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1. Cíle a úkoly předložené disertační práce 

 

Disertační práce se pokouší zmapovat a ověřit dopad zásadních sociálně-politických a 

ekonomických podmínek druhé poloviny 19. století a počátku 20. století na urbanistickou a 

stavební proměnu venkovské zástavby na okraji Prahy v lokalitách v blízkosti Pražsko-

duchcovské dráhy.  

Kromě přítomnosti Pražsko-duchcovské dráhy a blízkosti velkého města patří mezi 

nejvýznamnější vlivy:  

 

1. Zrušení patrimoniální správy (1848), tzn. roboty a patrimoniálních vztahů. Pro 

jednotlivé rolníky to znamenalo vykoupení pozemků od státu a bývalé šlechtické 

vrchnosti za tzv. náhradu, což mělo v mnoha zemědělských regionech pronikavé 

ekonomické a sociální důsledky.  

2. Agrární krize v Rakousku-Uhersku projevující se již po roce 1873 a v Čechách 

vrcholící v letech 1882–1886, která nutila zemědělce přizpůsobit se novým 

podmínkám na trhu se zemědělskými produkty.  

3. Období konsolidace sociálně-ekonomických poměrů na českém venkově v 90. letech 

19. a na počátku 20. století, charakterizované poměrnou zemědělskou konjunkturou, 

které ukončila první světová válka 

 

Ke studiu stavebních proměn v jednotlivých obdobích byly využity zejména záznamy 

katastrálních map spolu s údaji regionální literatury, pramenů (např. místních kronik) a 

stavebních úřadů. Podle možností a datování map jsou jednotlivé výše uvedené události 

sledovány ve třech etapách: 
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a. Období po zániku patrimoniální správy do zahájení provozu Pražsko-duchcovské 

dráhy přibližně v letech 1848–1873 lze dobře sledovat porovnáním záznamů 

císařského otisku, indikační skici a reambulované mapy.  

b. Přelom 70. a 80. let a často celá osmdesátá léta 19. století, tedy období agrární krize, 

lze nejlépe identifikovat pomocí záznamů originální mapy evidenční a údajů 

stavebních úřadů.   

c. Poslední sledované období pokrývají zejména mapy katastrální evidenční, datované 

většinou do prvního desetiletí 20. století, a následují záznamy výškopisného plánu 

Prahy a okolí z roku 1922, které se často s údaji předchozí mapy shodují.  

 

Cílem disertační práce je ověřit a zhodnotit vliv těchto významných dějinných etap na 

urbanistickou a stavební proměnu původně venkovských sídel v okolí Pražsko-duchcovské 

dráhy. Jedná se o Hlubočepy, Holyni, Řeporyje, Zbuzany a Dušníky (dnešní Rudnou) a dále o 

ves Písnice, která neměla přístup k železnici a v předkládané práci byla použita jako 

srovnávací materiál. Práce zaměřuje pozornost také na růst počtu obyvatelstva, proměnu 

občanské vybavenosti (školy, změny církevní správy), pohyb obyvatelstva prostřednictvím 

dráhy a stylovou proměnu venkovské zástavby, která mohla být ovlivněna nádražní 

architekturou a bezprostřední blízkostí průmyslu.  
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2. Úvod 

Disertační práce Proměna venkovské architektury v 2. polovině 19. století a na 

počátku 20. století na okraji Prahy (Vliv Pražsko – duchcovské dráhy na podobu sídel v jejím 

okolí) se, jak již název napovídá, věnuje stavební a urbanistické proměně venkovské 

architektury během 19. a na počátku 20. století. Užší pozornost zaměřuje na venkovská sídla 

v blízkosti Prahy, která se nacházejí v okolí Pražsko-duchcovské dráhy budované v letech 

1870-1873.  Práce se pokouší postihnout možné vlivy, které se podílely na utváření 

urbanistické a stavební proměny ve sledovaných venkovských sídlech v daném období a 

pochopit tak širší souvislosti této proměny, která se v základních obrysech odráží do 

současnosti.  

Podobu venkovské architektury na území Čech, Moravy a Slezska v druhé polovině 

19. století a na počátku 20. století významně ovlivňovaly během této doby stále intenzivnější 

politické, ekonomické a sociální změny, nemalý vliv měl i rostoucí průmysl a rozvoj 

železniční sítě, které v kratším časovém odstupu dopadaly i na český venkov.  

Významnou roli hrálo zrušení roboty v roce 1848 a následný vznik institutu katastrální 

obce s relativní správní samostatností a možností nakládat s obecními pozemky. Její obyvatelé 

se stali svobodnými občany, kteří od té doby mohli s jistými omezeními rozhodovat o svém 

majetku.  

Zásadní vliv na rozvoj a podobu venkova měla agrární krize, jejíž důsledky se po 

období relativní zemědělské konjunktury dostavily do Čech po roce 1873 a vyvrcholily 

během 1862–1866. Krize se projevila ve změně sociální struktury venkova, zemědělci se 

museli přizpůsobit novým požadavkům na trhu se zemědělskými produkty. Tato skutečnost se 

zejména během 80. a počátku 90. let 19. století druhotně odrazila i ve stavební proměně 

venkova.  
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Na tuto etapu navazuje období relativní konsolidace hospodářských a sociálních 

poměrů, které se v podstatě nerušeně rozvíjely až do začátku první světové války. Sledované 

období je ohraničeno událostmi spojenými se vznikem československého státu a 

administrativními zásahy první pozemkové reformy (1919), která se rovněž nesmazatelně 

projevila v sociálních a stavebních poměrech ve venkovských lokalitách.  

Jedním z faktorů zásadně ovlivňujících stavebnictví v 19. století byl neustále sílící tlak 

protipožárních a stavebních řádů. Z jejich předpisů, které měly významný dopad na podobu 

venkovské architektury, můžeme uvést například nařízení omezující výstavbu dřevěných 

staveb (1816), dále požadavek stavebního řádu z roku 1833, aby nové stavby a přestavby 

prováděl řádně ustanovený stavební mistr, a významná byla rovněž instrukce z roku 1864, 

která zaváděla v rámci jednotlivých obcí rozvržení nové výstavby do budoucna, tzn. 

v podstatě územní plánování. V roce 1889 byl předchozí řád doplněn o požadavek situačního 

plánu zachycujícího dosavadní stav sídla a vytyčujícího například uliční čáry, jejichž 

existence nemálo ovlivnila podobu dobových přestaveb i v původní historické zástavbě. 

Dalším činitelem významně se podílejícím na urbanistickém a stavebním růstu vsí na 

sledovaném území, na který se disertační práce zaměřuje, byla již zmíněná přítomnost 

železnice, v tomto případě Pražsko-duchcovské dráhy, jejíž první úsek Praha-Smíchov – 

Dušníky byl vybudován v letech 1870–1873. Dráha, která měla původně sloužit jako ryze 

uhelná, určená k dovozu hnědého uhlí z Mostecké pánve do Prahy, po zahájení provozu 

nečekaně druhotně ovlivnila průmyslový rozvoj (zejména těžbu vápence a výrobu stavebních 

hmot) ve své bezprostřední blízkosti a právě na území, které sleduje disertační práce. 

Železnice vedla od Smíchovského nádraží a stoupala z údolí Vltavy přes Hlubočepy, 

Holyni, Řeporyje, Zbuzany až k dnešní Rudné (dříve Dušníky), kde končil její první úsek. 

Zmíněná sídla se sice nacházela v blízkosti dráhy, avšak ne všechna měla hned po 

zprovoznění železnice zastávku. V době jejího vzniku mohly plně využít jejích výhod pouze 
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Hlubočepy a Dušníky. Řeporyje získaly zastávku o rok později, Zbuzany v roce 1900 a 

Holyně až roku 1933.  

Díky postupnému napojování na železniční dopravu lze v daných lokalitách dobře 

sledovat rozvoj zástavby v závislosti na bezprostředním přístupu k dráze. Pro srovnání je do 

disertace zařazena i analýza vývoje vsi, která v daném období k železnici přístup neměla 

(Písnice). Zároveň je třeba si uvědomit, že dráha vstoupila do sledované venkovské lokality 

právě v době počínající agrární krize a nepochybně tak ovlivnila její průběh, který se podle 

všech předpokladů projevil i na stavební struktuře sledovaných sídel. 

Sledované vsi byly ve 40. letech 19. století menšími sídly s počtem domů v rozmezí 

24 až 51 objektů. Práce sleduje vývoj jednotlivých vsí z hlediska růstu zástavby, ale také 

z hlediska vývoje počtu obyvatelstva a jeho zpětného dopadu na její proměnu. V době po 

zániku patrimoniální správy šlo vesměs o venkovská sídla ryze zemědělského charakteru 

situovaná v poměrně úrodné oblasti, kde se zemědělci specializovali na obilnářskou produkci, 

zejména na pěstování pšenice a v období po agrární krizi na pěstování cukrové řepy.  

Disertační práce se metodologicky pokouší navázat na Průzkumy historických obcí 

přilehlých ku Praze, které vznikaly pod vedením Dobroslava Líbala od 50. let 20. století a 

sledovaly především urbanistický vývoj jednotlivých vsí a zároveň kombinovaly historické 

metody, archivní bádání a kritický rozbor pramenů s metodou historického urbanismu a s 

umělecko-historickou metodou. 

Práce se snaží o prohloubení tohoto průzkumu v daných lokalitách v 19. a na počátku 

20. století. V tomto ohledu navazuje na předešlý zmíněný průzkum i používáním katastrálních 

map, které svými datacemi pokrývají sledované období. Průzkumy vedené Dobroslavem 

Líbalem využívaly ke svým urbanistickým analýzám mapy stabilního katastru, a to zejména 

přehledné císařské otisky pocházející z oblastí v okolí Prahy vesměs z počátku 40. let 19. 
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století, tedy z posledního období, kterým se tento průzkum plně zabýval. V předkládané 

disertační práci jsou pro potřeby urbanistické analýzy i rozboru vývoje jednotlivých staveb  

použity i další katastrální mapy navazující na mapy a na údaje výše zmíněného císařského 

otisku. Jde zejména o mapy reambulované, které vznikaly v daných lokalitách během 70. let 

19. století. Jejich údaje rozvíjejí mapy originální evidenční zaznamenávající změny od 

počátku reambulace do 70. a 80. let 19. století. Dále jsou využívány katastrální evidenční 

mapy, vytvářené především pro lokality s většími urbanistickými změnami během prvních 

desetiletí 20. století. Údaje všech předchozích map shrnuje výškopisný plán Prahy s okolím 

vypracovaný v roce 1922.  

Disertační práce je rozdělena do následujících celků: Na úvodní kapitoly věnující se 

rozboru dosavadních výzkumů předcházejících této práci a metodologii navazuje popis 

historických a regionálních událostí, které tvoří rámec dění ve sledovaných lokalitách. 

