dobytek musí být držen doma až do konce žní. 

Odbyt obilí je dobrý, prodává se i dráže než v Praze formanům, kteří sem 

31 Tereziánský katastr český, sv. 1, s. 96-97. 
32 Tamtéž. 
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přijíždějí od České Lípy a okolních míst. ,,33 Poznámka tedy obsahuje 

charakteristické informace, které měly pomoci vystihnout celkovou situaci 

na panství. Po zkušenostech s berní rulou bychom jistě očekávali také 

informace o vinicích, ty jsou ale uvedeny v edici katastru pod tabulkou 

panství. Zde je upozorňováno na: "mlýn na stálé vodě o 1 kole, řemeslníků 

ve městě 14, na vsích 23, vinice 880,2 strichů. Pivovar ve městě na 1441f4 

sudu piva ročně. ,,34 Pokud si všimneme pivovaru ve městě, je jasné, proč 

se jako adminkula u pěti vsí objevuje chmelařství. 

Jaký obraz mělnického panství edice tereziánského katastru 

představuje? Je to panství, na kterém se počet osazených gruntů za padesát 

let uplynulých od předešlého soupisu zvýšil téměř o sto osedlých. Jeho 

poddaní se věnují chmelařství a vinařství, díky čemuž zvyšují prosperitu 

svého hospodářství, přestože nemají příliš kvalitní polnosti. Bohužel už 

nám ani jeden ze zmiňovaných pramenů nedokáže nic říci např. o 

náboženském vyznání obyvatel, což by jistě dokreslilo obraz tohoto kraje. 

Vhodným pramenem by zde byl Soupis poddaných podle víry, sestavovaný 

v roce 1651, který se však pro tento kraj nedochoval. 

Nyní si tedy již dokážeme představit, jak po hospodářské stránce 

vypadalo mělnické panství ve druhé polovině 17. století a v první polovině 

18. století. Podívejme se nyní, jak se vyvíjela držba již řečeného komorního 

věnného panství českých královen v 17. a 18. století. 

33 Tereziánský katastr český, sv. 1, s. 97. 
34 Tamtéž. 
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2.2 Držitelé a majitelé mělnického panství v 17. a 18. 
století 

Počátky mělnického panství klademe do 8. století, kdy byl kraj 

osídlen slovanskými Pšovany, kteří si v místech města Mělník postavili 

dřevěný hrad. Později byl nejprve hrad, poté i kolem rozložené panství 

udělován jako věnné panství českým kněžnám a královnám. Město 

s hradem bylo v první polovině 14. století zařazeno do soustavy věnných 

měst. Komorní panství se do podoby pozdějšího velkostatku začalo 

rozrůstat v 15. a 16. století. Z části díky královské správě, z části díky 

zástavním majitelům, královským věřitelům. 

V 17. století bylo panství nejprve ve správě hejtmanů, kteří byli 

poddaní komory. Byli to Mikuláš Gerštorf z Gerštorfu a Malvic a Matyáš 

Lvovický ze Lvovic. Poté císař Rudolf II. panství pronajal Vilémovi 

z Vchynic a Tetova, po něm Jakubovi Hořickému z Tepence. Další majitelé 

už byli zástavními majiteli - nejprve Šťastný Václav Pětipeský z Chýš a 

Egenberku, který půjčil stavům na válku proti císaři. Před smrtí na 

Staroměstském náměstí jej zachránila císařská milost spojená s konfiskací 

všech statků. Poté bylo panství dále zastavováno, až jej roku 1623 získal 

Vilém Slavata z Chlumu a Košumberka. Ten byl majitelem do roku 1641, 

kdy mu byl splacen dluh a panství se opět vrátilo pod komorní správu. 

Jedním z posledních zástavních majitelů se stal roku 1646 Heřman Černín 

z Chudenic (1576-1651), zastávající v té době pozici nejvyššího dvorského 

sudí. 35 

Osobnost Heřmana Černína z Chudenic jistě stojí za pozornost.36 

V pohnutých dobách 17. století bylo jeho stanovisko velmi odlišné od toho, 

jaké si zvolila většina českých šlechticů té doby. Podívejme se nyní na 

35 KOPIČKA, Petr: Správa velkostatku Mělník. s. 24-32. 
36 K osobnosti Heřmana Černína z Chudenic nověji KOLDINSKÁ, Marie. Kryštof Harant z Polžic a 
Bezdružic. Cesta intelektuála k popravišti. Praha - Litomyšl, 2004. 
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tohoto významného majitele mnoha rozsáhlých statků v Čechách 

v kontextu jeho života. 

Heřman Černín z Chudenic se narodil roku 1576 na tvrzi 

Nedrahovicích u Sedlčan, do tehdy nezámožné rytířské rodiny. Měl několik 

sourozenců, z nichž můžeme jmenovat staršího bratra Diviše, popraveného 

pro účast na stavovském odboji roku 1621 na Staroměstském náměstí, a 

mladšího Humprechta, otce Humprechta Jana Černína, kterého si Heřman 

vybral za dědice veškerého majetku.37 

Heřman se už jako čtrnáctiletý chlapec, po smrti obou rodičů, dostal 

do Itálie, kde pobýval pod ochranou Vespasiana z Gonzagy. Krátce poté 

nastoupil do vojenských služeb. V roce 1598 se vydal v průvodu Kryštofa 

Haranta z Polžic do Jeruzaléma, což zužitkoval v pozdějších letech 

zejména v císařských službách. Po svém návratu do Čech v roce 1599 jej 

císař Rudolf II. jmenoval komořím nad stříbrem a byl prý velmi oblíben u 

dvora. Přesto se mu za jeho života nedostalo větších poct; vysoké dvorské 

úřady zastával až na konci života. Všechen majetek a úspěch tedy pramenil 

jen zjeho obchodního nadání a hospodárného ducha. Tak již v roce 1615 

kupuje panství žlebské, snad i díky sňatku s vdovou Marianou Karlovou ze 

Svárova, který uzavřel roku 1606. Rok poté byl na přímluvu císaře Rudolfa 

II. povýšen do panského stavu, později se kromě jiného stal hejtmanem 

Starého Města pražského. 

Významnými kapitolami života Heřmana Černína byly dvě cesty do 

Cařihradu, které podnikl jako císařský vyslanec za účelem uzavření míru se 

sultánem. Poprvé odjel v roce 1616 a vrátil se jen několik týdnů před 

vypuknutím stavovského povstání roku 1618. Domů si přivezl cenné 

zkušenosti, ale hlavně dostatek drahocenných předmětů, které zhodnotil 

v obchodě. Jeho postoj k probíhajícímu povstání byl jasný, jako pragmatik 

se už v roce 1611 postavil na stranu císaře Rudolfa II. a ani teď nevěřil ve 

37 PEKAŘ, Josef .Kniha o Kosti. s. 89-123. 
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vítězství stavů. Zůstal věrný císaři Ferdinandovi Štýrskému. Jako hejtman 

Starého Města pražského byl přítomen popravám na Staroměstském 

náměstí, tedy i popravě Kryštofa Haranta, jehož vdova se stala jeho druhou 

ženou. Při popravě vlastního bratra Diviše se na chvíli vzdálil. 38 

Na událostech, které následovali, dokázal opět chytře vydělat. V prvé 

řadě to bylo nejprve udělení stavu svobodného říšského pána roku 1623 a 

roku 1627 povýšení do stavu českých hrabat.39 Mnohem významnější 

činnost ovšem představovalo hromadné skupování konfiskovaných statků, 

které takto získával za zlomek skutečné hodnoty. V roce 1622 statky 

Petrohrad, Soseň a Pšovlky, dříve koupené panství žlebské vyměnil za 

statky Kysibl, Andělskou Horu, Bochova Čenov, ke kterým v roce 1625 

připojil statek Krty.40 Další statky, a to opět v Žateckém kraji, nakupoval 

v roce 1628: Přehořov, Sedčice, Milčeves a Velikou Černoc. V roce 1631 

ještě statek Vroutek. 

V letech 1625-1626 půjčoval peníze na císařská vojska, případně je 

zásoboval. Vzhledem ke špatné platební morálce císaře, se mu v roce 1639 

podařilo získat panství Schmiedeberg ve Slezsku jako náhradu za 

nezaplacené zásobování císařského vojska.41 V roce 1646 se podobným 

způsobem stal zástavním majitelem panství Mělník.42 Ještě předtím se 

vydal podruhé do Cařihradu, v letech 1644-1645, tedy v úctyhodném věku 

téměř sedmdesáti let. Jeho poslání bylo opět splněno, opět si dovezl 

množství obchodních artiklů a svoje obchodní styky ještě rozšířil.43 V té 

době byl již potřetí ženatý, tentokráte s mladou italskou kráskou Sylvií 

Caretto - Millesimo. 

38 PETRÁŇ, Josef. Staroměstská exekuce. Praha, 1972, s. 15-16. 
39 Ottův slovník naučný, sv. 6, Praha 1997, s. 623-627. 
40 TŘÍSKA, Karel. Vývoj černínské ústřední správy. In: SAP, 18, 1968, s. 363. 
41 Tamtéž. 
42 KOPIČKA, Petr. Správa mělnického velkostatku, s. 32. 
43 PEKAŘ, Josef. Kniha o Kosti, s. 93-94. 
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Ve stejném roce, kdy získal mělnické panství, sestavil také svou 

závěť. Ještě předtím si od císaře vymohl povolení založit fideikomis, tedy 

takový právní institut, který zaručuje "přechod majetku jako celku na členy 

rodiny podle dědické posloupnosti stanovené v závěti zakladatele. Účelem 

je zajistit neštěpení rodového majetku a uchovat majetkové postavení 

rodiny ".44 Měl Heřman Černín strach, že jeho dědicové nebudou 

dostatečně šetrní a jím nashromážděné statky promrhají? Těžko říci. Jisté 

je, že jestli měl obavy z takového vývoje, nebyly neoprávněné. K vyhlášení 

konkurzu došlo osmdesát let po jeho smrti, za panování vnuka Humprechta 

Jana.45 Vraťme se ale zpět do roku 1639, kdy císař Ferdinand III. založení 

povolil. Vložena byla tato panství a jiné nemovitosti: Petrohrad, Kysibl, 

Nejdek, Milčeves, Kost, Velichovky u Jaroměře, Schmiedeberg, dvůr 

v Unhošti, 95 000 zlatých zapsaných císařem na mělnickém panství a tři 

domy v Praze.46 Ve svém úsilí byl úspěšný, z rodu, o kterém k počátku 17. 

století Pekař píše, že byl nezámožnou rytířskou rodinou, se vypracoval 

k hraběcímu titulu a majetku, který byl podle kalkulu z roku 1656 

(vypracovaný k berní rule) ohodnocen jako sedmý nejbohatší rod s 1459 

b v dl'· 47 erne ose yml. 

Heřman Černín zemřel roku 1651, ve věku 75 let. Dědicem 

veškerého majetku se stal jeho prasynovec Humprecht Jan Černín, kterému 

v té době bylo 23 let. Podle Pekaře se chtěl statků ujmout hned, ale nemohl, 

protože na nich hospodařila hraběnka Sylvie, která měla v Heřmanově 

závěti zaručeno užívání některých statků.48 Podle Třísky jí Humprecht Jan 

naopak panství pronajal na dobu tří let.49 Těžko lze tyto názory rozsoudit, 

zvláště když ani jeden z autorů neuvádí, odkud čerpal. Bylo by potřeba 

44 Všeobecná encyklopedie Diderot, Praha 1996,1. díl, s.717. 
45 PEKAŘ, Josef. Kniha o Kosti, s. 123-124. 
46 Tamtéž, s. 100. 
47 Berní rula, sv. 2, s. 749. 
48 Tamtéž, s. 100. 
49 TŘÍSKA, Karel. Vývoj černínské ústřední správy, s. 364. 
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prostudovat listiny z té doby, což snad lze přenechat jiným badatelům. 

Nyní se musíme spokojit se závěrem, že mladý Humprecht Jan správu 

panství převzal v roce 1654. 