Následuje katalog se základními historickými událostmi v jednotlivých venkovských sídlech 

s důrazem na vývoj v 19. a na počátku 20. století, doplněný rozborem katastrálních map a 

popisem vybraných pro svou dobu charakteristických budov. Z poznatků prezentovaných v 

katalogu vycházejí shrnující kapitoly interpretující jejich údaje. Následuje závěr a přehled 

výsledků.  

Schéma Pražsko-duchcovské dráhy v úseku Praha-Smíchov Dušníky 
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3. Přehled současného stavu bádání na poli výzkumu proměny venkovské architektury 

v druhé polovině 19. století a na počátku 20. století 

Venkovská architektura druhé poloviny 19. století a její vývoj během 20. století je 

v současnosti plodným polem výzkumu, a to zejména z důvodu velkého množství 

relevantních pramenů (dochovaných architektonických plánů, archivních materiálů, 

podrobných historických map atd.). Pozornost se na ni částečně obrátila již v 90. letech 20. 

století. Jednak to byly články Tomáše Dittricha, které postavily venkovskou pražskou 

architekturu druhé poloviny 19. století z hlediska památkového na úroveň architektury starší 

klasicistní, barokní a středověké.1 A dále přelomové vydání třetího čísla Zpráv památkové 

péče z roku 1995, zejména pak jeden z jeho článků Karla Kuči a Věry Kučové zabývající se 

především fenoménem prozatímního nezájmu o hodnoty venkovských staveb tohoto období.2 

Pozornost vývoji vesnice a vlivům na její urbanistickou podobu věnovali částečně 

Alena a Vlastimil Vondruškovi v edici Průvodce českou historií.3  

K dalšímu poznání charakteru venkovské architektury 19. a 20. století v poslední době 

přispěly knihy Martina Ebela a Jiřího Škabrady a také jejich dílčí články. V nich upozornili 

např. na zajímavý fenomén odchylek konečných realizací venkovských staveb z druhé 

poloviny 19. století od původních projektů.4 Podobou hospodářských venkovských budov a 

proměnou jejich funkcí se ve svých článcích zabývá Jan Žižka. Články autora dokládají, že 

vzhled venkovské architektury, zejména velkých hospodářských dvorů, byl ve druhé polovině 

                                                 
1Dittrich, Tomáš, Stavebně historické průzkumy pražských vesnic (Zličín, Lysolaje, Ďáblice, Klukovice), Staletá 
Praha – Památky pražského venkova 1990, s. 56–81.  
2 Kuča, Karel -Kučová Věra, „Ošklivé kačátko“ našeho venkova, Zprávy památkové péče, 3/1995, s. 105–110. 
3 Vondrušková, Alena – Vondruška, Vlastimil, Vesnice, Praha 2014 
4 Např. Ebel, Martin - Škabrada ,Jiří, Původní plánová dokumentace lidové architektury, Praha 1996. 
Ebel, Martin- Škabrada Jiří, Dostál Petr, Zděná klasicistní přestavba vesnice Loubí po požáru roku 1843, 
Průzkumy památek 4/1997, s. 63–92. 
Ebel Martin - Škabrada Jiří, Projekty vesnických staveb v 19. století a jejich realizace, Průzkumy památek 
2/2000, s. 153–168. 
Ebel Martin- Škabrada Jiří, Principy proměny vytápěcích systémů v průběhu 19. století, Dějiny staveb 1/2001, 
s.159–164. 
Ebel Martin- Škabrada Jiří, Chalupy v Čechách na historických stavebních plánech 1, Praha 2014. 
Ebel Martin- Škabrada Jiří, Chalupy v Čechách na historických stavebních plánech 2, Praha 2016. 
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19. století výrazně ovlivněn dobovou odbornou literaturou a vzorovými grafickými návrhy.5 

Tyto poznatky jsou pak syntetizovány v jeho nedávno vydané rozsáhlé publikaci.6 Za jeden 

z velkých přínosů k výzkumu podoby venkovské architektury druhé poloviny 19. století a 

první poloviny 20. století lze označit sborník ze semináře Vesnická architektura 1. poloviny 

20. století, zvláště pak příspěvek Pavla Nováka, který na základě svého systematického 

výzkumu podrobně předestřel (někdy i překotný) vývoj vesnického celku, jak z hlediska 

urbanistického, tak i stylového.7 Další podnětné studie týkající se tohoto tématu prezentuje 

např. stať Josefa Švece a Zuzany Vařekové8  nebo článek Karla Fouda,9 které se zaměřují na 

venkovskou architekturu 19. století v širším dobovém a stylovém kontextu. Pro pochopení 

dispozičního uspořádání obytných staveb využívaného v rámci tehdejší venkovské 

architektury, která v druhé polovině 19. století přejímala v hojné míře městské vzory, je 

zásadní článek Michaela Rykla o bydlení v nájemných domech během 19. století 10 a 

nepřehlédnutelná je samozřejmě encyklopedická a metodologická práce Jana Pešty.11  

Architektuře pražského venkova bylo věnováno již zmíněné číslo Staleté Prahy z roku 

1990, kde se vývojem pražských venkovských sídel připojených k Praze v letech 1968 a 1974 

                                                 
5 Např. Žižka, Jan, K podobě hospodářských domů v 19. století, Památky středních Čech, Praha 2002, s.40–62. 
Žižka, Jan, O podobě hospodářských budov na konci 19. a počátku 20. století, Památky středních Čech, 1/2004, 
s. 1–22.  
Žižka Jan, O metodě průzkumu hospodářských domů, Průzkumy památek 1/2012, s. 135–137. 
6 Žižka, Jan, Hospodářské dvory bývalých panství v Čechách, Praha 2016. 
7 Novák, Pavel, Architektura a urbanismus první poloviny 20. století v obcích chráněné památkové krajinné zóny 
Žehušicko, in: Sborník ze semináře Vesnická architektura 1. poloviny 20. století. Výzkum, dokumentace, 
ochrana. Kokory u Olomouce, 19. – 21. září 2007, Praha 2008, s. 15–27. 
8 Švec, Jiří, Vařeková Zuzana, Charakter a proměna vesnické zástavby v 19. století na příkladu Hrušové u 
Vysokého Mýta, Průzkumy památek 2/2014, s. 162–180. 
9 Foud, Karel, Lidová architektura v historické a kulturní krajině. Příspěvek k poznání vývoje sídelního celku na 
příkladu KPZ Plasko, Zprávy památkové péče, 2/2016, s. 194–200.   
10 Rykl, Michael, Bydlení v nájemném domě v 19. století: co o něm prozrazují stavební plány,in: Dulla, Matúš a 
kol., Kapitoly z historie bydlení, Praha 2014, s.115-135. 
11 Např.: Pešta, Jan, Několik poznámek ke studiu půdorysné struktury venkovských sídel na území Čech, 
Průzkumy památek 2/2000, s. 153–165. 
Pešta, Jan, Encyklopedie českých vesnic: vesnické památkové rezervace, zóny a ostatní památkově hodnotná 
vesnická sídla v Čechách. Díl I.– V., Praha 2003–2011. 
Pešta, Jan, Plošný průzkum lidové architektury a venkovských sídel, Praha 2014. 
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zabývala například Eva Vojtová a Jarmila Menclová12 Podobě pražského venkova v 19. století 

na území tehdejší Prahy se ve stejném čísle věnoval Jindřich Noll.13  

Poměrně podrobným rozborem venkovské architektury z 19. a počátku 20. století na 

území dnešní Prahy přispěly články o vývoji obcí Kolovraty a Tehovičky Ladislava Valtra a 

Ivy Drykové.14 Velmi podrobně se vývoji urbanismu pražských Hlubočep na základě srovnání 

historických katastrálních map s regulačními a zastavovacími plány ze 30. let 20. století 

věnuje Karel Hudeček, jehož článek vychází z výzkumů Studentské mise při zhodnocení 

památkového potenciálu Prahy (2013–2015).15 V neposlední řadě je  podobě venkovské 

zástavby na území velké Prahy zasvěcena publikace Vesnice a osady na území Velké Prahy 

s památkami slohové a lidové architektury I., která je výstupem pasportizace zpracované  

kolektivem autorů pro Odbor památkové péče Magistrátu hlavního města Prahy. 16    

Poměrně podrobnému mapování venkovského stavitelství na území Prahy se věnuje i edice  

Uměleckých památek Prahy zejména,  díly zasvěcené Velké Praze. 17 

V poslední době je středem zájmu několika velmi zásadních článků i železniční doprava 

se svým nemalým vlivem na krajinu a sídla v jejím okolí. Jde zejména o článek Karla Hájka 

Železnice a krajina18 a poté texty soustřeďující se na nádražní stavitelství v širších dobových 

souvislostech od Aleny Borovcové.19 Nádražní architektuře Pražského Semmeringu 

                                                 
12 Menclová,Jarmila, Vojtová Eva, Územní a demografický vývoj Prahy, Staletá Praha-Památky pražského 
venkova, 1990, s. 10–25.  
13 Noll, Jindřich, Pražský „venkov“ v 19. století, Staletá Praha-Památky pražského venkova, 1990, s. 212–229. 
14 Valtr, Ladislav,  Dryková, Iva, Nástin stavebního vývoje obcí Kolovraty a Tehovičky, Staletá Praha 2/2011, s. 
82–100. 
15 Hudeček, Karel a kol., Hlubočepy – Urbanistický vývoj pražské čtvrti, Staletá Praha 1/2016, s. 54–81. 
16 Čerňanský, Martin – Procházka Lubomír, Vesnice a osady na území Velké Prahy s památkami slohové a lidové 
architektury, Praha 2015. 
17 Prix, Dalibor a kol., Umělecké památky Prahy, Velká Praha, 1.M-U, Praha 2017.  
Prix, Dalibor a kol., Umělecké památky Prahy, Velká Praha, 1.V-Ž, Praha 2017.  
Vlček, Pavel a kol., Umělecké památky Prahy A-L, Praha 2012.  
18 Hájek, Karel, Železnice a krajina, Zprávy památkové péče 5/2017, s. 546–549. 
19 Borovcová,,Alena, Systematická dokumentace stavebního a technického fondu železniční dopravy. Severní 
státní dráha s vazbou na Rakouskou společnost státní dráhy, Zprávy památkové péče 6/2014, s. 490–496.  
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nacházejícího se v blízkosti Pražsko-duchcovské dráhy se věnuje text Jana Jakuba Outraty a 

Zvonimíra Dragouna.20 

Využití katastrálních historických map pro výzkum na poli urbanismu městské i 

venkovské zástavby prezentují zásadní články Martina Ebela21 a podnětná publikace Mileny 

Hauserové a Jitky Polákové.22  

K aktuálním úvahám o stále vzrůstající památkové hodnotě venkovské architektury  

tohoto období podněcují inspirativní články Víta Jesenského23 a v nedávné době vydané číslo 

časopisu Zpráv Památkové péče 6/2017.  

Předkládaná práce se pokouší čerpat z poznatků výše zmíněné literatury a navazovat na 

ně, nicméně přímý dopad politicko-ekonomické a sociální situace druhé poloviny 19. století 

na urbanismus a vývoj stavitelství ve sledovaných venkovských sídlech společně s vlivem 

Pražsko-duchcovské dráhy zatím nebyl, pokud je mi známo, předmětem žádného výzkumu 

ani studie.  

 

 

 

                                                 
20 Outrata, Jan Jakub - Dragoun, Zvonimír, Pražský Semmering – K dějinám pražské železničářské sítě, Staletá 
Praha 1/2016, s.123–143. 
21 Ebel, Martin, Stabilní katastr a jeho využití pro dějiny staveb, Dějiny staveb 2004, s. 5–14 
22 Hauserová, Milena -Poláková Jitka, Pomůcka pro používání základních historických map pro studenty FA 
ČVUT, Elektronická publikace, 2015. 
23 Jesenský, Vít, Co je teorie památkoví péče, Zprávy památkové péče 6/2017, s. 621-632. 
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4. Struktura a metody zpracování disertační práce  

Pro pochopení záměrů výzkumu byla zvolena struktura řazení jednotlivých kapitol 

disertační práce tak, aby bylo bádání zasazeno do širšího dobového, politicko-sociálního a 

územního kontextu a mohly být vypozorovány určité zákonitosti. Disertační práce je tedy 

rozdělena na úvodní kapitoly:  

- Cíle a úkoly předložené disertační práce 

- Úvod  

- Přehled současného stavu bádání na poli výzkumu proměny venkovské architektury 

v druhé polovině 19. století a na počátku 20. století  

- Struktura a metody zpracování disertační práce  

Kapitoly věnující se dobovému rámci a specifikaci regionálního vývoje 

vycházející z rozboru a srovnání odborné historické literatury, regionální literatury a záznamů 

pamětníků: 

- Ekonomická a sociální situace na českém venkově během 19. a na počátku 20. století  

- Pražsko-duchcovská dráha (PDE)  

- Vliv Pražsko-duchcovské dráhy na rozvoj průmyslu v jejím okolí  

- Stavební řády a nařízení ovlivňující podobu venkovské architektury v 19. a 20. století 

v Čechách a na Moravě  

Závěrečné kapitoly zahrnují analyticko-syntetickou část, stylový rozbor sledované 

architektury a celkový závěr a sumarizaci výsledků.  

- Proměny venkovské zástavby během 19. století a počátku 20. století v okolí Pražsko-

duchcovské dráhy 

- Stylová, stavební a konstrukční proměna venkovských staveb v druhé polovině 19. a 

na počátku 20. století ve sledovaných lokalitách 

- Závěr, Výsledky výzkumu disertační práce 
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Následuje katalog, který tvoří samostatnou část  (odkazy na něj lze v textu nalézt pod 

zkratkou „k.s.“ = katalog, strana), který shrnuje údaje o jednotlivých sledovaných lokalitách, 

a obsahuje: 

- přehled zásadních historických událostí v jednotlivých sídlech 

- jejich urbanistický vývoj sestavený z podkladů historických katastrálních map 

- rozbor jednotlivých vybraných charakteristických staveb (pomocí katastrálních map a 

dalších pramenných materiálů)   

   

Metody zpracování úvodních kapitol vycházejí z rozboru dostupné relevantní literatury a 

pramenů, z jejich vyhodnocení a interpretace. Zpracování katalogu disertační práce se 

metodologicky pokusilo navázat na Průzkumy historických obcí přilehlých ku Praze, které 

vznikaly pod vedením Dobroslava Líbala od 50. let 20. století a sledovaly především 

urbanistický vývoj jednotlivých vsí a zároveň kombinovaly historické metody, archivní 

bádání a kritický rozbor pramenů s metodou historického urbanismu a s umělecko-historickou 

metodou.1 Částečně se disertační práce inspirovala metodologickým postupem použitým v 

rámci Studentské mise při zhodnocení památkového potenciálu Prahy (2013–2015). 

 Vzhledem k ochraně soukromí majitelů jednotlivých staveb nebylo možné provést 

podrobnější průzkum v jejich dvorech a interiérech. Ze stejného důvodu bohužel v některých 

lokalitách nebylo možné použít materiály stavebních úřadů. U některých lokalit se 

nedochovaly, nebo pouze torzovitě, záznamy matrik a písemné operáty stabilního katastru. 

Velkým zdrojem informací byly v některých lokalitách místní kroniky a pamětní knihy.  

V katalogu je každému vybranému venkovskému sídlu věnována jedna kapitola. Jako 

vzorová je pojata kapitola zabývající se vsí Řeporyje, jejíž vývoj byl nejvíce ovlivněn 

                                                 
1 Kartogram stavebního vývoje obcí užšího rayonu Prahy, Státní ústav pro rekonstrukci památkových měst a 
objektů v Praze, nedat., nepag. 
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zprovozněním Pražsko-duchcovské dráhy a v rámci výzkumu zde bylo k dispozici  nejvíce 

relevantního pramenného materiálu. Jednotlivé vybrané budovy v katalogu byly vybrány tak, 

aby co nejvíce ilustrovaly příklady vývoje ve sledovaných sídlech. Jde o domy sedláků, 

chalupníků, ale i domkařské stavby. Kapitoly v katalogu jsou řazeny podle polohy 

jednotlivých sídel při Pražsko-duchcovské dráze směrem  od nádraží  Praha - Smíchov do 

Dušník (dnešní Rudná u Prahy).  

 

 

Hlubočepy 

Zdroje informací:  

-Uměleckohistorická, historická a regionální literatura 

-Dobroslav Líbal a kol., Průzkum historických obcí přilehlých ku Praze – Hlubočepy (NPÚ  – 

Sbírka plánů, stavebněhistorických průzkumů a restaurátorských zpráv) 

-SHP Řeporyje 

-Materiály stavebního úřadu ÚMČ Praha 5 (stavební archiv ÚMČ Praha 5) 

-Evidenční karty studentů ČVUT vzniklé v rámci Studentské mise při zhodnocení 

památkového potenciálu Prahy 

 

Holyně  

Zdroje informací:  

-Uměleckohistorická, historická a regionální literatura 

-Dobroslav Líbal a kol., Průzkum historických obcí přilehlých ku Praze – Holyně – katastr 

Slivenec (NPÚ– Sbírka plánů, stavebněhistorických průzkumů a restaurátorských zpráv) 

-Fond obce Holyně, Zápisy ze zasedání obecního zastupitelstva a složka Stavebního úřadu 

(SOkA Praha-Západ, Dobřichovice) 
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-Materiály stavebního úřadu ÚMČ Praha 5 (stavební archiv ÚMČ Praha 5) 

-Záznamy matrik – Římskokatolická farnost Slivenec- Holyně, 1847–1870 (SOA Praha) 

 

Řeporyje  

Zdroje informací: 

-Uměleckohistorická, historická a regionální literatura 

-Dobroslav Líbal a kol., Průzkum historických obcí přilehlých ku Praze – Řeporyje (NPÚ  – 

Sbírka plánů, stavebně-historických průzkumů a restaurátorských zpráv) 

-Školní kronika z let 1892-1921 (archiv Základní školy Řeporyje)  

-Fond obce Řeporyje, Zápisy ze zasedání obecního zastupitelstva a složka Stavebního úřadu 

(SOkA Praha-Západ, Dobřichovice)  

-Materiály stavebního úřadu ÚMČ Řeporyje (archiv ÚMČ Řeporyje)  

-Stabilní katastr – panství Tuchoměřice (Národní archiv)  

-Záznamy matrik, Římskokatolická farnost Ořech-Řeporyje, 1848–1900 ( SOA Praha)  

 

Zbuzany 

Zdroje informací: 

-Uměleckohistorická, historická a regionální literatura 

-Václav Sojka, Zbuzany v posledních tři sta létech, kronika obce (od pol. XVII do pol. XX 

století, nepubl., Archiv OÚ Zbuzany 

-Fond obce Zbuzany, Zápisy ze zasedání obecního zastupitelstva a složka Stavebního úřadu 

(SOkA Praha- Západ, Dobřichovice)  
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Dušníky (Rudná) 

Zdroje informací:  

-Uměleckohistorická, historická a regionální literatura 

-Karel Bláha, Václav Kozák, Pamětní kniha obce Dušník I (archiv MěÚ Rudná) 

-Materiály stavebního úřadu MěÚ Rudná (stavební archiv MěÚ Rudná) 

 

Pro srovnání se zkoumanými venkovskými lokalitami je v práci věnována pozornost vsi 

Písnice, která se nachází na opačném konci Prahy a není v bezprostřední blízkosti železnice.  

Písnice 

Zdroje informací:  

-Uměleckohistorická, historická a regionální literatura 

-Dějiny obce Písnice (1317–1848), Kronika obce Písnice (1849–1918, 1919–1938) (Archiv 

obce Praha- Libuš) 

-Fond obce Zbuzany, Zápisy ze zasedání obecního zastupitelstva (SOkA Praha-Východ, 

Přemýšlení)  

-Materiály stavebního úřadu ÚMČ Praha 12 (stavební archiv ÚMČ Praha 12) 

 

K urbanistickému rozboru jednotlivých sídel a k rozboru vývoje vybraných staveb, tak 

aby bylo možné doložit výše uvedené dobové vlivy, využívá předkládaná práce zejména 

měřické operáty stabilního katastru (historické katastrální mapy).2 Jejich největší sbírka se 

nachází v Ústředním archivu zeměměřictví a katastru v Praze a částečně v Národním archivu 

v Praze. Některé z těchto map jsou v současnosti přístupné široké veřejnosti na internetu. 

https://archivnimapy.cuzk.cz/ 

                                                 
2 Srov. např. Bumba, Jan, České katastry od 11. do 21. století, Praha 2007; Ebel, Martin, Stabilní katastr a jeho 
využití pro dějiny staveb, in Dějiny staveb, Plzeň 2004, s. 5–14; Hauserová, Milena - Poláková Jitka, Pomůcka 
pro používání základních historických map pro studenty FA ČVUT, 2015, http://pamatky-
facvut.cz/download/dokumenty/pomucka.pdf ; Potužák, Pavel, Katastrální mapování 1. a 2. část, Praha 1952. 
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První oficiální výstup geometrického zaměření v rámci stabilního katastru, který práce 

využívá, obsahující čísla popisná, čísla parcelní a jména majitelů parcel je indikační skica – 

(1: 2880) (dnes uložena v Národním archivu a přístupná na internetu). Tyto mapy sloužily 

v některých lokalitách jako evidenční do počátku reambulace (1869).3       

Indikační skica v podstatě sloužila k vyhotovení tzv. originální mapy, která byla 

rozmnožována tiskem z hloubky nebo rytím do solehhofenského vápence. Zde jsou již 

uvedena pouze čísla stavebních a pozemkových parcel. Od reambulace (která byla nařízena 

zákonem z roku 1869 o revizi daně pozemkové a trvala až do roku 1881) sloužily (často ještě 

po roce 1881) jako evidenční mapy, to znamená, že do nich byly průběžně zanášeny 

pozemkové a stavební změny v dané lokalitě. Z tohoto důvodu jsou pro výzkum, zvláště ve 

sledovaném období, velmi důležité. Některé otisky těchto map byly k dispozici pro záznamy 

příslušných obecních a berních úřadů, tedy paralelně na různých místech. Proto bohužel ve 

většině případů není přesně známo datum ukončení záznamů. Aby mohly být alespoň 

přibližně datovány, je třeba jejich údaje srovnávat s ostatním pramenným materiálem, 

například s dokumenty stavebních úřadů. Z toho důvodu je také jejich datace v rámci katalogu 

uváděna s otazníkem. 