Humprecht Jan Černín se narodil v roce 1628, jeho matka Zuzana 

nám zanechala množství dopisů, jejichž edici vydal Zdeněk Kalista, a které 

svědčí o její lásce k synovi. Otec Jan byl hejtmanem vltavského kraje.50 

Roku 1652 se oženil s Italkou Dianou Marií markraběnkou z Gazolda, 

která mu porodila dva syny, Heřmana Jakuba a Tomáše Zachea. Manželství 

však bylo v roce 1674 rozvedeno. Humprecht Jan byl, co se dvorských 

úřadů týká, mnohem úspěšnější než jeho prastrýc. Už v roce 1651 se stal 

přísedícím komorního soudu, od roku 1656 byl přísedícím zemského soudu 

a o čtyři roky později místodržitelem královským v Čechách, načež se 

v roce následujícím odebral do Benátek jako císařský vyslanec. Od roku 

1666 byl tajným radou, později se stal prvním komořím a dosáhl řádu 

zlatého rouna.51 Jak ovšem píše Pekař, řád zlatého rouna dostal také za 

zásluhy svého prastrýce. 52 

Humprecht Jan zemřel už v roce 1682. Majetek po něm zdědil starší 

syn Heřman Jakub Černín (1659-1710). Jeho největším přínosem rodu byl 

zisk Jindřichova Hradce, díky sňatku s Marií Josefou hraběnkou 

Slavatovou, neboť roku 1694 došlo k dělení Slavatovského majetku.53 

Druhou Heřmanovou manželkou byla Antonie Josefa hraběnka 

Khilnburgová, která po jeho smrti roku 1710 až do roku 1 731 spravovala 

jako poručnice mělnické panství, které připadlo mladšímu z Heřmanových 

synů, Františku Antonínovi. To byl ovšem další zisk Heřmana Jakuba, 

neboť roku 1687 odkoupil Mělník od císaře Leopolda I. Pak se v roce 1700 

stal nejvyšším hofmistrem Českého království a 1704 nejvyšším 

50 Ottův slovník naučný, sv. 6, Praha 1997, s. 623-627. 
51 Tamtéž. 
52 PEKAŘ, Josef. Kniha o Kosti, s. 109. 
53 TŘÍSKA, Karel. Vývoj černínské ústřední správy, s.367. 
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purkrabím. 54 Po jeho smrti, jak už bylo naznačeno se majetek dělil mezi 

jeho dva syny. Starší František Josef (1697-1733) se stal dědicem 

fideikomisu a bývalých Slavatovských statků, zděděných po matce Marii 

Josefě hraběnce Slavatové. Mladší František Antonín (1710-1739) se stal 

dědicem alodního mělnického panství. Po smrti otce byli oba synové příliš 

mladí, a tak se poručníkem staršího stal jeho švagr, manžel jeho sestry 

Marie Markéty, František Josef z Valdštějna. Panství spravoval až do 

plnoletosti Františka Josefa v roce 1718. Poručnicí mladšího bratra, 

Františka Antonína, byla jeho matka, jak již bylo řečeno. 

František Antonín Černín byl posledním držitelem panství Mělník 

z rodu Černínů. Po sňatku s vdovou po svém starším bratrovi Isabellou 

Marií markraběnkou z Westerloo, se kterou měl jedinou dceru Marii 

Ludmilu, přešlo panství roku 1753 na jejího manžela, knížete Augusta 

Antonína z Lobkovic. Panství pak zůstalo v rukou rodu Lobkoviců až do 

roku 1948, kdy byla zavedena nejprve správa národní, později správa 

Ministerstva zemědělství Československé republiky. 55 

Jak se zdá, mělnické panství nebylo až tak důležitou součástí celého 

velkého souboru panství a statků, nashromážděného třemi generacemi 

Černínů. V 17.století bylo odkoupeno od komory a stalo se majetkem rodu, 

ale už v 18. století bylo děděno mladším synem a nakonec se stalo 

majetkem rodu Lobkoviců. Koupě panství do osobního vlastnictví sice 

naznačuje určitý význam panství pro majitele, ale rozhodně ne na výlučnost 

zájmu o tento velkostatek. Avšak v jednom ohledu mělnické panství pro 

své majitele významné bylo. Už Heřman Černín vydával z Mělníka 

hospodářské instrukce56 a Humprecht Jan Černín z něj v roce 1654 vytvořil 

úřední místo centrální správy svého rozsáhlého majetku.57 Podívejme se 

54 KOPIČKA, Petr. Správa mělnického velkostatku, s. 36. 
55 Tamtéž, s. 38,48. 
56 TŘÍSKA, Karel. Vývoj černínské ústřední správy, s. 364. 
57 KOPIČKA, Petr. Správa velkostatku Mělník, s. 33-34. 
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tedy, jak se vyvíjela správa toho panství v souvislosti se správou celého 

majetku rodu Černínů, a to do roku 1753. 

2.3 Správa černínského dominia v 17. a 18. století 

o panství Mělník už víme skoro vše, co by nás mohlo zajímat. 

Známe jeho popis podle berní ruly i podle tereziánského katastru a 

seznámili jsme se i s jeho majiteli v daném časovém úseku. Podívejme se 

nyní, jak byl řízen velkostatek a jaké konkrétní úřady a úředníky můžeme 

sledovat při správě rozsáhlého černínského dominia. 

Velkostatek jako hospodářská jednotka byl v 17. století spravován 

formou instrukcí, neboli vyjádření vrchnosti, jak se co má na panství řešit. 

V současnosti jsou tyto zachované hospodářské instrukce využívány hlavně 

k dokreslení vývoje administrace velkostatku, případně k popisu dějin 

zemědělství.58 Nesmíme si však myslet, že by tyto instrukce byly určeny 

pro všechny poddané a ti se jimi pak měli řídit. Tyto příkazy byly určeny 

úředníkům, kteří při správě zastupovali svého pána a sloužili jako 

prostředníci ve styku mezi poddaným a vrchností. Projděme si tedy, jak 

podle rekonstrukce, kterou provedl Václav Černý, vypadalo složení 

úředníků na velkostatku v Čechách. 59 

V ideálním případě mělo každé panství vlastního hejtmana, správce 

či vrchního úředníka. Název této funkce se vyvíjel jak v čase, tak místně. 

Hejtman či vrchní úředník byl pověřen správou panství a jeho nadřízeným 

byla přímo vrchnost nebo vrchní hejtman či purkrabí, řídící všechna panství 

své vrchnosti. Mezi jeho podřízené většinou patřil kromě hejtmana ještě 

písař důcho dní , který měl na starost peněžní důchody panství a dohlížel 

58 ČERNÝ, Václav. Hospodářské instrukce. Přehled zemědělských dějin v době patrimonijního 
velkostatku v xv. -XlX. století. Praha, 1930, s. 7. 
59 Tamtéž. 
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také nad kontribučním a sirotčím písařem. Kontribuční písař zajišťoval 

včasný a úplný výběr běmě, sirotčí byl zodpovědný za sirotky a sirotčí 

peníze na panství. Zajišťoval hlavně, aby nedošlo ke zpronevěře. Jediný 

úředník, který byl vždy podřízený přímo vrchnosti, byl obroční písař, 

vedoucí agendu obilního hospodářství panství. 60 

Nejdůležitější osobou každého jednotlivého panství byl tedy vrchní 

úředník, hejtman, který měl odpovědnost za soudní, politickou a policejní 

správu poddaných a především za panské hospodářství. Jeho povinnosti 

můžeme rozdělit do 4 kategorií: 1) vedení vrchnostenské kanceláře a 

úřadování (tj. korespondence s vrchností apod.), 2) správa poddaných, 3) 

správa hospodaření na dvorech (mezi povinnosti hejtmana patřilo např. 

objíždět několikrát do roka panské dvory a provádět neočekávanou 

inspekci) a 4) někdy, pokud bylo panství menší, měl hejtman na starosti 

správu menšího dvora, která mu nezabrala příliš času a mohl se vedle ní 

věnovat i správě panství. Hejtman měl k dispozici také písaře.61 Plat všech 

úředníků stanovoval majitel panství a skládal se z několika částí - služného 

v penězích, peněz na maso a deputátu. Deputát mohl být velmi rozličný, 

např. žito, pšenice, ječmen, hrách, oves, pivo atd. Tedy vlastně část ze 

všeho, co velkostatek vyprodukoval. 62 

Samozřejmě, že na každém panství byla situace trochu jiná a 

neustále se měnila. Konkrétně pro druhou polovinu 17. století nelze 

vysledovat přesné rozdělení povinností mezi jednotlivé osoby a úřady. 

V této době většinu funkcí stále ještě vykonávali příslušníci nižší šlechty, 

kteří nebyli existenciálně závislí na stálém platu, a mohli tedy kdykoliv 

úřad bez udání důvodu opustit, třeba i dlouho před vypršením smlouvy, 

uzavřené s vrchností. Nastávala pak složitá situace, kdy majitel musel 

60 Tamtéž, s. 40. 
61 Tamtéž, s. 54. 
62 PEKAŘ, Josef. Kniha o Kosti, s. 278-249. 
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přesouvat povinnosti na jiné úředníky a vytvářel tak vlastně jakoby nové 

úřady, které jimi vlastně ale vůbec nebyly. 

Podívejme se tedy, jak byl spravován takový složitý útvar, jakým 

byla panství ve vlastnictví rodu Černínů. Přesto, že jejich velkou část 

nashromáždil už Heřman Černín, zajímavější z našeho pohledu bude až 

období pod správou jeho dědice Humprechta Jana. Jak totiž píše Pekař, 

Heřman se staralo správu panství naprosto sám (snad aby ušetřil?), a když 

se pak majetku ujímal Humprecht Jan, neměl k ruce žádného sekretáře, 

který by mu poradil, pouze několik písařů.63 Proto ihned v roce 1654, 

s platností od 1.1., stanovil Jana Jiřího Strachovského ze Strachovic, 

dosavadního kostomlatského správce, vrchním hejtmanem všech panství a 

všechnu úřední správu soustředil do Mělníka, kde pozdější dvorní kancelář 

setrvala až do roku 1704.64 Další důležitou osobou byl sekretář, který 

vyřizoval veškerou Černínovu korespondenci. Do roku 1658 to byl Ondřej 

Štěrba, pozdější hejtman ve Schmiedebergu. Po něm pak úřad dlouhou 

dobu zastával Václav Michal Hruška, jehož následujícím úkolem bylo hájit 

Černínovi zájmy u nejvyššího berničního úřadu v Praze, a to až do své 

smrti v roce 1687. Z tohoto období známe také další úředníky, kteří se 

starali o správu všech panství. Byl to např. již u Pekaře zmiňovaný Jan 

Procházka, jenž se nejprve stal hospodářským písařem. V této funkci 

soustřeďoval hospodářské záležitosti panství, které předkládal Humprechtu 

Janovi a podle jeho připomínek a rozhodnutí pak vše vyřizoval. Dále to byl 

Jan Vilém Gerštorf z Gerštorfu, který v letech 1654-1664 spravoval 

finanční záležitosti, neboli rentmistr, a Jan Vojtěch Zeidler, dvorní 

pokladník, pověřený správou pokladny. Nižší úředníci většinou ve své 

funkci setrvávali, problém byl, jak už bylo naznačeno, s těmi vyššími. Ve 

funkci vrchního hejtmana se vystřídalo hned několik šlechticů, kteří po půl 

63 PEKAŘ, Josef. Kniha o Kosti, s. 107. 
64 KOPIČKA, Petr. Správa velkostatku Mělník, s. 33-35. 
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roce až roce a půl svou činnost ukončili. Jedním z těch, kteří sloužili déle, 

byl Václav Silvestr Smrčka z Mnichu (červenec 1654-březen 1665).65 

Naopak jedním z nejdéle sloužících nižších úředníků byl již zmiňovaný Jan 

Procházka, který byl opravdu velmi úspěšným v úřednické kariéře. Už jeho 

otec Jiří Procházka byl na kosteckém panství v roce 1652 purkrabím a 

obročním písařem. Jeho syn mu nejprve vypomáhal jako důchodní písař.66 

V době panování Humprechta Jana byl v roce 1671 nejdříve dvorním a 

hospodářským písařem, v roce 1683 vrchním hospodářským písařem 

celého dominia,67 což byla bezesporu velmi významná funkce - vždyt' měl 

na starosti veškerou hospodářskou i správní agendu všech panství. Od roku 

1690, kdy se jím stal Jan Procházka, můžeme mluvit o funkci vrchního 

hejtmana jako stálého zaměstnance, která se vyvinula z funkce vrchního 

hospodářského písaře. Navíc se udržela až do roku 1846, jen byla později 

přejmenována na hospodářského inspektora. Procházkovým nástupcem se 

stal Jakub Josef Richtersohn.68 

Úředníci byli bud' najímáni na doporučení, jako např. Jiří Procházka 

na kosteckém panství, což pak přineslo užitek i jeho synovi Janovi a 

dokonce i vnukovi Antonínu Václavovi, který sloužil jako komorní písař u 

hraběte Františka Josefa Černína. Další možností pak byl postup od nižších 

pozic na vyšší, což je zase případ Jakuba Josefa Richtersohna, který je 

zmiňován nejprve v roce 1683 jako nástupce Jana Procházky v úřadu 

hospodářského písaře, v roce 1717 jako hospodářský rada a nakonec jako 

hospodářský inspektor.69 Poslední možností bylo bud', že úředník byl 

vybrán přímo majitelem panství, nebo že své služby vrchnosti nabídCo. 