Z každé originální mapy bylo pořizováno více otisků. Jeden z nich se zasílal vídeňské 

dvorní komisi, kde byl trvale uložen a nebyly do něj zanášeny žádné změny. Tyto mapy tedy 

vyjadřují stav katastru v konkrétním roce (tzn. v roce vyhotovení originální mapy), což je 

z badatelského hlediska velmi významné. V archivu ÚAZK jej dnes nalezneme pod 

označením císařský povinný otisk (1: 2880) a pro mnoho lokalit je přístupný na internetu. 

Pro svou přehlednost je velmi dobře využitelný pro získání informací o celkové urbanistické 

                                                 
3 Více k jednotlivým katastrálním mapám: Kronusová, Helena, Stabilní katastr ve fondech ústředního archivu 
zeměměřictví a katastru a Národního archivu (nepublikovaná závěrečná práce v rámci rekvalifikačního kurzu 
celoživotního vzdělávání, FF UK), Praha 2010, s.5–15; Cafourek, Petr, Stabilní katastr českých zemí a jeho 
měřické operáty, (Kandidátská disertační práce), Praha 1967, s. 25  
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situaci v době svého datování. V předkládané práci proto jako obrazový materiál doprovází 

indikační skici, jejichž údaje nejsou v některých případech dostatečně čitelné. 

Současně vznikají mapy tzv. první reklamace – tzv. reambulované mapy, otisky 

originálních map stabilního katastru (1: 2880) se zákresem změn skutečného stavu. Mapy 

nejsou kolorované, červeně jsou vyznačeny pozemky, kterých se týkaly změny. Je 

pravděpodobné, že k zakresleným změnám došlo nejen v důsledku reklamace v letech 1869– 

1881. Mapy jsou uloženy ve fondech Národního archivu, z větší části jsou datovány. 

Dále jsou v rámci disertační práce využívány údaje tzv. katastrální evidenční mapy 

(1: 2880) stabilního katastru, které sloužily k udržení katastrálního operátu v souladu se 

skutečností přímo na katastrálních pracovištích. Jednalo se o částečně kolorované otisky 

originálních map. Do popisek map je zpravidla zaneseno časové rozmezí let zákresů.  

Poslední mapa, která je v rámci výzkumu využívána, se nazývá Výškopisný plán 

města Prahy s okolím z roku 1922. Nepatří do řady katastrálních map, ale svou strukturou 

na ně navazuje. Vzhledem k tomu, že v jejích údajích nalezneme katastrální a popisná čísla a 

je vydaná k určitému datu, slouží jako dobrý podklad pro celkový přehled stavebního vývoje 

ve sledovaných venkovských sídlech do počátku dvacátých let 20. století. 

Při práci s katastrálními mapami je nutné dbát na jejich porovnání s ostatními 

historickými materiály a mladšími mapami. Podle předpokladu by mladší mapy měly 

shrnovat poznatky map časově předcházejících, například reambulované mapy by měly 

shrnovat poznatky map originálních evidenčních. Tyto mapy ale často nezaznamenávají 

všechny změny, které zobrazily originální mapy evidenční do konce reambulace. Příčinou je 

pravděpodobně skutečnost, že některé mapy byly k dispozici jako evidenční paralelně na 

různých pracovištích (berních a obecních úřadech a katastrálních pracovištích).  Navíc 

reambulované mapy často nezakreslují změny jednotlivých budov usedlostí, označují celé 
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dvory červeně jako celek. Je také nutné přihlédnout k faktu, že některé katastrální vývojové 

mapy nezaznamenávají stavební úpravy, které se neprojevily v půdorysu budov. Je proto 

nutné tyto údaje doplňovat již zmíněnými  záznamy stavebního úřadu. 

Pro některá venkovská sídla, zvláště ta, která se pomaleji urbanisticky rozvíjela, 

nejsou k dispozici katastrální evidenční mapy z prvního desetiletí 20. století. Pro účely 

výzkumu v rámci disertační práce jsou proto někdy nahrazeny katastrálními mapami 

evidenčními z mladšího období (např. Holyně).  

 

 

 

Datace katastrálních  map jednotlivých sledovaných lokalit  

 
císařský 
otisk 

indikační  
skica 

reambul. 
mapa 

originální 
evidenční 
mapa 

katastr. 
evidenční 
mapa 1 

katasr. 
evidenční 
mapa 2 

Výškopis. 
plán 
Prahy 

 
Hlubočepy 1840 1840-1869 1877  1869-87?  1904-15       1922 
Holyně 1840 1840-1869 1872 70.-80.l.19.stol.? 1953  1922 
Řeporyje 1840 1840-1869 1877 1869-1886? 1911  1922 
Zbuzany 1840 1840-1869 1877 1869 -1877?   1922 
Dušníky 1840 1840-1869 1877 70.-80.l.19.stol.? 1908 1939 1922 
Písnice 1841 1840-1869 1876 1869-1888?   1922 

 



23 

 

5. Ekonomická a sociální situace na českém venkově během 19. století a na počátku 20. 

století 

 Období druhé poloviny 19. století ovlivnily v tehdejších Čechách širší politické 

události, zásadní nejen pro český venkov. Stejně jako jiná místa v Evropě bylo i Rakouské 

císařství poznamenáno revoluční vlnou roce 1848, jež byla výsledkem nespokojenosti většiny 

obyvatelstva s dosavadním nejen rakouským absolutismem a přetrvávajícími feudálními  

poměry, podpořené ještě předcházejícím hladomorem a neúrodou, které středoevropské země 

zasáhly zejména v polovině 40. let 19. století. Výsledkem byly neodkladné politickosprávní 

změny, důležité zejména právě pro venkovské prostředí. Dne 28. září císař Ferdinand I. přijal 

na návrh říšského sněmu patent, kterým se rušila robotní povinnost za „přiměřenou náhradu“ 

a ostatní poddanské povinnosti, což byla v podstatě likvidace středověkého robotního systému 

ovlivňujícího do té doby poměry na venkově. 

Tento patent následovaly další právní úpravy, které se týkaly zejména právě 

venkovského prostředí. Podle Stadionova prozatímního obecního zákona ze 17. března 1849 

měla být základem státu svobodná obec, spravující sebe a své jmění zastupitelstvem voleným 

svobodně občany, kteří byli za tím účelem rozděleni do tří tříd podle placených daní.1 Vznikl 

tak institut katastrální obce, který nebyl určen jen jako území k vybírání daní, ale stal se 

jednotným obvodem nové obecní správy, do něhož byl zahrnut nejen majetek selský, ale i 

panský, což s sebou přineslo konec územní moci starých autorit.2 S tím byly spojeny nemalé 

organizační a administrativní změny, které musely být provedeny co nejrychleji po zrušení 

poddanského svazku a patrimoniální správy. Obecní zřízení pro Království české z roku 1864 

rozlišovalo samostatný a přenesený obor působnosti obce – samostatná působnost zahrnovala 

vše, co se týkalo prospěchu obce a co si vlastními silami mohla obec opatřit a provést 

                                                           

1 Beranová, Magdalena- Kubačák, Antonín, Dějiny zemědělství v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, Praha 2010, 
s. 249. 
2 Hlavačka, Milan, Zlatý věk české samosprávy, Praha 2006, s. 12. 
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(hospodářská agenda, správa obecního jmění, záležitost obecních svazků), a agendu veřejné 

správy (místní policie, dražby majetku, smírčí soudy). Přenesený obor ukládal obcím 

vykonávat bezplatně záležitosti státní správy, samozřejmě pod jejím dohledem. Šlo například 

o organizaci voleb, sepisování branců, sčítání lidu, doručování úředních výnosů a výběr daní.3 

Jak je z předešlého výčtu patrné, obce měly poměrně velkou svobodu, co se týče samosprávy 

a nakládání s obecním majetkem, s nímž mohly víceméně volně hospodařit včetně jeho 

úplného odprodeje. To s sebou často přinášelo příležitosti pro spekulace ve prospěch 

bohatších sedláků a poměrů znalých starousedlíků. Problém byl například s dělením občin. 

V některých obcích došlo až k zápasu o občiny.4 Na druhou stranu tento systém umožňoval 

obecní soběstačnost a dokonce výpomoc slabším spoluobčanům. 5 

Z doby poddanství zůstala v platnosti i po roce 1848 některá ustanovení omezující 

sedlákovo právo ke statku. Byly to zejména zvláštní předpisy o dědické posloupnosti na 

selských statcích a nařízení směřující jednak proti svobodnému dělení, jednak proti 

přílišnému zadlužování těchto statků. Až zemskými zákony vydanými na Moravě v roce 1868 

a v Čechách 1869 bylo stanoveno, že každý vlastník statku je oprávněn se svým pozemkovým 

majetkem svobodně nakládat.6   

Obyvatelům obcí, kteří se v době po polovině 19. století snažili uživit vlastním 

hospodařením, ale nastaly poměrně složité časy. Zrušení robotní povinnosti a 

patrimoniálních vztahů za náhradu, což znamenalo, že jednotliví rolníci v podstatě museli 

své statky vykoupit od státu a bývalé šlechtické vrchnosti, mělo pronikavé ekonomické a 

sociální důsledky. Ač se venkovští obyvatelé stali po dlouhé době svobodnými lidmi, kteří 

mohli nezávisle rozhodovat o tom, jak budou nakládat se svým životem a vlastním majetkem 

                                                           

3 Hlavačka, Milan, Zlatý věk české samosprávy (pozn.2),  s. 17. 
4 Hlavačka, Milan, Zlatý věk české samosprávy (pozn.2), s. 250. 
5 Hlavačka, Petr – Lapáček, Jiří, Dějiny obce Středolesí, Přerov 2015, s. 46. 
6 Beranová, Magdalena - Kubačák, Antonín, Dějiny zemědělství v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, (pozn.1), s. 
250. 
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(„Lid selský a venkovský rychle se povznášel jak ve svém hospodaření, tak ve svém 

duchovním vzdělání“, píše ve svých vzpomínkách na 19. století sedlák Josef Volf.7), nastaly 

pro ně i jisté, často vážné překážky, které se řadě z nich nepodařilo nikdy překonat, a jejich 

zemědělské zázemí jim nedokázalo poskytnout dostatek možností k vlastní soběstačnosti.   