Určit ovšem, která z cest vedla nejčastěji k úspěšné kariéře úředníka či 

65 TŘÍSKA, Karel. Vývoj černínské ústřední správy, s. 366-367. 
66 PEKAŘ, Josef. Kniha o Kosti, s. 81. 
67 TŘÍSKA, Karel. Vývoj černínské ústřední správy, s. 365-367. 
68 Tamtéž, s. 372. 
69 Tamtéž, s. 367-372. 
70 Tamtéž, s.365. "Dne 30. července nabídl své služby Černínovi Samuel Mathiseus z Hostinného. " 
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k úspěšné správě panství by znamenalo mnohem soustavnější zkoumání 

problému, nežje možné v rámci této studie. 

Na závěr ještě připomeňme, že správa tak rozlehlého panství byla 

záležitostí jistě nesmírně složitou, a proto jak Humprecht Jan, tak jeho syn 

Heřman Jakub Černín provedli celou řadu reforem, které si kladly za cíl 

zlepšit fungování úřadů. Některé byly úspěšné, jiné méně, ale taková 

nařízení byla v případě nefunkčnosti většinou rychle zrušena. Jako 

například v roce 1690, kdy Heřman Jakub po vzoru kanceláře říšské dvorní 

rady nařídil, aby dvorní kancelář vedla dva protokoly, jeden pro spisy, o 

nichž bylo rozhodnuto a druhý pro spisy vypravené. Ukázalo se ale, že 

vyhledávání spisů je takto ještě složitější a zdlouhavější a nařízení bylo po 

dvou letech zrušeno.71 Ovšem tentýž majitel už o osm let dříve úspěšně 

reorganizoval systém centrální správy statků tak, že na Mělníku zřídil již 

zmiňovanou dvorskou kancelář. Osobně také vypracoval podrobný postup 

pro spisovou manipulaci a kancelářský řád pro ustanovenou dvorskou 

kancelář.72 Vše díky zkušenostem, které získal službou u císařského dvora. 

Těsně předtím, než byla celá kancelář z Mělníka postupně v letech 1702-

1704 přestěhována do Prahy, vznikl v roce 1694 na Mělníku vrchní úřad 

(Oberamt) se třemi expedicemi - právní, hospodářskou a účetnÍ. Poté byla 

rozsáhlá panství rodu Černínů spravována z hradčanského paláce. 

71 Tamtéž, s. 367. 
72 Tamtéž, s. 368. 
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2.3.1 Správa mělnického panství v 17. století 

Z předchozí kapitoly už víme, jaké úřady se většinou při správě 

panství uplatnily. Podívejme se nyní na konkrétní personální zastoupení 

správy mělnického panství v 17. století. 

Jak už bylo řečeno v kapitole o majitelích panství, na počátku 17. 

století byl velkostatek stále ještě majetkem královské komory. Hejtmana 

panství tudíž určoval panovník. Z let 1606-1610 se nám dochovaly 

záznamy o několika osobnostech, byli to již zmiňovaní Mikuláš Gerštorf 

z Gerštorfu a Malšvic a Matyáš Lvovický ze Lvovic. Dalším hejtmanem, 

který byl zároveň už zástavním majitelem, byl Jakub Hořický z Tepence.73 

Později, v době zástavní správy Viléma Slavaty z Chlumu a Košumberka to 

byli hejtmané, Martin Prušek z Prušova a z Křížové Hory, Václav Matěj 

Dačický a Samuel Hradčanský z Hradčan.74 V dalším období se na této 

pozici vystřídalo několik hejtmanů, jmenujme některé z doby panování 

Humprechta Jana Černína. Byli to Jiří Hein, Zikmund Rotter z Kostentálu, 

Jiří Karel Eimer z Valtířova a mnoho dalších méně významných 

příslušníků nižší šlechty.75 Většinou nezůstali na své pozici déle než dva 

roky a posléze postupovali na jinou funkci v rámci panství nebo celého 

černínského dominia. Jejich výčet by byl velmi dlouhý, podívejme se tedy 

na závěr 17. století, do doby od roku 1687, kdy bylo panství odkoupeno od 

císaře do dědičného vlastnictví Černínů. V této době už měl za sebou čtyři 

roky a před sebou ještě deset let služby hejtman, který panství řídil snad 

nejdéle v tomto období, Daniel Florián Šašek z Mezihuří. Když byl v roce 

1697 přeložen na statek Milčeves, správy se ujal důchodní písař Matyáš 

Neuwlirt. Po roce byl přijat Jan Jakub Rýdl, o kterém ještě uslyšíme 

73 KOPIČKA, Petr. Správa velkostatku Mělník. s. 30. 
74 Tamtéž, s. 31. 
75 Tamtéž, s. 34. 
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později. Z tohoto období můžeme jmenovat ještě další úředníky, purkrabí 

Jiří Juckl a obroční písař Martin František S choniger. 76 

Tím končí jak výčet úředníků, kteří se podíleli na správě rozsáhlého 

dominia, tak druhé skupiny, která řídila chod mělnického velkostatku. Nyní 

přejděme od popisu mělnického panství ke konkrétní události, která nám 

osvětlí, jak do každodenního života poddaných zasahovaly živelné 

katastrofy a jaký byl v takových případech postup úředníků a vrchnosti. 

76 Tamtéž, s. 36. 
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3 Nešťastný požár ve Vehlovicích 

Vehlovice byly v 17. století velmi malou vsí, náležející 

k mělnickému velkostatku. Na jejím území bylo pouze několik málo 

stavení a mnoho vinic, díky kterým byla ves rozdělena mezi více vlastníků. 

Každý chtěl profitovat z jejich výnosu. 

Jedno sobotní odpoledne, kdy se všichni obyvatelé chystali na 

nadcházející posvícení, však změnilo na čas běh života. Každý se musel 

zastavit, spojit se sousedem, přepočítat škody a snažit se opět vybudovat 

svůj dům, který byl zničen požárem. Jak stojí v jednom z dokumentů: 

"ungliickseliges Feuer ", tedy nešťastný oheň. Podívejme se nejprve, jak 

vypadala tato obec, než byla postižena rozsáhlým požárem. 

3. 1 Vehlovice jako součást mělnického panství 

V době soupisu berní ruly mělo mělnické panství celkem 37 vsí a 

městečko Štětí. Jednou z těchto vsí byly i Vehlovice, ležící po proudu Labe 

na pravém břehu, téměř přesně mezi Mělníkem a Liběchovem. Rozkládají 

se na vyvýšenině, takže ani v minulosti nebyly ohrožovány velkou vodou 

z Labe. Za vsí ze zdvihají stráně, které byly odedávna velmi příhodné pro 

pěstování vinné révy. A dál na východ jsou už jen pole, několik malých vsí, 

hrad Kokořín a Český ráj. Přímo přes řeku leží Dolní Beřkovice a za nimi 

se z okolní nížiny majestátně vypíná bájná hora Říp. Řeka vždy byla 

bohužel v těchto místech bez mostu, takže nebylo možné se na druhý břeh 

dostat jinak než lodí. Nejbližší mosty jsou i dnes proti proudu Labe 

v Mělníce a po proudu ve Štětí. Blíž to pro obyvatele v 17. a 18. století 
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bylo do Liběchova, kjehož farnosti náleželi.77 V Liběchově jsou nyní dva 

kostely, z roku 1654 kostel sv. Ducha a roku 1725 postavený kostel sv. 

Havla. Od roku 1960 jsou Vehlovice součástí Mělníka. 

Situaci po třicetileté válce zachytila berní rula. Z celkového počtu 11 

usedlostí jich 7 bylo pustých, tedy více jak % obce. Ze tří sedláků byli 

osazeni dva, z šesti chalupníků také dva a ze dvou zahradníků žádný. 

Sedláci dohromady obdělávali 70 strichů orné půdy a k tomu 49 strichů 

pastvin. U chalupníků to bylo 12 strichů orné půdy a 24 strichů pastvin. U 

pustých zahradníků bylo uvedeno ke každému stavení 'i4 strichu zahrad. 

Z celkového počtu pěti možných potahů, tedy koní, byli ve vsi pouze dva. 

Obdobně to bylo s dobytkem, ze sedmi možných krav byly ve vsi 4 a 4 

jalové. Ostatní zvířata, jako ovce, svině a kozy, obyvatelé nepřiznali. 

Vinice, přestože je komisaři vyhodnotili jako nejlépe stojící, nemohly být 

intenzivně obdělávány. Dva a čtvrt strichu, který dohromady vlastnili 

sedláci, byl zapsán u osazených gruntů, ale z pěti a čtvrt strichu chalupníků 

bylo pouze dva a čtvrt strichu u osazených hospodářů. Jako zdroj příjmu 

poddaných je zde dále uveden zisk z ročního úroku z vinic. Celkem za 

celou ves to bylo 33 kop a 31 grošů, zapsaných v kolonce Nyní dostává a 

20 kop a 50 grošů v kolonce Z pustých u/vchází. Zdání, které na základě 

těchto údajů komisaři vystavili, hodnotí ves jako velmi zpustlou, pole jako 

špatná, žitná a zmiňuje i absenci luk. Jak již bylo řečeno, nejlépe jsou 

hodnoceny vinice.78 Přepis berní ruly je uveden v příloze č. 1. 

Vehlovice byly v řadě ohledů dosti typickou obcí, např. v tom, že 

byly rozděleny mezi dva majitele, zámecké panství Mělník a klášter 

v pšovce. Větší část patřila k mělnickému panství, klášteru v Pšovce byl 

připsán pouze jeden chalupník, navíc v době soupisu pustý. Na druhou 

77 SOMMER, Johann Gottfried. Das Konigreich von Bohmen:statistisch-topograpisch dargestellt, Bd 2, 
Bunzlauer Kreis. Praha, 1833, s. 122. 
78 Národní archiv v Praze (dále jen NA v Praze), fond Berní rula, 17. století, mv. č. 53 (Litoměřický kraj), 
folio 16-17. 
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stranu bylo hodnocení komisařů o něco rozsáhlejší: " Toto stavení jen místo 

jest, druzí lidé poddaní panství mělnického nejvíce vinicemi a zase berouce 

od lidí úroky stojí, položení nad Labem pod Mělníkem ~ míle. ,,19 Je tedy 

vidět, že vinice byly významným zdrojem příjmu pro celou obec, která byla 

zemědělsky spíše znevýhodněná. Navíc v berní rule nalezneme několik 

záznamů o požárech. Jedním z nich je ten, o kterém budeme pojednávat 

níže. Zapsán do berní ruly byl ale až v roce 1698. Na rozdíl od pozdějšího 

požáru zasáhl všechny usedlosti, včetně té připsané ke klášteru pšovka. 

Požár v roce 1725 zasáhl podle zápisu v berní rule jen chalupníky a 

jednoho sedláka. Kromě těchto dvou požárů, které byly zničující pro celou 

ves, v roce 1680 vyhořel jeden chalupník mělnický a v roce 1726 jeden 

chalupník připsaný ke vsi pšovka. Také je samozřejmě možné, že se 

jednalo o ten samý požár, který byl u ostatních zapsaný v roce 1725 a na 

pšovské části vsi byl zapsán o rok později.8D 

Pokud tento stav chceme porovnat s pozdějším stavem, zachyceným 

v tereziánském katastru, musíme nejprve vyhledat celé panství Mělník, ale 

v jiném kraji. V první polovině 18. století bylo mělnické panství, oproti 

roku 1654, zapisováno v kraji Boleslavském. Proto i záznamy o obci 

Vehlovice musíme hledat v tomto kraji. Navíc se držba vsi ještě rozdrobila, 

nyní měla tři vlastníky. Největší část, sedm hospodářů,81 opět patřila 

mělnickému panství, po jednom hospodáři pak ke klášteru v Pšovce82 a k 

Dolním Běřkovicím,83 které musíme hledat dokonce v Rakovnickém kraji. 

Jako držitel panství mělnického, a tím i obce Vehlovice, je zapsán sirotek 

po hraběti Františku Antonínu Černínovi z Chudenic, což jak víme, byla 

jeho jediná dcera Marie Ludmila, jejímž sňatkem s knížetem Augustem 

Antonínem z Lobkovic panství přešlo do majetku rodu Lobkoviců. 