Celková hodnota náhrady činila v českých zemích zhruba 90 miliónů zlatých, z toho 

asi 80% připadlo bývalým vrchnostem a zbytek veřejným institucím. O obrovském rozsahu a 

významu celé akce svědčí skutečnost, že v Čechách platilo náhradu celkem 578 341 osob, na 

Moravě 333 199 osob a ve Slezsku 53 884 osob. Nárok na náhradu mělo v Čechách 22 762 

osob a korporací (z toho 1 231 vrchností), na Moravě 4091 (505 vrchností) a ve Slezsku 1596 

(176 vrchností). 

Poddaní ovšem nemuseli zaplatit za své pozemky celou částku najednou, ale měli 

možnost si splátky rozvrhnout až na 20 let. Přesto byla tato opatření pro řadu malých rolníků 

v podstatě likvidační. Díky přiznání náhrad za zrušení robotních vztahů se v rukou bývalých 

pozemkových vlastníků, zejména aristokratů, ocitaly obrovské peněžní sumy, které jim 

umožňovaly poměrně rychlý přechod ke kapitalistickému podnikání, a to nejen v zemědělství. 

Mohli například nakoupit zemědělskou techniku a využívat téměř bez omezení nádenickou 

sílu. Také měli možnost proniknout do bankovního podnikaní a průmyslové výroby.8 

O tuto možnost však přišla většina rolnických hospodářství, která se z důvodu náhrady 

zadlužila.9 Malý rolník zpravidla nebyl schopen v konkurenci s velkostatkářem zajistit ani 

prostou reprodukci svého kapitálu, a přicházel-li na trh, pak většinou na úkor své vlastní 

pracovní síly. 

                                                           

7 Volf, Josef, Z paměti starého českého sedláka, Hradec Králové 1932, s. 35. 
8 Vaníček, Pavel, Změny v životě venkovského obyvatelstva v 19. století, seminární práce, (Masarykova 
Univerzita, Filozofická fakulta 2003), http://www.mravenec.cz/henry/NoveDejiny.htm (vyhledáno 10. 5. 2018) 
9 Urban, Otto, Kapitalismus a česká společnost, Praha 1978, s. 52. 
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Malí rolníci tak byli stále více vytlačováni do sféry námezdní práce. Zhruba 70–80% 

rolníků v kategorii do 2 ha mělo vedlejší zaměstnání nebo nějaký námezdní poměr. Ještě 

v kategorii 2–5 ha byla přibližně polovina hospodářů nucena hledat vedlejší příjmy. Na 

malých plochách nalézali plnou obživu pouze úzce specializovaní zemědělci (zelináři, 

zahradníci apod.)10 Jinou, ve druhé polovině 19. století značně rozšířenou možností bylo 

hledat další půdu. Na přelomu 19. a 20. století hospodařila zhruba třetina všech rolníků zčásti 

nebo zcela na pronajaté půdě. Nejvíce pronajaté půdy lze nalézt v kategoriích 2, resp. 5 ha a 

pak od 50 ha. Jednalo se o ekonomicky i sociálně odlišné formy nájmu – nájem malorolnický 

a velkostatkářský. Pro malého rolníka představovala pronajatá půda možnost rozšířit pracovní 

příležitost a neměnila nic na jeho ekonomicky podřadném postavení na trhu.11 Z toho důvodu 

zvláště v druhé polovině 19. století v českých zemích klesal podíl středního vlastnictví na 

úkor drobného a především velkého. V rukou kapitalistických podnikatelů 

obhospodařujících rozlohu větší než 20 ha bylo zhruba 60% půdy, v rukou malorolníků a 

proletářů přibližně 15% a na zbývajících 25% hospodařili rolníci v kategorii od 5 do 20 ha.12 

Ze sociálního hlediska by se tehdejší obec dala rozvrstvit na rolníky v trvalém 

námezdním poměru, rolníky obhospodařující půdu o nejmenším rozsahu (do 2 ha), přičemž 

malá hospodářství nestačila na pokrytí všech životních potřeb a nutila vlastníky, aby 

vstupovali do námezdního poměru. Další skupinu tvořili venkovští řemeslníci a malorolníci, 

kteří se svými produkty již vstupovali na trh (jejich hospodářství měla rozlohu 5–10 ha) a 

nakonec to byli tradiční sedláci (5–10 ha nebo 10–20 ha), kteří sami využívali námezdní 

pracovníky, a venkovská šlechta (selští a aristokratičtí velkostatkáři).13 

Dalším faktorem, který nemálo ovlivňoval možnosti soběstačné a nezávislé obživy na 

venkově, byla zvláště v období na počátku 19. století zvyšující se porodnost, která souvisela 

                                                           

10 Urban, Otto, Kapitalismus a česká společnost  (pozn.9),  s. 56. 
11 Vaníček, Pavel, Změny v životě venkovského obyvatelstva v 19. století  (pozn.6) , s. 2. 
12 Vaníček, Pavel, Změny v životě venkovského obyvatelstva v 19. století  (pozn.6),  s. 2-3. 
13 Vaníček, Pavel, Změny v životě venkovského obyvatelstva v 19. století  (pozn. 6), s. 3. 
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se všeobecným zlepšením životních podmínek rolníků po zrušení roboty a s přechodem 

k intenzivnímu hospodaření. Tato veskrze pozitivní situace však s sebou přinášela i značné 

obtíže. Pro řadu rodin nastal velký problém s vyplácením potomstva, což často vedlo až 

k zadlužení usedlostí či odchodu některých sourozenců zcela bez prostředků. Pokud tedy 

potomek selské rodiny nedostal dostatečný kapitál či prostor k vlastnímu hospodaření, což 

často ovlivňovalo i věno manželky, musel se nechat najmout jiným sedlákem nebo venkovské 

prostředí opustit a zkusit štěstí ve městě.14 

I v této době pro zajištění sociálně slabých obyvatel venkova sloužil, zvláště při 

bohatších usedlostech, výminek. Po zrušení patrimoniální správy a v souvislosti s nastolením 

nové vesnické samosprávy, se změnil i přístup k sociálnímu zajištění chudých osob. Obec 

začala například jinak využívat pastoušku, a to z toho důvodu, že z české vesnice postupně 

mizelo společné pastevectví. Rolníci chovali dobytek ve stájích nebo jej pásli individuálně a 

tak pastouška, do té doby sloužící jako obydlí obecního pastýře, ztrácela svůj význam. Nově 

začala plnit funkci útočiště chudých osob žijících z podpory obce. Lidé žijící v pastoušce byli 

nadosmrti zajištěni, včetně lékařské péče a pohřebného. Na podporu těchto obyvatel sloužily 

tzv. sirotčí fondy, které byly pod dohledem starosty obce.15  

S přibývajícím počtem obyvatel kynula zemědělcům naděje do budoucna, že bude 

stoupat spotřeba potravin, a tím i cena hospodářských plodin. 

K základním druhům přírodních kultur do té doby  patřila orná půda, louky, zahrady a 

pastviny. V druhé polovině 19. století se zvyšoval podíl orné půdy, to znamená podíl 

zúrodněné zemědělské půdy na úkor luk. Šlo o postupný zánik úhoru, který přinesl nárůst 

                                                           

14 Horská, Pavla - Maur, Eduard - Musil, Jiří, Zrod velkoměsta, Praha – Litomyšl 2002, s. 185 – 195. 
15 Hlavačka, Milan, Sociální myšlení a sociální praxe v českých zemích 1781-1939 : ideje, legislativa, instituce, 
Praha 2015, s.47. 
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orné plochy o zhruba 30%. Vše nasvědčovalo tomu, že produktivita zemědělství Čechách 

postupně poroste.16 

Od konce 40. let 19. století, tedy přes všechny uvedené překážky, intenzita 

zemědělství na českém území rostla. Podle odborníků na ni nemělo na ní příliš velký vliv 

zrušení feudálních pachtů a roboty, ale zejména uplatňování nových výrobních postupů a 

využívání odborných znalostí. V tomto období se dá se v podstatě hovořit o zemědělské 

konjunktuře. Celkovou situaci v zemědělství 19. století velmi autenticky zachytil ve své knize 

již zmíněny sedlák Josef Volf,17 který vylíčil své vlastní hospodaření, s nímž jako mladý 

sedlák začínal v 80. letech 20. století. V období po zrušení roboty se mu jevil zemědělský lid 

jako zaostalý, bez možnosti vstoupit do hospodářských učilišť, neexistovaly ani odborné listy, 

zemědělství bylo bez hospodářských strojů. Na druhou stranu zaměstnávalo zemědělství v té 

době mnohem více dělného lidu. Období druhé poloviny 19. století označil za období 

blahobytu, který přišel nejen do úrodných řepařských, ale i do horských obilných oblastí, a 

také v průmyslových oblastech dostal rolník slušnou cenu za mléko, máslo i jatečný dobytek.          

K prvnímu velkému narušení této konjunktury došlo v roce 1866, kdy na českém území, 

zvláště ve východních Čechách,  proběhla většina vojenských operací prusko-rakouské války. 

Zemědělci, kteří přišli o úrodu, nedokázali své ztráty celý následující rok nahradit, a tak 

museli své hospodářství postupně rozprodávat, a proběhla také první větší vlna exekucí.  

„Nebylo chleba, nebylo slámy ani sena, nebylo zač tržit, neboť stav chovného dobytka byl pro 

nedostatek píce do té míry zredukován, že po dva příští roky nemohl hospodář ani kus 

dobytka odprodat, chtěl-li počet jeho vést na normální stav.“18 

O desetiletí později, v sedmdesátých letech 19. století, se v důsledku nově nastolené 

konjuktury v zemědělství poprvé objevila krize z nadprodukce. V českých zemích ji zčásti 

                                                           

16 Urban, Otto, Kapitalismus a česká společnost: k otázkám k formování české společnosti v 19. století, Praha 
2003, s.25 
17 Volf, Josef, Z paměti starého českého sedláka (pozn.7), s. 56. 
18 Volf, Josef, Z paměti starého českého sedláka (pozn.7),  s. 96. 
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podpořila situace v celé Evropě, která se na počátku 70. let 19. musela začít vyrovnávat s 

přebytkovou produkcí obilí v mimoevropských oblastech, zejména v USA, Indii a Argentině. 

To samozřejmě úzce souviselo s rychlým rozvojem zvláště v dopravě – s hustší sítí železnic a 

rozšiřující se námořní plavbou. 

Hospodářská krize v Rakousku-Uhersku se postupně projevovala po roce 1873, 

kdy došlo ve Vídni ke krachu na burze.19 V Čechách pak vyvrcholila o něco později, a to 

zejména v důsledku deštivého počasí v roce 1882 a následné katastrofální neúrody. V té době 

bylo z Uher dovezeno levné a suché obilí, na které si velkoodběratelé a velkomlynáři rychle 

zvykli, takže v následujícím roce již odmítali nedostatečně suché obilí produkované 

v Čechách. 

Agrární krize vyvrcholila v roce 1886. Rolníci se záhy začali specializovat na 

produkci cukrové řepy, i té však brzy bylo příliš, a tedy museli hledat jiné cesty. Někteří se 

vyrovnali s nastalými podmínkami tak, že přešli na chov hospodářských zvířat. Někde se 

v rámci rostlinné výroby více pěstovaly pícniny a průmyslové plodiny. Přesto během krize 

zaniklo množství cukrovarů, lihovarů, škrobáren a jiných zpracovatelských podniků. 20  Podle 

názoru Josefa Volfa měla hospodářská krize nejtěžší dopad na velkou většinu mladých, 

začínajících hospodářů, z nichž mnozí padli následkem vyčerpávajících úvěrů do rukou 

lichvářů. Pokles cen jejich zemědělských produktů přibližně o 40% museli nahradit úměrně 

zvýšenou produkcí. 

Rolníci, kterým se tuto krizi podařilo překonat, měli v podstatě možnost využívat 

zbylého půdního potenciálu, museli však obhospodařovat větší území a snažit se o stále vyšší 

výnosy tak, aby stačili zostřené konkurenci na trhu. Zemědělství se proto naplno mohlo 

                                                           

19 Beranová, Magdalena- Kubačák, Antonín, Dějiny zemědělství v Čechách, na Moravě a ve Slezsku (pozn.1), s. 
277. 
20 Beranová, Magdalena - Kubačák, Antonín, Dějiny zemědělství v Čechách, na Moravě a ve Slezsku (pozn.1), 
s.277. 
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věnovat stále méně obyvatel.21 Na druhou stranu vedla tato situace k postupné a nevyhnutelné 

industrializaci, ke změnám v plodinové orientaci a dalšímu zintenzivňování produkce a 

všeobecnému pokroku v zemědělství, například docházelo k účelným úpravám hnojiv, byly 

zaznamenány první pokusy vápnění polí, ruční práci stále hojněji nahrazovaly stroje. Větší 

šanci měl zemědělec, který byl ochoten se vzdělávat a přistoupit na nové způsoby péče o půdu 

a dobytek, ať už šlo například o melioraci, hlubší orbu, hnojení a postupné investování do 

zemědělské techniky.22  

Pokud byli ochotni k širší spolupráci, dostalo se zemědělcům pomoci i zvenčí, např. 

v podobě zakládaní rolnických družstev. Jednalo se především o družstva úvěrová, nákupní, 

odbytová, zpracovatelská a strojní. Jejich základy se v podstatě formovaly již v předjosefínské 

době, kdy v důsledku katastrofální neúrody v 70. letech 18. století vznikaly tzv. kontribuční 

fondy. Časem se kolem těchto fondů vytvářely finanční přebytky z prodaného 

nespotřebovaného obilí. V 60. letech 19. století byly tyto fondy likvidovány (částečně 

rozkradeny) a ze zbývajících finančních prostředků byly na začátku 80. let 19. století 

konstituovány okresní hospodářské záložny, které mohli využívat právě zejména zemědělci. 23 

Průkopníkem úvěrového zemědělství v Čechách byl František Cyril Kampelík.24 V Rakousku 

a na jižní Moravě pak byla založena první tzv. Raiffeisenkasse.25  Do dnešní doby jsou 

v některých oblastech také patrné pozůstatky družstev skladištních, do kterých mohli 

s určitým vkladem vstupovat rolníci dané oblasti. Skladištní družstva mívala své objekty 

v blízkosti dráhy; v  areálech některých nádraží jsou tyto budovy dodnes zachovány.26 

                                                           

21 Vaníček, Pavel, Změny v životě venkovského obyvatelstva v 19. století  (pozn.6), s.3. 
22 Volf, Josef, Z paměti starého českého sedláka (pozn.7), s. 75 
23 Hlavačka, Milan, Sociální myšlení a sociální praxe v českých zemích 1781-1939 : ideje, legislativa, instituce 
(pozn.15), s. 47. 
24 Beranová, Magdalena - Kubačák, Antonín, Dějiny zemědělství v Čechách, na Moravě a ve Slezsku (pozn.1), s. 
299. 
25 Hlavačka, Milan, Sociální myšlení a sociální praxe v českých zemích 1781-1939 : ideje, legislativa, instituce, 
(pozn.15),s. 53. 
26 Při pražsko- duchcovské dráze v Bílině na Mostecku bylo postaveno první družstevní skladiště v českých 
zemích podle návrhu Josefa Schindlera v roce 1898, o kterém se zmiňuje: Beran, Lukáš, Typové stavby proti 
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Budování rolnických a skladištních družstev dalo zemědělcům šanci získat rozhodující 

vliv na obilní burze a získat tak vyšší a stabilnější nákupní ceny nejen obilí  a oprostit se od 

zničující závislosti na překupnících. 

Odvrácenou stranou bylo stále větší zadlužování venkova. Obhospodařování vlastní 

nebo pronajaté půdy vyžadovalo zvláště v počáteční fázi značné kapitálové investice. 

S rozvojem moderního úvěrového systému v průběhu druhé poloviny 19. století zadluženost 

malých a středních rolníků „utěšeně“ rostla. V letech 1868–1902 vzrostlo celkové zadlužení 

rolnictva o víc než 210%, přičemž v kategorii zemědělců do 5 ha bylo zadluženo zhruba 60–

70% hospodářství. S růstem celkové zadluženosti přímo úměrně vzrůstal počet exekucí. Jen 

v Čechách bylo v letech 1868–1902 ročně podrobeno exekuci v průměru 2 800 rolnických 

hospodářství, z čehož dvě třetiny připadaly na nejmenší velikostní kategorie. Mezi roky 1869 

a 1910 poklesl počet zemědělského obyvatelstva o 225 000.27 Vypadá to tedy, že samotné 

zemědělství dokázalo uživit stále méně přímých spotřebitelů. 

Původně šlo převážně o půjčky od bohatých sousedů, často bez jakéhokoliv úpisu či 

svědků, později se rozšířily půjčky od již zmíněných peněžních ústavů. Podle pamětníků to 

vedlo k rozbití po staletí zažitých sociálních struktur venkova.  

Trendy a podmínky nastolené v zemědělství během druhé poloviny 19. století 

přetrvávaly i na počátku století dvacátého. Z pohledu historiků zabývajících se počátkem 20. 

století v Čechách se naše země měnila z agrárně-průmyslové na průmyslovou. Nadále se 

omezoval počet obyvatel živících se zemědělstvím ve prospěch osob činných v průmyslu, 

obchodu a řemeslech.28   

                                                                                                                                                                                     

globálnímu trhu-první družstevní obilní skladiště v českých zemích 1898-1901, in: Petrasová Taťána, Platovská 
Marie (eds.), Tvary - formy - ideje, Praha 2013, s.111-121. 
27Volf, Josef, Z paměti starého českého sedláka (pozn.7), s. 54. 
28 Beranová, Magdalena - Kubačák, Antonín, Dějiny zemědělství v Čechách, na Moravě a ve Slezsku Beranová – 
Kubačák (pozn.1), s. 303. 
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Své nejen politické požadavky, které by pomohly řešit ekonomické a sociální 

podmínky v zemědělství v Čechách, však rolníci dlouho nedokázali prosadit. Hlavním 

důvodem bylo to, že se z pochopitelných důvodů nedostatku času a často i nedostatečné 

vzdělanosti nedokázali na svých požadavcích sjednotit. První sjezd českého rolnictva se tak 

uskutečnil až v roce 1896 a v roce 1899 byla založena agrární strana. 29 Bylo to příznakem 

postupně se vzmáhající venkovské společnosti v Čechách, což se projevilo v různých 

oblastech jejího života - zakládáním místních organizací hasičských sborů, místních spolků, 

(Hlahol, Sokol). 

Podle tehdejších kritiků (např. Carla von Vogelsanda) společenských změn politické a 

správní změny nastolené v Rakousko-Uherské monarchii v 19. století měly za následek 

rozklad tradičních vztahů vycházejících ze zániku patrimoniální správy, což mělo ničivé 

důsledky, a to zejména ohrožení staletého vlastnictví rolnického gruntu a dezorientaci 

venkovského obyvatelstva. Nastalé změny narušily rovněž vztah k půdě, respektive 

vlastnictví půdy. Sobecký princip vlastního prospěchu a krátkodobě koncipovaného užitku 

všech věcí se tak stal vedoucím principem vztahu člověka k člověku a člověka k půdě, za což 

podle Vogelstanada nehrozí ani tak sociální pomsta ohrožených, ale v budoucnu spíše pomsta 

přírody. 30  

                                                           

29 Beranová, Magdalena - Kubačák, Antonín, Dějiny zemědělství v Čechách, na Moravě a ve Slezsku Beranová – 
Kubačák (pozn.1), s.302. 
30 Hlavačka, Milan, Sociální myšlení a sociální praxe v českých zemích 1781-1939 : ideje, legislativa, instituce 
(pozn.15),s. 50. 
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6. Pražsko-duchcovská dráha 

Pražsko-duchcovská dráha (PDE – Prag-Duxer Eisenbahn) byla vystavěna v období po 

polovině 50. let 19. století, kdy neustále vzrůstající zadluženost rakousko-uherského státu 

pramenící zejména z přehnaných zahraničně politických ambicí a nákladné modernizace 

vnitřního správního ústrojí vedla od systému státní železniční výstavby a státem 

organizovaného provozu k systému soukromých drah. Završením byl poslední den roku 1854, 

kdy byly prodány státní dráhy francouzsko-rakouskému konsorciu Société Général du Crédit 

Mobilier. Systém státních garancí se v následujících letech stal účinným administrativně-

ekonomickým nástrojem, který v letech 1855–1859 a 1867–1873 vyvolal v oblasti 

železničního podnikání opravdovou zakladatelskou horečku. V důsledku nebývalého 

rozmachu akciového podnikání, systému státních garancí a celkové příznivé ekonomické 

situaci byla do roku 1874 fakticky dobudována základní rakousko-uherská železniční síť.1 

Koncem 60. a počátkem 70. let byla dokončena hluboká přeměna palivoenergetické 

základny českých zemí, fosilní palivo zvítězilo nad dřevem, a to díky rozvětvené železniční 

síti, která zejména na počátku 70. let 19. století zpřístupnila všechny uhelné revíry.2 