79 NA v Praze, fond Berní rula, 17. století, inv. Č. 53 (Litoměřický kraj), folio 100. 
80 Tamtéž. 
81 Tereziánský katastr, s. 96-99. 
82 Tamtéž, s. 104-105. 
83 Tamtéž, s. 283-285. 
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Držitelem statku Pšovka byl řád augustiniánů a panství Dolní Běřkovice 

držel kníže Ferdinand z Lobkovic. 

Spojme si však pro naše potřeby všechny poddané do jedné vsi a 

podívejme se, co se o nich můžeme dozvědět z popisu tereziánského 

katastru. Neboli, co o sobě poddaní vypověděli do přiznávacích tabel na 

počátku 18. století. 

Celkem bylo ve Vehlovicích na počátku 18. století devět hospodářů, 

tedy stále ještě ne oněch jedenáct, kteří byli zapsáni v berní rule, počet 

pustých gruntů se tím však snížil. Čtyři z nich hospodařili na polích do 30 

strichů a řadili se tak podle rozdělení nového katastru mezi hospodáře. 

Další tři se rozlohou polí od 30,1 do 60 strichů počítali za sedláky a dva 

hospodáři patřili s poli o rozloze více než 60 strichů mezi velkosedláky. 

Počty zahradníků z doby před berní rulou se už nepodařilo doplnit a i 

chalupnické grunty byly nejspíš spojeny do větších celků. Všichni 

hospodáři dohromady obhospodařovali pole o rozloze 412 strichů a 4 

věrtele. K tomu patřila lada o téměř 40 stryších, pastviny o velikosti 10 

strichů a sedlák, který byl poddaným Dolních Beřkovic měl zapsán 

dokonce i les o 7 stryších a 3 věrtelích. Co se však od doby berní ruly 

nezměnilo, byl nedostatek luk, které by byly zdrojem sena pro obživu 

dobytka v zimních měsících. V žádné ze tří částí obce nebyl přiznán ani 

věrtel, natož strich luk. Bonita polí pak byla ohodnocena dvakrát jako 7. 

třída, tedy sklizená průměrná úroda pouze třikrát převýšila množství 

vysetého obilí a u mělnické části to bylo dokonce pouze dvaapůlkrát. Jako 

adminkula bylo vyhodnoceno chmelařství, sedlák dolnobeřkovského 

panství byl pozitivně hodnocen v kolonce dobytkářství. Počet berně 

osedlích, přepočítáno opět pro naše účely na devět hospodářů, tedy za 

všechny tři majitele, byl 3 a 35/64. Což je v porovnání například se vsí 

Záboří, kde bylo jen sedm hospodářů na 6 a 6/64 berně osedlích, opravdu 

velmi málo. Samozřejmě je to dáno tím, že bonita venkovských polí byla 
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hodnocena nejhůře z celého panství mělnického, ale také i tím, že oněch 

sedm hospodářů v Záboří dohromady obhospodařovalo pole o rozloze 

téměř dvakrát větší než měli k dispozici vehlovičtí. 

Pro zajímavost se ještě podívejme na poslední údaj, který edice 

tereziánského katastru nabízí za tabulkou. Je to přehled o robotách, 

vypracovaný na základě dominikálního přiznání vrchnosti z roku 1749 

(resp. 1756).84 Vehlovičtí pod Mělníkem robotovali s dvouspřeŽllím 

koňským potahem, a to dva robotníci 306 dní v roce a tři pěší robotníci, 

kteří robotovali ručně celkem 892 dní v roce. Poddaný kláštera Pšovky měl 

za povinnost robotovat se čtyřspřežním koňským potahem 2 dny v týdnu po 

celý rok a s dvouspřežním volským potahem 1 den v týdnu, také po celý 

rok. Poddaný Dolních Beřkovic, přestože vynikal v dobytkářství, měl 

stanovenu pouze pěší ruční robotu 187 dní v roce. Robota byla stanovována 

pro každé panství zvlášť a i v každé vsi se lišila. Tyto údaje můžeme 

nanejvýš porovnat s ostatními obcemi na panství, slouží tedy k dokreslení 

celkové situace poddaného v polovině 18. století, kdy všeobecně docházelo 

ke zvyšování roboty. 85 

Pokud jde o vinice, tolik vychvalované v berní rule, jsou zapsány 

v poznámkách, kde jsou sepsány údaje z pozdějších vizitací komisařů, 

které nebyly do unifikovaných formulářů přiznání v letech 1713-1715 ještě 

zapisovány. V mělnické části Vehlovic komisaři nalezli 91,3 strichů vinic, 

z nichž 79 strichů bylo obecních, dále dva krejčí a jednoho tesaře. Sedlák 

kláštera v Pšovce vlastnil jeden strich vinic a poddaný Dolních Beřkovic 

jen 0,1 strichu vinic a stejně chmelnic. Je otázkou, proč bylo chmelařství 

označeno jako adminkula u mělnické a pšovské části vsi, když tamní 

hospodáři žádné chmelnice nevlastnili, a naopak v poslední části, kde 

chmelnice byla, zvolili komisaři za adminkulu dobytkářství. Musíme si 

84 Tamtéž, s. 14. 
85 Více viz např. PEKAŘ, Josef Kniha o Kosti, s. 238-247. 
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však uvědomit, že ve formulářích nebylo vyhrazeno místo pro zápis 

vinařství jako adminkule, mohlo tedy jít o nahrazení chybějící kolonky pro 

zápis adminkule vinařství zápisem chmelařství. 

Když už známe hospodářské poměry ve vsi, podívejme se ještě na 

sociální strukturu Vehlovic. Musíme si uvědomit, že sice známe počet 

hospodářských obyvatel, neznáme však ani přibližný počet obyvatel této 

vsi v době soupisu berní ruly. Kromě poddaných, kteří byli majiteli 

usedlosti a tudíž zapsáni k daňovým účelům, žila v každé vsi také vrstva 

nemajetných obyvatel. O sedlácích, chalupnících a zahradnících bylo 

hodně řečeno již v části, která se vztahovala všeobecně k berní rule a 

jejímu významu pro hospodářské dějiny. Sociální rozdělení obyvatel vsi 

však bylo od hospodářského nebo také berního trochu odlišné. Rozdíl mezi 

jednotlivými vrstvami byl často položen už při založení vsi. Proto rolník a 

sedlák označoval držitele větších statků, které vznikly při zakládání osady, 

a podsedník nebo zahradník držitele menších statků, které také vznikly při 

založení vsi. Chalupník nebo také domkář pak označoval poddané, kteří 

bydleli v chalupách bez pozemků, často na panské půdě a živili se službou 

vrchnosti jako nádeníci.86 Naprosto nemajetnou vrstvu pak tvořili podruzi, 

kteří bydleli v cizím. Nyní tedy pár slovo podruzích a svobodnících, kteří 

byli sice do berní ruly zapisováni, ale řídili se vlastními deskami 

zemskými. 87 

Podruzi tvořili zvláštní vrstvu venkovského obyvatelstva. Dnes 

bychom je nazvali nejspíš nájemníky. Často celé rodiny žily v domě 

sedláka či chalupníka a živily se prací na jeho poli. Naproti tomu 

svobodníci měli ve struktuře obyvatelstva sice také významné postavení, 

ale v úplně jiném smyslu, než je tomu u podruhů. Svobodníci vlastně vůbec 

nebyli poddanými vrchnosti daného panství, ale byli podřízeni - ne 

86 KROFTA, Kamil. Dějiny selského stavu. Praha, 1949, s. 152. 
87 Tamtéž, s. 153-157. 
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poddáni - přímo králi a jeho úřadům. Jejich statky byly spravovány přímo 

zemským soudem a zápisy o změnách kladeny do desk zemských, berně 

platili přímo berníkům. Během 16. století se tento vztah pomalu měnil na 

soukromého poddaného královské komory a v důsledku změn tato vrstva 

postupně zanikla. Např. v litoměřickém kraji v době soupisu berní ruly 

nenalezneme už žádného svobodníka. Proto ani v oficiálních soupisech, 

které máme pro toto období k dispozici, nenalezneme žádný záznam o 

podruzích nebo svobodnících pro ves Vehlovice. 

Další zvláštní skupinu obyvatel vsí i měst tvořili židé. Vztah k této 

menšině byl vždy složitý, často byli obviňovány z šíření nakažlivých 

nemocí, třeba jako v roce 1660 v Kolíně, kde došlo k epidemii úplavice. 

Viník byl nalezen velice rychle, byli to židé.88 Z tohoto pohledu se téměř dá 

říct, že naštěstí pro celý litoměřický kraj žilo v roce 1654 jen několik 

židovských rodin ve městech. V Teplicích to bylo celkem 132 mužů 

(včetně chlapců), v České Lípě pouze 40 a v Úštěku 14. Na celém 

mělnickém panství pak žili v roce 1654 dva židovští hospodáři (z toho 

jeden do 20 let věku), tedy jedna rodina ve vsi Vtelno.89 Pokud tato čísla 

porovnáme s údaji, které známe pro rok 1833, musíme potvrdit to, co píše 

již Miloslav Volf pro rok 1654. Tedy stoupající počet židovských rodin po 

třicetileté válce.9o Neboť podle údajů, které přináší Johann Gottfried 

Sommer ve své publikaci Das Konigreich von Bohmen: statistich

topographisch dargestellt, vydané v roce 1833 v Praze, musíme 

konstatovat, že v samotných Vehlovicích žily dvě židovské rodiny. Kromě 

toho je zde také velký počet protestantů (evangelíků), celkem 13 rodin. 

Dalším zajímavým dokladem prosperujícího vinařství, který ukazuje 

velkou kontinuitu a trvalost nejen hospodářských, ale i sociálních poměrů 

na vsi, je popis obce dle Sommera. Ještě na počátku 19. století to byla ves 

88 VÁVRA, Josef. Dějiny královského města Kolína nad Labem. s. 197. 
89 NA v Praze, fond Berní rula, 17. století, inv. Č. 53 (Litoměřický kraj), folio 4. 
90 VOLF, Miloslav. Hospodářský a sociální obraz. s. 158. 
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velmi roztříštěně ležící, z větší části sestávající z vinařských domků. 

Celkem v té době ve vsi žilo 418 obyvate1.91 

Tolik tedy informace k obci Vehlovice, které nám měly pomocI 

představit si, jak asi obec v 17. a 18. století vypadala. Z počátku byla 

v důsledku třicetileté války velmi zpustošená, co se týče počtu obyvatel 

snad i poloprázdná (to ale můžeme jen odhadovat). Počátkem 18. století už 

se situace zlepšila, podařilo se osadit i pustý grunt patřící pod klášter ve 

Pšovce, o kterém komisaři berní ruly napsali, že je to jen místo,92 tedy bez 

domu. Většina obyvatel se téměř kontinuálně věnovala vinicím, které 

představovaly významný zdroj příjmů. Přesto se ve vsi usadili i nějací 

řemeslníci. Dva krejčí a jeden tesař. Možná onen hospodář, který byl 

v berní rule zapsán jako Mikuláš Tesař; je ale spíše pravděpodobné, že se 

jedná o pouhou shodu. O dalších 100 let později obec již prosperovala bez 

větších problémů. Dokonce zde byla postavena kaple sv. Jana 

Nepomuckého, kde liběchovský farář sloužil mše.93 V období počátku 19. 

století to byla hraniční obce německého osídlení, neboť ve Vehlovicích se 

mluvilo česky, kdežto ve dva kilometry vzdáleném Liběchově už 

německy.94 Nyní přejděme k událostem ze dne 3. listopadu 1696. 

3.2 Živelné škody 

Archivní fond dokumentů bývalého velkostatku Mělník, který byl 

uzavřen v roce 1948 v důsledku znárodnění soukromého majetku 

Lobkoviců, se nyní nachází ve správě Státního oblastního archivu 

v Litoměřicích, pobočka Žitenice, a jeho dokumenty jsou umístěny ve 

stejnojmenném fondu Velkostatek Mělník. 

91 SOMMER, Johann Gottfried. Das Konigreich von Bohmen. s. 122. 
92 NA v Praze, fond Berní rula, 17. století, inv. č. 53 (Litoměřický kraj), folio 100. 
93 SOMMER, Johann Gottfried. Das Konigreich von Bohmen. s. 122. 
94 Tamtéž. 
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Při hledání vhodného tématu pro mou bakalářskou práci jsem měla 

možnost prostudovat inventář fondu Velkostatek Mělník, kde mne zaujal 

karton nazvaný "Živelné škody ".95 Rozhodla jsem tento materiál 

prostudovat, zda by nemohl obsahovat dokumenty, které by vypovídaly o 

dopadu živelných škod na poddané v 17. století. Má původní představa 

byla, že se bude snad jednat o zápisy o povodních. Karton však obsahuje 

záznamy o škodách způsobených ohněm či abnormálním počasím (kroupy, 

vítr, vichřice, bouřka apod.; v pramenech jsou to "Wetterschaden "), 

většinou s ohledem na velikost a rozsah hospodářských škod na majetku 

poddaných. Ke každé škodné události je ve vsi vypracován záznam, tedy 

"Specification ", kde je upřesněno, kjaké škodě na obilí, hospodářských 

zvířatech a mobiliáři poddaného došlo. Většinou přesně na kusy 

hospodářských zvířat, včetně kuřat, a na strichy obilí, včetně obilí na setbu, 

a třeba i počtu snopů slámy nebo přepravek pro dopravu hnojiva na pole. 