Největším odběratelem byly pražské průmyslové podniky, které odebíraly 50% produkce, 

30% pak polabské cukrovary, lihovary, mlýny a pivovary a přibližně 20% železnice.3 

Praha byla zásobována především kladenským uhlím. Význam této lokality ale během 

70. let 19. století slábl, produkce revíru již postupně přestala dostačovat rostoucí spotřebě 

pražského průmyslu.4 Praha a střední Čechy potřebovaly další přísun uhlí a tím se mohly 

otevřít další možnosti, zejména dovoz uhlí  ze severních Čech, kde měla z počátku  monopol 

společnost Severní státní dráhy (trať Praha–Děčín přes Kralupy nad Vltavou). 5   

                                                 
1 Hlavačka, Milan, Doprava – stručné dějiny oborů, Praha 2002, s. 12. 
2 Hlavačka, Milan, Dějiny dopravy v českých zemích v období průmyslové revoluce, Praha 1990, s. 112.  
3 Hlavačka, Milan, Dějiny dopravy v českých zemích v období průmyslové revoluce, (pozn. 2), s. 16.  
4 Hlavačka, Milan, Dějiny dopravy v českých zemích v období průmyslové revoluce, (pozn. 2), s. 115. 
5 Schreier, Pavel, Příběhy z dějin našich drah – Kapitoly z historie českých železnic do roku 1918, Praha 2009, s. 
127. 
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Uhlí z kladenských dolů dopravovala především společnost Buštěhradské dráhy, která 

v době zvyšující se poptávky po severočeském uhlí realizovala svoji novou trasu přes Žatecko 

a Lounsko do Podkrušnohoří, jíž zároveň odpověděla na požadavky producentů cukru a 

chmele. Dráhu spojující Prahu s Podkrušnohorským revírem vedla přes Lány a Chomutov. 

Dnes se podle prvního úseku trasy dobudovaného v roce 1872, který překonává velký 

výškový rozdíl soustavou viaduktů, nazývá Pražský Semmering.6 Na nádraží Praha-Smíchov, 

které do té doby sloužilo České západní dráze, Buštěhradské a Pražské spojovací dráze, 

zahájila v roce 1873 provoz dráha Pražsko-duchcovská vedoucí, jak už název napovídá, 

z Prahy do Duchcova. Zejména v prvních úsecích vedla téměř paralelně se zmíněným 

Pražským Semmeringem a obě dráhy se křížily v pražských Hlubočepích. 

Zájem o výstavbu další trati, která by spojovala střední Čechy s duchcovskou pánví a 

vyhnula se Chomutovu nebo Ústí nad Labem, kde měly monopol konkurenční dráhy, byl 

obrovský. Mezi uchazeči o vybudování této železnice bychom našli Buštěhradskou dráhu, 

dráhu Ústecko-teplickou, ale i významné osobnosti, jako byl například novinář a mladočeský 

politik Karel Sládkovský.7 Řada vážných zájemců ale odstoupila, když vláda trvala na 

dodržení směru Duchcov–Smíchov. 

Nejvýhodnější nabídku předložila skupina šlechticů, měšťanů a velkostatkářů v čele 

s hrabětem Bedřichem Thun-Hohensteinem, podporovaná Anglobankou, jedním 

z nejsilnějších peněžních domů v tehdejším Rakousko-Uhersku. Koncesionáři byli mezi 

jinými například i Rudolf hrabě Chotek, kníže Mořic Lobkovic, kníže Ferdinand Kinský, 

Jindřich Jaroslav Clam-Martinic, Antonín Emanuel Komers, Julius Příborský, Josef Nesvadba 

nebo Jan Pacek. 8  

                                                 
6 Schreier, Pavel, Příběhy z dějin našich drah – Kapitoly z historie českých železnic do roku 1918, (pozn. 5), s. 
81–85. 
7 Polák, Milan, Praha a železnice, Praha 2005, s. 45–47. 
8 Polák, Milan, Praha a železnice, (pozn. 7), s. 45. 



35 
 

Úkolem tohoto nového železničního podniku podle pamětního spisu O pražsko-

bílinsko-mostecko-duchcovské dráze z roku 1870 bylo:   

1. Dopravovat hnědé uhlí z mostecko-bílinské pánve nejkratší trasou do hlavního 

města země a do jižních Čech a tak zhodnotit nejbohatší uhelná naleziště v Čechách.   

2. Provozovat lokální nákladní a osobní přepravu mezi Mostem, Duchcovem, Louny, 

Slaným a Prahou.  

3. Vytvořit základ pro dráhu, která by spojila nejkratším způsobem Čechy s Lipskem a 

severním Německem.9   

Koncese pro trať Smíchov–Duchcov přes Slaný a Louny byla novému sdružení 

udělena 25. června 1870. Dne 1. března 1871 trať dostala název Pražsko-duchcovská dráha 

(K. K. priv. Prag-Duxer eisenbahn (PDE) a zprovozněna byla 12. května 1873.10   

Koncese opravňovala společnost vybudovat dráhu z Prahy-Smíchova do Duchcova 

s připojením na dráhu Ústecko-teplickou a na dráhu Lovosice–Duchcov–Mikulov s pobočnou 

dráhou z vhodného místa do Mostu, a to ve čtyřech etapách: 1. Praha–Most, 2. Most–Hrob, 3. 

Hospozín–Zlonice, 4. Hrob–Moldava v Krušných horách.11 

Stejně jako jiné soukromé dráhy tohoto období ovlivnil její existenci a provozování 

vídeňský burzovní krach v roce 1873, kdy mnoho finančně slabších podniků začalo mít 

problémy s financováním svých záměrů. Systém soukromých drah se ukázal v této situaci 

jako poměrně zranitelný. Na tlak veřejnosti začal stát opět více zasahovat do železničního 

podnikání a provozu. Tak byla Pražsko-duchcovská dráha v roce 1891 zestátněna.  

Pražsko-duchcovská dráha nepochybně zapříčinila rozvoj průmyslu v Prokopském 

údolí. Zejména těžbu vápence a jeho zpracování. Své podniky zde po zavedení dráhy měly ve 

                                                 
9 Hlavačka, Milan, Dějiny dopravy v českých zemích v období průmyslové revoluce, (pozn. 2), s. 121. 
10 Fojtík, Pavel, Pražský dopravní zeměpis, svazek 3., Obce připojené ku Praze v letech 1960–1961, Praha 2001, 
s. 54. 
11 SOA Praha, Úvod do fondu PDE (1870) 1871–1892 (1951), i. č. B11. 
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své době známé společnosti, například Hugo Reiser, Bárta a Tichý, Kvíz a Kotrba a kníže Jan 

Schwarzenberg.   

V údolí bylo v souvislosti s novou železnicí založeno několik lomů, zejména 

vápencových, které dodnes v podstatě utvářejí podobu a terén Prokopského údolí. První 

s názvem Pod Vysokou, oficiálně založený již v roce 1870, se nacházel hned vedle zástavby 

Hlubočep. Menší lomy zvané U Jezírka se rozprostíraly západně od železniční stanice 

Hlubočepy. Pravděpodobně největší byl lom Svatého Prokopa patřil vlastníku jinonického 

panství knížeti Janu Schwarzenbergovi, který zde provozoval vápenku v rámci společnosti 

Schwarzenbergische Verwaltung der Jinonitz Kalk und Kalksteinwerke in Prag. Následoval 

Červený lom na katastru Klukovic, pak lomy u zastávky Holyně a na katastru této obce se 

západním směrem nacházel lom V Rokli. Již na katastru Řeporyj vznikl lom Na Požárech, 

který slouží dodnes. 

S rozmachem podnikání v této oblasti souvisel také vznik soustavy vleček různého 

rozchodu  napojených na Pražsko-duchcovskou dráhu. První vlečka byla vedena na kilometru 

2,057 od Smíchovského nádraží po pravé straně ve směru jízdy do Hergetovy vápenky na 

Zlíchově s kruhovou pecí postavenou podle projektu z roku 1889. Další vlečky vedly ze 

zhlaví hlubočepské stanice. Jednalo se o vlečku ke kruhové peci Barta a Tichý na výrobu 

vápna, která brala materiál z lomu Pod Vysokou. Další vlečka vedla ze západní strany areálu 

hlubočepského nádraží do vápenky, která brala kámen z rozměrného Prokopského lomu a 

zpracovávala jej rovněž v kruhové peci z roku 1880. Od roku 1904 využívaly úzkorozchodné 

trati z Prokopského lomu rovněž most, který překračoval trať a Dalejský potok, obecní cestu a 

vlečku na kilometru 4,987. Jako vzor pro tuto stavbu posloužil již stojící most Biskup, Kviz a 

Kotrba na katastru Řeporyj. V roce 1892 následovala 4. vlečka, která odbočovala v místech 

bývalé zastávky Klukovice do přilehlého Červeného lomu. Pátá byla vlečka do vápenky Maxe 

Hergeta v Holyni, která stála přímo naproti dnešní zastávce Holyně. Následovala další vlečka 
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na katastru Holyně, v pořadí již šestá. Ta odbočovala vlevo na kilometru 7,988 ke kruhové 

peci, kterou postavila firma Barta a Tichý v roce 1896. Materiál získávala z holyňského lomu 

a později z lomu Rokle, který sousedil s pozemky Biskup, Kviz a Kotrba. Další vlečka již na 

katastru Řeporyj na kilometru 8,405 ústila do vápenky Biskup, Kviz a Kotrba k peci 

postavené v roce 1902. V její blízkosti byl v roce 1903 postaven most opačným směrem, kde 

se nacházely výsypky. Na kilometru 9,326 odbočovala další vlečka, která obsluhovala 

rozsáhlé lomy Na Požárech  firmy Barta a Tichý. Další vlečky vedly v blízkosti nádraží 

v Řeporyjích k cihelně firmy Barta a Tichý, jež podle všech údajů v roce 1905 rozšířila pec 

své cihelny, a k cihelně Maxe Dedericha známé též pod názvem Hugo Reiser.12 

Po zprovoznění prvního úseku dráhy v roce 1873 byly na trati vedoucí Prokopským 

údolím zřízeny pouze dvě stanice – Hlubočepy a Dušníky, které v podstatě ohraničovaly 

území, kterým se zabývá tato disertační práce. Postupně přibývaly další stanice: v roce 1874 

Řeporyje (Řepora–Zbuzan), v roce 1900 Zbuzany, v roce 1933 Holyně a Klukovice (zrušeny 

1944).13 

Na budování trati, jejíž generální projekt vypracoval inspektor Dráhy korunního prince 

Rudolfa inženýr František Kazda, se podíleli dva podnikatelé  delší část ze Smíchova do 

Obrnic stavěla pražská firma inženýra Jana Muziky, úseky z Obrnic do Mostu a Duchcova 

firma Schebek, Lanna a Gröbe. Stavbu řídil vrchní inženýr PDE Ludvík Komrs. Jednotlivé 

úseky předala společnost všeobecné dopravě takto: Slaný–Most/Bílina 2. ledna 1873, 

Smíchov–Slaný 12. května 1873, Bílina– Duchcov–Ledvice 1. dubna 1874. Závěrečnou část 

trati, kterou představoval náročný horský úsek z Mostu na Moldavu, budovala společnost jako 

spojení se Saskem v letech 1872 až 1884. 