Jedná se o záznamy, které se vztahují jak na poplužní panské dvory Vtelno, 

Mikov, Třebošnice, Malý Dvůr, Hořín, Býkev a Oupor, tak i na ostatní 

poddanské vsi na panství. Najdeme zde proto záznamy o škodách ve 

Vehlovicích, které si podrobně projdeme později, Chorouškách či třeba 

Velkém Újezdě. Většina hlášení a všech k dané události se vztahujících 

dokumentů je vždy opatřena deskami, které jsou číslovány ,,Acta ... ". Na 

deskách, které jsou číslovány 250 a výše, se zdá, že číslování bylo 

doplněno až později, možná i dodatečně změněno z původního. Na těchto 

deskách j sou totiž čísla napsána na malém kousku papíru a přilepena. Papír 

je navíc bílý a ne zažloutlý jako papír, na kterém jsou záznamy napsány. 

Celý karton začíná číslem 3, které je napsáno na deskách a ne přilepeno na 

papírku. Stejné číslo je použito pro několik událostí zařazených ve více 

deskách. Následuje číslo 250, kde jsou mimo jiné zařazeny dokumenty k 

požáru ve Vehlovicích. Navazující čísla chybí, máme proto k dispozici opět 

95 Vs Mělník, inv. č. 633, karton 102. 
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až Acta 260, která jsou velmi rozsáhlá a celá složka se týká jen případu 

nadepsaného jako ,,Dorothea Neumann ". Událost je datována do let 1721-

1723, zatím však není stanovena povaha případu. Dále můžeme 

identifikovat čísla 261-264, která se vztahují k různě datovaným událostem, 

(roky 1722, 1726, 1724, 1694) a další. Na závěr jsou to Acta 36-37, kde 

jsou obsažena hlášení o živelných škodách z panství náležejících Černínům 

v jiných krajích. Jsou to například kraje podbrdský, boleslavský a 

berounský v letech 1724, 1716 a 1713, vše zařazeno ve složce Acta 37. 

Prakticky celý karton je datován v rozmezí let 1693-1726. Většina listů, jež 

jsou adresovány hraběti nebo vrchnímu úřadu (Oberamt), je psána 

německy. Česky najdeme pouze výslechy k požárům nebo výjimečně 

záznamy o velikosti škody formou soupisu, případně žádost, co si poddaní 

chtějí od vrchnosti půjčit. 

Podívejme se tedy nyní pouze na Acta 250. Na zmiňovaných deskách 

je stručný záznam, oč se jedná: " Ve věci požáru vzniklého ve vsi Vehlovice, 

také ve věci škod vzniklých špatným počasím ve vsích Újezd (Velký Újezd) 

a Choroušky na obilí. Anno 1696, 1697." Vidíme tedy, že dvě rozdílné 

události jsou dány do jedné složky, snad proto, že se staly ve stejné době. 

Tato složka obsahuje přibližně 25 listů různé povahy, často určené různým 

adresátům. Deset z nich jsou dokumenty týkající se vsí Choroušky a Velký 

Újezd, kterými se nebudeme zabývat. Dokumenty, které se týkají požáru ve 

Vehlovicích, jsou datovány do období listopad 1696 až srpen 1697. První 

list, kterým je výslech poddaných, byl sepsán 5. 11. 1696 a poslední, cožje 

dopis podepsaný Janem Rudolfem Riedlem, je datován na zámku Mělník 

dne 31. 8. 1697 . Vzhledem k tomu, že se celá záležitost proj ednával téměř 

jeden rok, byl to jistě velký zásah do života poddaných. 

V následující části si projdeme, co se vlastně v listopadu roku 1696 

ve Vehlovicích stalo, tedy jakou zprávu nám o tom zanechaly prameny. 
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3.1 V sobotu před vehlovským posvícením 

Co se vlastně stalo? Došlo k požáru, při kterém shořelo několik 

stavení. Vlastně skoro všechna, která byla po třicetileté válce obydlená. A 

jak se to stalo? Podle výpovědí svědků i zúčastněných to byl prostě 

"ungliickseliges Feuer ", tedy nešťastný oheň. 

3.1.1 "Examen" a "Feuerschaden Specification" 

Popis celé události, stejně jako jejích následků, je zachycen 

v několika dokumentech a listech. Prvořadým, ale nejspíš ne stoprocentně 

věrohodným pramenem, je výslech, nebo-li Examen, ze kterého zjistíme, 

kdo je do celého případu zapletený. Tento výslech (Lit. A.:) je součástí 

zprávy, která byla nejspíš odeslána vrchnímu úřadu správy černínských 

statků v Mělníku (Oberamt). Její druhou částí je soupis škod, nebo-li 

Feuerschaden Specification (Lit. B.:), kde je poznamenáno, co vše padlo za 

oběť ohni a co se poddaným naopak podařilo zachránit. Oba tyto prameny 

je nutné nahlížet kriticky, jelikož poddaní mohli být smluveni na tom, aby 

jejich výpovědi byly stejné a také soupis škod mohl být ovlivněn nekalými 

úmysly. Podívejme se tedy, kdo vypovídal jako svědek celé události. Přepis 

výslechu ze dne 5. listopadu 1696 je uveden jako Příloha č. 2. 

Prvním vyslýchaným byl Jan Zahradník, starý 30 let, podruh u 

chalupníka Jana Kučery. Jak z výslechu vyplývá, žil společně se svou 

manželkou a tchýní, Alžbětou Hoškovou, vdovou ve věku 44 let, která 

vychovávala malého syna, téměř jedenáctiletého Václava. Všichni byli 

podruhy u chalupníka Jana Kučery. Jak také z výslechu vyplývá, žily ve vsi 

ještě další podružské rodiny, kde měly malé děti. Byla to Rozina, která žila 

v podruží u Jiříka Řezáče se svou čtyřletou dcerou Annou a rodina Václava 
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Ráče, který byl podruhem na Pavškovském gruntu a jehož syn Matěj byl 

čtyři a půl roku starý. 

Nyní si projděme, co se stalo dne 3. listopadu 1696 ve vsi Vehlovice. 

Jako první vyslýchaný Jan Zahradník, říká, že jeho manželka a tchýně onu 

sobotu pekly koláče k posvícení. K pečení koláčů bylo potřeba nejdříve 

roztopit pec, poté vymést uhlí a nakonec vložit koláče. Uhlí se vymetalo 

víchem, což byl svazek slámy, od kterého se mohl lehce vznítit oheň. Aby 

se tomu předešlo, zalila jej ten den tchýně Jana Zahradníka, Alžběta 

Hošková, vodou a hodila před síň, snad aby náhodou nechytl v domě. Na 

otázku, jak došlo k požáru, odpovídá Jan Zahradník, že viděl, až když vích 

byl na střeše chlévu, která už hořela. Na otázku, jak se tam vích dostal, 

odpovídá, že neví. 

Druhou vyslýchanou byla tedy Alžběta Hošková, která jako poslední 

měla vích v ruce a měla jej zalít vodou, aby se nevzňal. Vypověděla, že 

pekla koláče k posvícení a po vymetení pece víchem jej vyhodila, zalitý 

vodou, před síň. Na tutéž otázku jako Jan Zahradník, jak došlo k požáru, 

odpovídá, že vích našly děti. Našly jej ale prý až před chlévem a pak jej 

postavily na střechu chléva a ta se vznítila. Dále vypovídá, které děti to 

byly: její syn Václava čtyřletí Matěj a Anna. Proč si děti vzaly na hraní 

právě vích, už ale neví. S výslechem se tedy pokračovalo u nejstaršího 

z dětí, téměř jedenáctiletého Václava Hoška, který vypověděl, že si 

opravdu vzaly vích a společně jej postavili na střechu chlíva. Na otázku 

proč to udělali, říká: "My jsme nevěděli, že to tak zle bude. ,,96 Zdá se, že je 

mu to opravdu líto. Více se ale z výslechu, který byl proveden hned 

následující pondělí, 5. listopadu 1696 na mělnickém zámku, nedozvíme. 

Než si projdeme soupis toho, co poddaným shořelo a zůstalo, podívejme se 

nejprve na průvodní dopis k oběma dokumentům. 

96 Vs Mělník, inv. č. 633, karton 102. 
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Tento list, který je podle vnější formy nejspíš konceptem, jelikož je 

psán pouze na pravé straně papíru a je v něm několikrát škrtáno a 

přepisováno, nám přináší první informace o rozsahu škod. Na rozdíl od 

následujících dopisů je poměrně stručný. Zmiňuje, že kromě jedné stodoly 

vše do základů shořelo. Jeden sedlácký grunt a čtyři chalupy, takže poddaní 

ani dobytek, což je zdůrazněno, nemají kde spát. Pisatel, který nebyl na 

konceptu podepsán, dále žádá, aby si poddaní svá hospodářství zapsaná 

v berních knihách mohli opět obnovit. K tomu prosí, aby byli posláni nějací 

páni komisaři, kteří by vyšetřili, jak velké úlevy v berni by měly být 

poddaným uděleny. 

Žádaní komisaři nejspíš opravdu vysláni byli a výsledkem jejich 

práce je druhá část výše zmíněných dokumentů, tedy Feuerschaden 

Specification. V úvodu je opět krátce zmíněno, o co se jedná. Tedy 

upřesnění škod zapříčiněných opět nešťastným ohněm, který poddaným 

způsobil velké škody na hospodářském majetku. Díky tomuto dokumentu 

se navíc dozvídáme, kolik budov opravdu shořelo a kdo byli jejich majitelé. 

A to včetně předchozího majitele zapsaného v berní rule. Tato Specification 

je jakýmsi soupisem veškerého hospodářského majetku obyvatel. Pro 

každý grunt je uvedeno na jedné straně listu, co shořelo, a na druhé straně 

listu, co se zachovalo. Jelikož celý dokument je v originále rozepsán na tři 

listy, uvádím v příloze přepis pouze jedné části, konkrétně první strany, kde 

je také onen stručný, úvodní popis. Feuerschaden Specification je uvedena 

na závěr jako Příloha č. 3. 

Prvním, u nějž se komise zastavila, byl nejspíš nejbohatší ze všech 

pohořelých obyvatel obce. Je uveden jako sedlák Jan Holec, nynější majitel 

gruntu Jířího Hůlky, který byl majitelem v roce 1654. Můžeme 

předpokládat, že se jedná o posledního majitele podle berní ruly. Přesnější 

odpověď bychom samozřejmě získali z gruntovních knih, tovšak 

přenechejme případnému pozdějšímu bádání. Je také jediným pohořelým 
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sedlákem, přestože v uvedeném prameni je jako osazený zapsán grunt 

sedláka Mikuláše Tesaře, který byl ještě bohatší. U tohoto hospodáře však 

není ani jeden ze zmíněných požárů, v letech 1696 a 1725, zapsán, tudíž se 

mu nejspíš vyhnuly. Nemůžeme tedy říct, kdo byl majitelem zmíněného 

gruntu na konci 17. století. Možná tak Jan Holec nebyl stejně bohatý jako 

majitel gruntu po Mikulášovi Tesařovi, ale určitě byl bohatší v porovnání 

s ostatními obyvateli vsi, kteří utrpěli požárem značné škody. Také se mu 

podařilo zachránit celkem rozsáhlý majetek. Je jediným hospodářem, u 

kterého počet zachovaných předmětů, dobytka či plodin, přesahuje počet 

předmětů uvedených jako pohořelé. Podívejme se tedy, co se mu podařilo 

zachránit a co všechno padlo ohni za oběť. 

Nejprve přehled toho, co nezachránil. Jako první je samozřejmě 

uveden dům, což svědčí o tom, že nejspíš nebyl postaven z ohni odolného 

materiálu. Byl pravděpodobně ještě celý dřevěný. Dále zjistíme, jaké 

místnosti se v domě nacházely: jedna světnice, předsíň, kuchyně, dvě 

komory (nejspíš nevytápěné místnosti na spaní), kůlna na dříví a stáj pro 

koně. Kromě domu tomuto hospodáři shořelo ještě zemědělské vybavení, a 

to: dvě kola k vozu, jeden nákladní vozík, dva páry postranic k vozu, dvě 

radlice a jeden sud na víno. Naštěstí se mu podařilo zachránit všechno 

obilí. Dále mu shořelo pouze 10 strichů chmele, jedna nádoba na krmivo a 

60 snopů slámy - krmení na zimu pro zvířata, která všechno přežila. 

Neshořela ani většina hospodářských budov, tedy stáje, chlévy pro zvířata a 

jedna stará stodola nebo kůlna. Víme, že sedlák měl jednu krávu na mléko, 

kozy Gednu na porážku a k tomu další tři), jednu prasnici, tři husy, deset 

kuřat a jedno tele. Také mu zůstal jeden vůz s příslušenstvím, jeden pluh a 

jeden "Eyden ", což je výraz, který se mi dosud nepodařilo rozluštit. Jisté 

je, že se muselo jednat o běžně dostupný předmět, protože shořel nebo se 

zachoval na všech usedlostech postižených ohněm. Poslední předmět, který 

Jan Holec uvádí jako zachovaný, je "Thungkasten ", nejspíš nějaká nádoba 
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na přepravu hnojiva na pole. A jak už bylo řečeno výše, jelikož žádné obilí 

neuvedl jako ztracené kvůli ohni, můžeme brát údaje o obilí, které mu 

zůstalo, jako množství potřebné pro zemědělce hospodařícího dle údajů 

berní ruly na polích o rozloze 22 strichů orné půdy. Jsou to 4 věrtele 

pšenice, 15 věrtelů žita, 4 věrtele ječmene a 12 věrtelů ovsa. Zajímavé je, 

že obilí bylo rozděleno na právě vyjmenované a na výsadbu. Toho druhého 

se podařilo zachránit 1 strich pšenice a 18 strichů žita. Podle berní ruly se 

na polích patřících k tomuto gruntu vysévalo 22 strichů na jaře. Můžeme 

tedy předpokládat, že uvedené množství obilí znamenalo dostatek pro celou 

jarní setbu. Kromě obilí byl hrách další plodinou, kterou se mu podařilo 

zachránit všechnu, tedy 1 fuder. Mimo pohořelého stavení tedy nebyl tento 

požár pro rodinu Jana Holce až tak katastrofický. Zůstala mu všechna 

zvířata i obilí na jaro, takže měl zajištěné živobytí i v příštím roce. Pokud 

by se mu později podařilo získat dříví na výstavbu nového domu pro celou 

rodinu, tak by opravdu neměl větší starosti. To uvidíme později, nyní se 

podívejme, jak pustošivý byl požár u chalupníků. 

Je otázka, zda byli poddaní v berní rule zapisováni podle velikosti 

majetku, jak to bylo naznačeno u Jana Holce, nebo podle pořadí domů ve 

vsi. Jisté je, že pořadí zápisu chalupnických gruntů, které byly požárem 

poškozeny, se přesně shoduje s pořadím v berní rule. Podívejme se hned na 

prvního z nich, který má v berní rule jako majitele uvedeného Václava 

Valentu. 

Jako držitel gruntu byl v roce 1696 zapsán Adam Starý. Pokud 

porovnáme délku zápisu jeho škod a zůstatků s ostatními pohořelými, 

musíme jednoznačně konstatovat, že byl poškozen nejvíce. Podívejme se, o 

co všechno během osudného požáru přišel: opět o celý obytný dům 

s jednou světnicí, předsíní, kuchyní a dokonce sedmi komorami. 

Z hospodářských budov shořel jeden chlév, jedna stodola a jedna kůlna. 

Dále se nepodařilo zachránit jeden pluh, jeden sud na víno, opět jeden 
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"Eyden ce, jeden nákladní vozík, jednu nádobu pro přepravu hnoje na pole 

(Thungkasten), jeden pár postranic k vozu a dále např. dva džbery nebo 

několik nádob na víno. Co se obilí týká, byla škoda Adama Starého 

mnohonásobně vyšší než u Jana Holce. Tomuto chalupníkovi shořelo 60 

strichů chmele, 48 věrtelů žita, 8 věrtelů ječmene a také 16 věrtelů ovsa a 1 

fuder hrachu. I pro jeho dobytek to byla jistě značná ztráta, jelikož mu 

shořelo 120 snopů krmného sena a jiných produktů, které byly určeny ke 

skrmení v zimě. Bohužel nahlásil i ztráty zvířectva, a to 4 staré a 6 

mladých slepic či kuřat. Zachránit se podařilo vlastně jen několik kusů 

dobytka, jeden starý vůz a obilí na jarní výsadbu (1 strich pšenice a 12 

strychů žita). 

Dalším pohořelým byl grunt Jiřího Skalníka, nyní Matěje Skalníka. 

Je to jediná z oněch šesti usedlostí, kde se zachovalo u majitele stejné 

jméno, můžeme tedy předpokládat, že na statku hospodařila stále jedna 

rodina. Jeho škody byly také velmi rozsáhlé, výčet se v mnoha položkách 

shoduje s výčtem Adama Starého. Byl to dům s jednou světnicí, předsíň, tři 

komory, dva chlévy pro dobytek, jeden chlév pro ovce, dva prasečí chlévy 

a jedna stodola. Opět až do základů celý dům, včetně hospodářských 

budov. Z vybavení si všimněme např. nádoby na přepravu hnoje na pole, 

několika nádob na víno a několika džberů. Zajímavá je i položka čtyři 

truhly s oblečením. Opět bylo i několik mrtvých zvířat, husy a kuřata. 

Škoda na obilí bohužel také nebyla zanedbatelná, 6 věrtelů pšenice, 8 žita, 

10 ovsa, také 15 strichů chmele, 1 a půl fuderu hrachu a 90 snopů slámy. 

Dále nějaké dřevo a třeba i pšeničná mouka. Zachránit se kromě starého 

vozu a jednoho pluhu podařilo jen zvířata a obilí na jarní sadbu (2 strichy 

pšenice a 3 strichy žita). Zvířectvo tvořily kozy, tři krávy na mléko, dvě 

telata, jedna prasnice se selátky, osm ovcí, dvě husy a pět kuřat. Zdá se 

tedy, že formuláře nebyly vyplňovány automaticky, ale že každý napsal, co 
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mu opravdu shořelo. Což dokládají například Iony čtyři truhly 

s oblečením, zaznamenané pouze u jednoho gruntu. 

Pokračujme ale s dalším chalupníkem, kterým byl nám už známý Jan 

Kučera. Když jsme procházeli berní rulu, bylo řečeno, že ve vsi byly tři 

pusté chalupnické grunty. Byly to Tesařovská, Hnátovská a Helovská. Dvě 

z těchto stavení spravoval Jan Kučera, poslední pak Jan Srb. Vidíme tedy, 

že v roce 1696 už byly pusté nanejvýš jen dva zahradnické grunty, 

Čaubertovský a Řáhovský. Podle zápisu byla stavení Tesařovské a 

Hnátovské v letech 1695 a 1696 přestavěno, oba grunty byly nejspíš 

spojeny do jednoho. Je totiž uveden jen jeden pohořelý dům se světnicí, 

předsíň, dvě komory a jeden chlév. Úplně chybí kuchyně a stodola nebo 

kůlna, které byly u předchozích stavení vždy uvedeny. Kromě stavení není 

uveden žádný jiný movitý majetek, který by vohni shořel. Vysvětlení 

najdeme v části zachovaného majetku, kde stojí: "Ještě 3 strichy žita 

k výsadbě, jinak nic, protože měl v chalupě jen podruhy. " Znamená to, že 

případné škody na majetku podruhů nebyly zaznamenány. Z toho můžeme 

vyvodit závěr, že podruzi byli svým postavením poddaných bez domu a 

půdy chápáni jako lidé bez majetku a jejich zařazení ve společnosti je 

neopravňovalo žádat náhradu od vrchnosti. 

U posledního chalupníka Jana Srba byly zjištěny tyto škody: shořel 

celý dům s jednou světnicí, předsíň, tři komory, chlév pro dobytek, prasečí 

chlívek a stodola. Dále 4 věrtele pšenice, 18 žita, 4 ječmene a 10 věrtelů 

ovsa. K tomu 8 strichů chmele a 1 fuder hrachu; z vybavení pouze jedna 

přepravka na hnojivo. Podařilo se mu zachránit všechna hospodářská 

zvířata, dvě krávy na mléko, jedno tele, dvě prasata, dvě husy a šest kuřat. 

Ve vybavení pak jeden pluh, jeden Eyden, dále 3 strichy pšenice a 5 strichů 

žita pro jarní setí. 

Kromě tohoto SOUpISU škod, výslechu a výše zmíněného dopisu 

hraběti byl 22. listopadu 1696 vypracován ještě jeden list. Byl adresován 
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vrchnímu úřadu, Oberamtu. Bohužel se opět jedná o koncept, a tak ani zde 

nemůžeme přesně určit autora listu. Jeho obsah je ovšem velmi zajímavý. 

Věnuje se pouze požáru a k celému případu přináší nové informace, které 

jsme z předchozích dokumentů nemohli zjistit. 

Jak se zdá, podle soupisu Jan Kučera, majitel gruntů Tesařovská a 

Hnátovská, vlastně v těchto domech vůbec nebydlel. Ve skutečnosti žil ve 

Střednicích, což je malá ves nedalo obce Vysoká, také v majetku 

mělnického panství. Až v letech 1695 a 1696 z nařízení hejtmana celé 

stavení zrekonstruoval. Ale nešťastný oheň to vše a k tomu ještě jeden 

sedlácký grunt a tři chalupy zničil. Všechno, kromě Pavškovského a 

gruntu, který náležel ke klášteru v Pšovce, lehlo popelem. Samozřejmě také 

mimo všech předmětů sepsaných podle Feuerschaden Specifzcation. Na 

další straně je popisováno, že oheň vznikl kvůli synovi Alžběty Hoškové, 

tchýně Jana Zahradníka, podruha u Jana Kučery, Václavovi, když pekla 

spolu s manželkou Jana Zahradníka koláče k venkovskému posvícení. Což 

známe z výslechu. Navíc v listu stojí, že byla způsobena velká škoda a že 

celá ves kromě jednoho statku a jedné chalupy shořela. Na další straně 

pokračuje zápis tím, že Alžběta Hošková nakládala s ohněm neopatrně a 

navíc ona ani Jan Zahradník nebo jeho žena neoh1ídalajejího syna Václava. 

Proto je jim navrhován trest - dva týdny v železech nebo s okovy na nohou. 

Má se ale počkat na vyjádření vyššího úřadu. 

Závěrečná strana už obsahuje jen žádost poddaných, aby jim byly 

odpuštěny daně, třeba na základě kontroly královského komisaře. Zdá se, 

že se jedná o návrh. List končí obvyklými frázemi. Ve spodní části je však 

ještě přípis, očividně jinou rukou, který je nadepsán: "Věrní a podřízení 

úřadu H. Následuje několik řádek, kde je velice špatně čitelně zapsáno, že 

hejtman ani hospodářský písař nejsou přítomni, a proto podepisují tito 

úředníci: Matyáš Neuwiirt, důchodní a úřední písař, dále purkrabí Jiří Jukl, 

jako obroční písař Jan Jiří Albrecht a Jan Jakub Lego jako sklepní písař. 
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Jedná se tedy nejspíš o list odeslaný z kanceláře správy mělnického panství 

vrchnímu úřadu, který ale sídlil také na Mělníce. 

Na tyto listy odeslané na konci listopadu 1696 navazují dva listy 

sepsané přímo poddanými, či spíše osobami tím pověřenými. Bohužel oba 

jsou nedatované, a tak si přesnější zařazení můžeme jen domýšlet. Jisté je, 

že první z nich byl sepsán někdy v prosinci, jelikož se v úvodu zmiňuje o 

žalostivém ohni, ke kterému došlo minulý měsíc. 

3.1.2 Listy hraběti a vrchnímu úřadu 

Prvním z dokumentů je dopis, adresovaný přímo hraběti a sepsaný 

nejspíš rychtářem ze vsi Vysoká. Ve Vehlovicích žádná rychta zmiňována 

není, navíc druhý list označený jako Poznamenání byl sepsán právě ve 

Vysoké. Jedná se o žádost poddaných o pomoc od vrchnosti. Je napsán 

německy, ale v některých slovech se liší od zápisu úředníků. Např. jméno 

Jan Kučera, napsané třeba v soupisu škod takto "Jan Kuczera", je v tomto 

listu napsáno jako "Jan Kutschera". Byl tedy nejspíš sepsán někým, kdo 

nebyl zvyklý německy psát často. Poddaní v něm žádají o obilí nebo o 

peníze. Poukazují přitom na strašný oheň, utrpení poddaných, jejichž ženy 

a děti nemají kde spát. Hraběte, či vrchnost, opakovaně nazývají 

nejmilostivějším, nejdobrotivějším. Na závěr slibují svou věrnost. 

Rozpoznáváme tedy strukturu, jejíž popis uvádí ve své práci Jaroslav Šulc 

a přiřazuje ji k formě listů zvaných suplikace.97 Poddaní ve vsi Vehlovice 

se tedy chopili v raném novověku velmi obvyklé formy komunikace 

s vrchností. Podepsáni na suplikaci byli Matyáš Steinbrecher, rychtář, dále 

Jan Holec, Jan Srb a Adam Starý. 

97 ŠULC, Jaroslav. Třicetiletá válka. s. 68-69. 
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Druhým z výše zmíněných listů je Poznamenání. V žádosti zaslané 

z rychty ve Vysoké žádají poddaní o zapůjčení peněz, žita a ovsa. Pod 

tabulkou, kde je přehledně vypsáno, co a kolik si který hospodář chce od 

vrchnosti půjčit, je tento text: "Přitom poníženě žádáme, aby milostivá 

vrchnost dál milostivě se k nám nakloniti ráčila, a k vystavení a přivezení 

dříví nějakou pomoc za roboty poddaných z rychty vysocké milostivě 

dovoliti ráčila. Pohořelí ze vsi Vehlovic. ", ve kterém poddaní žádají ještě 

zapůjčení dřeva na opravu nebo celou novou stavbu poškozených domů. 

Oni pohořelí byli Matyáš Skalník, Adam Starý, Jan Srb a Jan Holec. 

Dohromady žádali o 75 zlatých, 22 strichů žita a 20 strichů ovsa. Nejvíce, 

30 zlatých, žádal Adam Starý, který byl ze všech poddaných poškozen 

nejhůře. Jan Kučera, který žádnou škodu nenahlásil, také o nic nežádal. 

Další list je datován 11. ledna 1697 na zámku Mělník. Opět se jedná 

o koncept a opět víme jen, že byl adresován vrchnímu úřadu. List je 

odpovědí na předloženou žádost o zapůjčení peněz, obilí a dříví poddaným, 

která byla doručena úřadu na Mělníce dne 24. prosince 1696. Zapůjčení 

obilí a peněz je tímto listem odsouhlaseno, s poukázáním na to, aby si 

chudí poddaní mohli znovu postavit své domovy. Nebo alespoň nějaké 

provizorní přístřeší, kde by se schovali pod střechou. Peníze a žito má být 

zapůjčeno z příslušného úřadu v Mělníce. Oves má být zapůjčen odjinud. 

Na závěr je ale připsán jinou rukou a jiným inkoustem dodatek, který se 

zabývá zapůjčením dřeva. Zdá se, že k zapůjčení dřeva nebyla vrchnost 

příliš nakloněna. Podívejme se proto na další list, zda obsahuje odpověď na 

tuto otázku. 

Zbývají už pouze dva listy, oba adresované vrchnímu úřadu. První, 

datovaný v dubnu a druhý v srpnu 1697. První je podepsán Jakubem 

Josefem Richtersohnem a Janem Rudolfem Riedlem, druhý Janem 

Procházkou, Jakubem Josefem Richtersohnem a Janem Rudolfem Riedlem. 
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List odeslaný 3. a doručený 5. dubna vrchnímu úřadu černínskému 

na Mělníce se věnuje žádosti poddaných o výpomoc. Poddaní jsou zde 

nazývání Supplicanten, kteří supplicieren, tedy žádají o výpomoc. 

Záležitost peněz a žita se zdá být již vyřešená. Poddaní si snad už dokonce 

vše vyzvedli. Pokud jde o oves, má být vyzvednut z úřadu v Milčevsi. 

Ovšem otázka zapůjčení dřeva je zde opět zpochybňována. Je zmiňován 

soud ve Vysoké, tedy rychta, ke které poddaní ve Vehlovicích náleželi. 

Poddaní by si měli spíše pomoci mezi sebou navzájem, než aby jim 

pomáhala i v tomto případě vrchnost. Tento způsob řešení žádosti je navíc 

navrhován jako levnější řešení. A navíc pomoc poddaným už byla 

poskytnuta rychtou ve Vysoké. Na závěr jsou připojeny dva podpisy, 

nejprve ovšem poznámka, že "pan vrchní hejtman není přítomen, a proto 

není podepsaný ". Stejně jako v případě dopisu z 22. listopadu 1696. Tehdy 

své podpisy připojili úředníci spravující panství Mělník. V tomto případě se 

podepsal Jakub Josef Richtersohn jako hospodářský písař černínských 

statků98 a Jan Rudolf Riedl, který se v roce 1698 stal hejtmanem 

mělnického panství. Jeho funkce v roce 1696 však dosud nebyla určena. 

Časově poslední list, který se vrací k události ve Vehlovicích, je 

dopis adresovaný nejspíš přímo hraběti. Chybí zde totiž před sazené 

oslovení, a tak musíme na adresáta usuzovat z oslovení v textu. Datován je 

31. srpna 1697 na zámku Mělník. Svým obsahem se dosti liší od všech 

předchozích dokumentů, nevěnuje se totiž vůbec ekonomické stránce 

požáru a škodám s tím spojeným, ale snaží se vysvětlit, proč k němu vůbec 

došlo. Hlavní zodpovědnost je dávána Janovi Zahradníkovi a jeho tchýni 

Alžbětě Hoškové. Ona a manželka Jana Zahradníka, měly dávat větší 

pozor, co dělají děti a co se děje s ohněm. Také malý Václav Hošek měl 

v jedenácti letech už vědět, jak nebezpečný oheň i jiné hořlavé věci mohou 

být. Trest, který by měl být dětem vyměřen, je však odložen, jelikož každé 

98 KOPIČKA, Petr. Správa velkostatku Mělník. s. 34. 
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patří jiné vrchnosti, a tak by jejich potrestání bylo velmi problematické a 

vlastně by nemělo žádný efekt. Proto se tímto celá záležitost považuje za 

vyřešenou. 

3.2 Shrnutí 

Podívejme se nyní na představené listy a dokumenty z trochu jiného 

pohledu. V předchozí kapitole byly předloženy jako úřední listy 

dokumentující pro úřední potřeby okolnosti požáru. Podívejme se na ně 

ještě jednou z odstupu tří století, jež leží mezi námi a vznikem těchto 

dokumentů. 

První věc, která je zarážející, je datum 3. listopadu, spojené 

s posvícenskou zábavou. Posvícení jako takové je výroční slavností na 

památku posvěcení místního chrámu.99 Jak ovšem víme, ve Vehlovicích 

v roce 1696 žádný kostel nebyl. Vehlovice byly famě příslušné do 

Liběchova, ale tamní kostel byl zasvěcen sv. Duchu. Navíc ve výsleších je 

jasně uvedeno" vehlovské posvícení", a ne liběchovské. Také na to, aby se 

jednalo o oslavu dobré sklizně je 3. listopadu trochu pozdě. Jak si to tedy 

vysvětlit? Snad kvůli tomu, že ve vsi nebyl kostel, ale poddaní tento svátek 

zároveň třeba nechtěli slavit spolu s Liběchovskými, si určili vlastní den 

pro posvícení. Případně díky blízkosti Mělníka a tamního kostela 

zasvěceného svaté Ludmile, mohli své posvícení věnovat právě jí. Což by i 

souhlasilo se svátkem Přenesení sv. Ludmily, který připadal na 10. 

listopadu, tedy na nadcházející neděli. Navíc sv. Ludmila je patronkou 

české země. Toto je samozřejmě jen spekulace, jelikož je otázkou, zda se 

v 17. století pekly koláče týden dopředu. Tuto otázku musíme prozatím 

nechat nevyřešenou. 

99 BLÁHOVÁ, Marie. Historická chronologie. Praha, 2005. 
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Další okolnosti požáru nám vyplynou při sledování Exxamen. Ze 

zjištěných údajů vyplývá několik podstatných informací. Při požáru vsi se 

nepodařilo zachránit ani jeden ze zasažených domů, pouze některé 

hospodářské budovy, které nejspíš stály odděleně. Z vybavení každý 

zachránil alespoň starý vůz a jeden pluh. Bohužel i ti movitější zachránili 

pouze jeden, druhý pluh už ne. Ve dvou ze čtyř případů se podařilo 

zachránit i předmět zvaný Eyden, který dosud nebyl identifikován. Každý 

hospodář měl dva druhy obilí, přičemž obilí určené pro jarní setbu se 

podařilo zachránit všem. To může mít dva důvody, bud' každý sedlák jako 

první zachraňoval obilí, nebo bylo předem uloženo na nějakém 

bezpečnějším místě. Vzhledem k tomu, že se mezi pohořelými plodinami 

na všech čtyřech gruntech nacházel chmel, můžeme konečně přiznat, že vsi 

příslušela adminkula chmelařství podle tereziánského katastru právem. 

Dále můžeme předpokládat, že vnitřní vybavení se také většinou podařilo 

zachránit, jen v jednom případě nebyly zachráněny truhly s oblečením. 

Nakonec také osoba Jana Rudolfa Riedla, který podepsal několik 

významných dokumentů vztahujících se k vehlovskému požáru, není 

nezajímavá. Jako hejtman panství se objevuje v roce 1698, tyto dokumenty 

byly ale sepsány již před tímto rokem. Navíc jeho podpis se objevuje 

nikoliv spolu s podpisy úředníků panství, ale úředníků černínských statků. 

To by mohlo znamenat, že byl nejprve nižším úředníkem černínských 

statků, aby se později stal hejtmanem celého jednoho panství. 

Abychom se ale nevěnovali jen nevyřešeným otázkám, přejděme 

k tomu, co nám podařilo zodpovědět. Předně se potvrdilo zabydlování 

gruntů v roce 1654 uvedených jako pustých. Ve Vehlovicích to byly tři 

z celkového počtu sedmi. Pokud přičteme ještě grunt patřící ke klášteru 

v Pšovce, je to 50% pustých gruntů, které byly po 40 letech znovu 

obydleny. Pokud i ostatní údaje porovnáme s berní rulou, je patrný posun 

v počtech a druzích chovaného dobytka. Podle berní ruly nebyly ve vsi 
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žádné kozy, svině ani ovce. Podle soupisu škod to už bylo celkem osm koz, 

pět sviní a osm ovcí. Také bylo uvedeno osm krav, avšak žádný ze sedláků, 

kteří podle berní ruly koně vlastnili, jej neuvedl ani jako pohořelého ani 

jako zachovaného. Dokonce ani Jan Holec, který uvedl, že mu shořela 

koňská stáj. Ale potvrdilo se, díky tomuto soupisu škod, že poddaní se 

kromě vinařství zabývali také chmelařstvím. 

Podívejme se ještě na použité měrné jednotky. Jsou to strichy, nebo 

také korce, které se používaly jako plošné míry pro výměry polí nebo jako 

duté míry, které udávaly množství obilí. Jako plošná míra byl jeden strich 

přibližně 2 877,3m2
, jako dutá míra to bylo přibližně 93,5 1. Několikrát byl 

také zmíněn věrtel, což byla také dutá míra, rozdělující jeden korec na čtyři 

věrtele. lOO Poslední uváděnou mírou byl fuder, opět jako dutá míra, která 

sloužila zejména pro stanovení množství tekutin, hlavně vína, soli, 

případně i obilí nebo jako jednotka výměry luk. Protože byla často uváděna 

jako jednotka naloženého vozu, znamenala, kolik vozů sena se na dané 

louce posekalo. Přepočet této jednotky na litry se pohybuje mezi 800 1 až 

1840 1, podle země, období a druhu zboží. lOl Pro Rakousko uvádí Ottův 

slovník naučný v roce 1908 přepočet 1810,851. Ve Vehlovicích byla tato 

měrná jednotka používána k určení množství hrachu. 

Dalším přínosem provedené sondy je alespoň částečný pohled do 

života podruhů. Kromě výše zmíněného podružného postavení ve struktuře 

společnosti 17. století, které mohlo být příčinou toho, že nemohli žádat o 

náhradu pohořelého, můžeme předpokládat, že když nebylo k domu, ve 

kterém prokazatelně žili, uvedeno žádné zemědělské nářadí nebo jiné 

předměty, nebylo zemědělství zdrojem jejich obživy. Jan Zahradník tedy 

mohl být třeba řemeslníkem. Jeho žena mu při řemesle pomáhala a tchýně 

100 HLA V ÁČEK, Ivan - KAŠPAR, Jaroslav - NOVÝ, Rostislav. VADEMECUM pomocných věd 
historických. Praha, 2002, s. 172-173. 
101 Článek Alte Mafie und Gewichte. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopadie. Poslední revize: 16. August 
2006 (Zjištěno: 23. August 2006 ), dostupné na : 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Alte Ma%C3%9Fe und Gewichte&oldid=20266619. 
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mohla pomáhat nějakému jinému hospodáři. Zajímavý je z tohoto hlediska 

poslední list, který nabádá k větší opatrnosti a kárá nedostatečnou výchovu 

v této rodině. Zároveň se však jedná pouze o doporučení a ne o napomenutí 

s trestem. 

Poslední fakt, který zde chci vyzdvihnout, je přístup všech 

zúčastněných k ohni jako takovému. Jak bylo několikrát naznačeno výše, 

většina listů obsahující alespoň okrajovou zmínku o požáru, jej vždy 

spojovala s přídavným jménem "nešťastný". Můžeme to brát jako dobový 

stylistický úzus, nebo také jako vyjádření toho, že se jednalo o neštěstí, 

kterému ale většinou stejně nejde zabránit, jelikož se často jedná o vůli boží 

nebo něco podobného. 

Co jsme se tedy z dokumentů dozvěděli o průběhu požáru a jeho 

následcích? Bohužel například nic o tom, jak byl uhašen. Můžeme pouze 

odhadovat, že již za dva dny bylo vše uhašeno, jelikož hlavní viníci se 

mohli dostavit na Mělnický zámek a vypovídat u výslechu. Můžeme však 

spolehlivě říct, že viníci byli potrestáni a vrchnost se škody poddaných 

snažila nahradit. Také snad fungovala sousedská výpomoc, kdy poddaní 

Vysocké rychty místo roboty pomohli pohořelým ve Vehlovicích, kteří 

také patřili k této rychtě. Požár jistě silně zasáhl do života všech obyvatel, 

vždyť poslední list, vztahující se k této události, byl napsán až na konci 

srpna 1697, tedy 10 měsíců po události. Zdá se také, že i když všem shořely 

jejich domy" až do základů ", nastávající zimu jistě všichni přečkali, když 

ještě v dubnu požadovali po vrchnosti zapůjčení dřeva na stavbu a kromě 

obvyklých frází nic nenasvědčuje nějaké nešťastné události kvůli 

nedostatečnému bydlení. 
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4 Závěr 

Předložená studie se dotýká několika aspektů života poddaných v 17. 

století. Je to například způsob zdanění obyvatel, zemědělská výroba a 

některé nástroje, komunikace s vrchností a třeba otázka slavností. Jejím 

prvotním cílem bylo alespoň částečně porozumět tomu, jak žil běžný 

poddaný v 17. století a jak do jeho koloběhu života a roku zasáhla taková 

událost, jakou byl požár celé vsi. Abychom se mohli věnovat tomuto 

tématu, pokládala j sem za důležité, nejprve zmínit některé faktory, které 

působily na jeho svět. Byla to například třicetiletá válka, což velmi detailně 

popisuje již citovaná práce Jaroslava Šulce.102 Dále majetkové poměry 

nebo vztahy mezi poddanými a vrchností, kterým se ve své práci věnuje 

Josef Pekař. 103 Z těchto a dalších publikací byl poskládán alespoň přibližný 

obraz světa venkovských obyvatel. To umožnilo přejít k další části práce, 

kde byl zhruba nastíněn dopad požáru na obyvatele. 

Život člověka v 17. století byl již mnohokrát popsán z různých stran 

a úhlů pohledu. Ale dokladů k tomu, jaký význam lidé přikládali neštěstí či 

živelné pohromě, je dosud zpracováno velmi málo. Proto jsem se v druhé 

části snažila s pomocí pramenů, vztahujících se k takové události, nastínit, 

jak takový střet s katastrofou mohl probíhat. 

Jak se ukázalo, je použitý pramen, tedy fond Velkostatku Mělník, 

konkrétně karton Živelné škody, velmi dobrým zdrojem informací i pro 

další výzkum. Jak bylo řečeno výše, obsahuje mnoho důkazů o dopadu 

živelných škod na hospodářský život na venkově. Můžeme tedy 

předpokládat, že detailní zpracování všech těchto dokumentů, včetně 

důkladné archivní rešerše zaměřené na zjištění i všech zde nevyjasněných 

otázek, by významně přispělo našemu poznání života na přelomu 17. 

století. 

102 ŠULC, Jaroslav. Třicetiletá válka. 
103 PEKAŘ, Josef. Kniha oKosti. 
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Příloha Č. 1 

Folio Sídlo. Držitel Jména Jména vesnic a Osed Osazuje se Po Pu Na strychy Dobytka chová Han Na strychy má Z vinic roční úrok Kostely Ovčiny Židé 

!--- města všech lý. hoř stý dIa nře, 

!--- měste hospodářů. 1652 53. 54. elý . Dědin má Seje Potahů Krav Jalové Ovce Svině Kozy živn Zahr Chm Vini Lesů Nyní Z Farní FiJiáI Mis Pac 20. 10. 

ček. Orné Lada Poros Na Na Může Nyní Může Nyní ho ost ad elnic c Kop Gr. Kop Gr. ní tři holc let 
tlé zimu jaro chovat má chovat má vede i 

Mělník J.M. 29. Zimoř 

Královs 

ké 

16 30. 

16 31. Velzlovice 

Sedláci 

Mikuláš Tesař 1- - - - - 48 - 6 ? 3V, 2 2 2 I 2 - - ---- - - 1 V. - 19 56 5 -
Jiří Hůlka I Vyh. Def Od 18. Jan. 22 - 3 ? 2 2 - 3 3 2 Vyh. Def 1725 1- 6 13 7· 

1698 
Hlypaulovsky - - - - - 1- - 40 ? - 1- 2- - - - - I 2 

2 1 70 7? ? Sll, S 2 7 4 4 I I I I 2V. - 26 9 13 2 

Chalupníci 

Václav 1 Vyh. Aod 18. Jan. 6 - 18 1- - - 2 2 I Vyh. Def 1725 V. - 7 22 5 30 
Valenta 1698 

Jiří Skalník I - - - - - 6- 6 - - - - 2 - - 2 - - - - - Vyh.Def 1680 

Tesařovská - - - - - 1- - - - - - - I Vyh. Defalcito Jan. -
Hnátovská - - - - - 1- - - - - - - I 1698 V. 18 

Helovská - - - - - 1- - - - - - - 1 3 2 

2 3 12 1 - 7 2 1 Sv. - 7 22 7 48 

17 Zahradníci 

Čaubertovský - - - - - I V. 

Řáhovský - - - - - I V. 

2 Y. 

Tato ves jest velmi spustlá. Role špatné žitné, louky žádné. Vinicemi nejlépe stojí. 

100 Pšovka Klášter 3. Veh/ovice 
augusti 

nůpod 

Mělník 

em 
Chalupníci 

Polaníčková - - - - - I - - 10- - - - 2 - - Vvh.Def. 16981te 1726 V. I pustá 

I I I 
Toto stavení jen místo jest, druzí lidé poddaní panství Mělnického nejvíce vinicemi a zase berouce od lidí úroky stojí, položení nad Labem pod Mělníkem V. míle. 



Příloha č. 2 : 

Lit. A. 

Examen Jana Zahradníka, podruha u 

chalupy Jana Kučery ve VSI 

Vehlovice. Dne 5. listopadu roku 

1696. 

1 

Jak ti říkají ajakjsi starý? 

2 

Jak dávno jsi podruhem u chalupy 

Jana Kučery ve Vehlovicích? 

3 

Jakým způsobem oheň vyšel 

minulou sobotu 3. listopadu 

z Kučerovy chalupy, kde V podruží 

zůstáváš? 

4 

Kdo ten vích dal na střechu? 

Odpovědi 

1 

Jan Zahradník, 3 O let starý. 

2 

Přede žněmi minul rok. 

3 

Já jináče nevím, co říci, než že když 

má žena a tchýně pekly koláče 

k posvícení, po vyhrabání uhlí 

víchem z pece, má macecha Alžběta 

Hošková ulila ten vích, hodila ho 

před síň a když sázely koláče, já 

jsem vyšel ven, viděl jsem, že vích 

stojí na chlévské střeše a střecha 

hořela. 

4 

Tojá nevím. 

1 



Examen Alžběty Hoškové, vdovy. 

Dne 5. listopadu 1696. 

1 

Jak ti říkají ajak stará jsi? 

2 

Pravda-li jest, že jsi v sobotu před 

posvícením venkovským v Kučerově 

chalupě po vyhrabání uhlí z pece pro 

koláče zatopený, ten vích se kterým 

se uhlí vyhrabalo, před síň hodila? 

3 

Jakým pak způsobem ten oheň vyšel, 

poněvadž pravíš, že j si oheň ulila? 

4 

Který to byly děti? 

Odpovědi 

1 

Alžběta Hošková, stáří 44 let. 

2 

Já jsem ten vích ulila v síni, 

nekouřilo se nIC, potom jsem ho 

vyhodila před síň. 

3 

Děti našly ten vích až u chlévu, a 

postavily ho na střechu. To já 

nemohu slíbit, aby nějaká jiskra se 

v něm byla nezadržela. 

4 

Byl můj synek Václav, stáří na 

jedenáctý rok, druhý byl Matěj, 

synek Václava .......................... . 

podruha, stáří asi čtyři a půl roku a 

třetí děvče Anna, dcera Roziny 

podruhyně Jiříka Řezáče, stáří 4 

roky. 

2 



5 

Kterak pak víš, že ty děti ten vích na 

střechu položily? 

Examen pacholete V ác1ava, synka 

Alžběty Hoškové, vdovy. 

I 

Jak ti říkají? Jak jsi starý? 

2 

Pravda-li jest, ze jsi tu sobotu před 

vehlovickým posvícením ten vích, 

s kterým tvá matka, pro koláče 

z pece zatopené, uhlí vymetla a před 

síň vyhodila, na střechu postavil? 

3 

Proč jste Jej pak na střechu 

postavily? 

5 

Můj synek V ác1av praví, že ho ty 

děti spolu zdvíhaly a na střechu 

položily a on s nimi. 

1 

V ác1av Hošek, stáří 10 let. 

2 

Byly jsme tři děti. Já a ...... Matějka 

a Anka podruhyně Řezáčovi. Vzaly 

jsme ten vích, nekouřil se nic, a 

postavily Jsme Jej k chlívu na 

střechu. 

3 

My jsme nevěděly, že to tak zle bude 

Že na tyto svrchu psané otázky ty proti psané odpovědi tak a nejináče dány byly, to 

podpisem vlastní ruky potvrzuji. Na zámku mělnickém, léta a dne svrchu psaného. 

3 



Příloha Č. 3: 
Lit. B. 

Specifikace škod způsobených ohněm, Mělník, dne 22. listopadu roku 1696 

Co při jeho milosti černínském panství Mělník v k tomu patřící vsi Vehlovice dne 3. 

listopadu roku 1696 skrze nešťastně vzniklý oheň, těm poté pohořelým poddaným 

jak od ................... jako jiné hospodářské vybavení shořelo, také co jim zbylo. 

Shořelo jim 

Sedláci 

Jiří Hůlka, starý hospodář v roce 

1654. Nyní Jan Holec. 

Celý obytný dům, s jednou světnicí, 

předsíň, kuchyně, dvě komory, 

1 kůlna, 1 koňská stáj, vše do základů 

von 20 Pohr gestehen, 14 nařezaných 

prken, 1 zadní prkno k vozu, 2 kola od 

vozu, 2 Pohr postranice k vozu, 2 

plužní kolečka, 2 korýtka na vodu, 1 

sud na víno, 10 strichů chmele, 1 

fuder svázané a 60 otepí slámy 

Zůstalo jim zachováno 

1 stará stodola, 1 kravský a 1 prasečí 

chlév 

2 kozy na porážku připravené 

2 krávy na mléko 

1 připravené tele 

1 prasnice 

1 ostříhaný beran 

3 kozy 

3 husy 

10 obyčejných kuřat 

1 vůz s příslušenstvím 

1 pluh 

1 Eiden 

1 nádoba na dopravu hnoje na pole 

( Thungkasten) 

4 věrtele pšenice 

15 věr. žita 

4 věr. ječmene 

12 věr. chmele 

1 fuder hrachu 

ještě 1 strich pšenice a 18 strichů žita 

na výsev 
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