Autorem plánů pozemních staveb úseku Smíchov–Obrnice byl technický úředník 

ředitelství Jan Aleš. V architektuře jeho výpravních budov, s výjimkou největších ve Slaném a 

                                                 
12 Martínek, Michal, Vlečky českého krasu, Příloha dvojmagazínu GRAND–EXPRES–ČD-  pro vás, duben 
2008, s. 12-20 
13 Panáček, Josef, Historická příručka ČSD 1838–1939, (tiskopis – knihovna ČD), s. 720. 
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Lounech, se odrážela úsporná politika společnosti, která zpočátku příliš nepočítala s osobní 

přepravou.14 

 

 

 

Vznik nádraží a zastávek Pražsko-duchcovské dráhy v jednotlivých sledovaných 
venkovských sídlech 

 

                                                 
14 Krejčiřík, Mojmír, 30 – Pražsko-Duchcovská dráha, z připravované publikace Česká nádraží – architektura a 
stavební vývoj – 7. díl, archiv autora. 

 
zastávka 
nádraží 

strážní  
domek 

Hlubočepy 1873  

Holyně 1933 1873 

Řeporyje 1874 1873 

Zbuzany 1900 1873 

Dušníky 1873  

Písnice   
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7. Vliv Pražsko-duchcovské dráhy na rozvoj průmyslu v jejím okolí 

V Hlubočepích a zejména v Prokopském údolí byly příznivé podmínky pro těžbu 

vápence, jeho pálení a další zpracování, takže zde lomy a vápenky provozovalo v druhé 

polovině 19. století a na počátku 20. století hned několik firem.1 

Podle dochovaných záznamů se již v roce 1860 Rudolf Bárta pokusil v blízkosti 

Hlubočep o výrobu cementu.2 V následujícím období, respektive v roce 1868, založil Českou 

akciovou společnost k vyrábění a zužitkování staviva, která později provozovala lomy 

v Holyni a Řeporyjích. 

V roce 1870 byl v blízkosti Hlubočep založen první větší lom zvaný Pod Vysokou.3  

V roce 1875 založili Ferdinand Bárta a Karel Tichý společnost Bárta a Tichý. 

Předmětem jejich podnikání byl prodej umělých hnojiv včetně vápna k vápnění polí a 

distribuce chemických a stavebních surovin. Později k obchodním aktivitám přibyla výroba 

stavebních hmot. Firma se postupně stala největším podnikatelským subjektem na území 

Prokopského údolí. V roce svého vzniku (1875) koupila pozemky mezi viadukty 

Buštěhradské dráhy a nádražím Pražsko-duchcovské dráhy, později přikoupila v sousedství 

ležící dvanáctikomorovou kruhovku na vápno od firmy Engelthaler, Gastl a Říha.4 Na tomto 

pozemku a v jeho blízkosti postupně rozvíjela svou průmyslovou výrobu.  V roce 1878 

vybudoval stavitel Karel Hartig pro firmu Barta a Tichý v Hlubočepích dvě periodické pece 

na výpal šamotu, kameniny a terakoty a novou továrnu.5 V roce 1899 zahájila firma spolu 

s několika partnery v sousedství stávajících budov výrobu oxidu uhličitého6 a v roce 1939 

v blízkosti poměrně rozlehlého továrního komplexu postavila továrnu na výrobu svářecího a 

                                                 
1 Kateřina Bečková, Zmizelá Praha – Továrny a tovární haly – 2 díl, Praha 2012, s. 120. 
2 Dagmar Broncová, Praha 5 Křížem krážem, Praha 2010,  str. 35. 
3 Martínek, Michal, Vlečky českého krasu, Příloha dvojmagazínu GRAND–EXPRES–ČD-  pro vás, duben 2008, 
s. 12-20. 
4 Garkish,Miloš  a kol., Příběhy pražských cementáren, Králův Dvůr-Radotín 2011, s.75 
5 Piroch, Jan, Průmyslový gigant z Hlubočep, Pražská pětka 6/2005, s.40. 
6 Piroch, Jan, Praha 5 a rodina Hergetů, Pražská pětka 9/2004, s.39. 
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technického plynu Hydroxygen.7 Firma Barta a Tichý investovala rovněž na katastru obce 

Řeporyje na opačném okraji Prokopského údolí, kde v roce 1905 vystavěla nedaleko 

vlakového nádraží cihelnu. 

Do Prokopského údolí vstoupila i odnož ve své době úspěšné firmy Maxe Hergeta 

podnikající rovněž s vápencem a surovinami nacházejícími se v blízkosti Prokopského údolí – 

byla to společnost Antonína Hergeta, která provozovala vápenku při trati na katastru Holyně 8

  

Dalším podnikatelem v Prokopském údolí byl kníže Jan Schwarzenberg, který v roce 

1880 pod kostelíkem sv. Prokopa otevřel v rámci společnosti Schwarzenbergische 

Verwaltung der Jinonitz Kalk und Kalksteinwerke in Prague9 na svou dobu poměrně rozsáhlý 

Prokopský lom a vápenku s kruhovou pecí.  

V Řeporyjích dráha s velkou pravděpodobností podnítila vznik ještě dalšího, poměrně 

velkého továrního komplexu – továrny Biskup, Kviz a Kotrba založené v roce 1895, která 

v Řeporyjích provozovala těžbu vápence a později vystavěla kruhovou pec a další tovární 

objekty v secesním slohu. Dále zde vyrostly cihelny společnosti Hugo Reiser (1897) a Barta a 

Tichý (1905).   

Jednotlivé lomy otevřené v blízkosti Pražsko-duchcovské dráhy:10  

- Lom Pod Vysokou – otevřen v roce 1870 

- Prokopský lom na katastru Jinonic – otevřen v roce 1880 

- Červený lom na katastru Klukovic 

- Chodbové lomy u holyňské vápenky Antonína Hergeta  

- Lom V Rokli na katastru Holyně 

                                                 
7 Beran, Lukáš – Valchářová ,Vladislava, Pražský industriál, Praha 2007, s. 263 
8 Piroch, Jan, Střípky z průmyslové minulosti Hlubočep a Zlíchova, Pražská pětka 11/2005, s.40. 
9 Martínek, Michal, Vlečky českého krasu, Příloha dvojmagazínu GRAND–EXPRES–ČD  pro vás, duben 2008, 
s. 12-20. 
10 Martínek, Michal, Vlečky českého krasu, Příloha dvojmagazínu GRAND–EXPRES–ČD-  pro vás, duben 200 
(pozn.9),  s. 12-20. 
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- Lomy Na Požárech firmy  Barta a Tichý, založeny zřejmě hned po zprovoznění 

Pražsko-duchcovské dráhy  
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8. Stavební řády a nařízení ovlivňující podobu venkovské architektury v 19. a 20. století 
v Čechách a na Moravě 

Podoba venkovské architektury vzniklé během 19. století a na počátku 20. století byla 

jednoznačně ovlivněna požárními a stavebními řády. Pro pochopení její podoby je proto 

důležité mít alespoň základní představu, co jednotlivá nařízení těchto řádů a později zákonů 

požadovala. Pod vlivem politiky ovlivněné utilitárním osvícenstvím se zejména od konce 18. 

a počátku 19. století více upírala pozornost na možné poškození majetku, práva souseda a 

potenciální možnosti vzniku požáru ve stavbách. Přihlíželo se také k zachování zdraví občanů 

a dobytka, kteří měli v nově postavených budovách žít.1 

Prvním významnějším nařízením, které bylo závazné i pro venkov, byla příloha 

lesního řádu z roku 1755, která požadovala na venkově pokud možno zděné komíny, mezi 

střechami jednotlivých stavení mezeru, sušárny mimo a doporučovala vysazování velkých 

stromů.2  

Velkým podněcovatelem nových nařízení a řádů byl Josef II. Za jeho panování vyšel 

v roce 1785 inovovaný požární řád, ve kterém byly akcentovány zejména bezpečné podoby 

novostaveb, na rozdíl od předchozích nařízení zdůrazňujících spíše dohled nad každodenním 

provozem domácností. Jednotlivé stavby od sebe měly stát v určité vzdálenosti, nejlépe 

jednoho sáhu, doškové střechy měly být upraveny podle Angermayerova opatření3,  komíny 

měly být zděné, stodoly umístěné za zahradami a sušírny zcela mimo obec. Opět podporoval 

vysazování velkých stromů. Stavět směli pouze řádně ustanovení řemeslníci, bylo zakázáno 

                                                 
1 K vývoji stavebních řádů ovlivňujících venkovské stavitelství během 19. století zejména: Ebel,Martin, Dějiny 
českého stavebního práva, Praha 2007; Koudelová, Jana, Stavebně historický vývoj městských jader Příbora, 
Místku a Brušperku, (disertační práce, Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, Obor: české 
dějiny); Novotná Dana, Zásahy do měst vyvolané změnami zákonů v 19. století, Dějiny staveb 2005, Plzeň 2005, 
s. 89-99.;  Žalud Josef, Stavební řád pro království české, Praha 1902 
2 Ebel,Martin, Dějiny českého stavebního práva, (pozn.1), s.32. 
3 Malach, Roman, Tradiční způsoby požární ochrany na moravském venkově a jejich inovace do konce 19. 
století, (Masarykova univerzita, Filozofická fakulta,Ústav evropské etnologie), s. 162. 
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stavět bez vrchnostenského povolení a posouzení, nebyly ale prosazovány nespalné 

konstrukce za každou cenu. 4 

Tuto situace se pokusil radikálním způsobem změnit dvorský dekret a následně 

guberniální nařízení z roku 1816 zakazující dřevěné stavby. Doporučovalo se stavět z kamene 

nebo cihel, dřevěné stavby postavené bez povolení měly být dokonce do roka a do dne 

odstraněny. 5 

Naprosto zásadní význam mělo vydání již ryze stavebního řádu v roce 1833 

s účinností pro česká města a venkov (mimo Prahu). Zdokonalené změny v následujícím 

stavebním řádu z roku 1845 se udržely v platnosti až do roku 1864, kdy vyšel další stavební 

řád. 6 

Stavební řád z roku 1833 se již poměrně podrobně zabýval průběhem stavebního 

řízení. Při novostavbě či hlavní opravě měl být předložen vrchnostenskému úřadu plán 

s půdorysem, řezem, se zakreslením konstrukce krovu, celkové situace pohledu, konstrukce 

krovu,  pohled mohl být jen naskicován. 7 Následovala prohlídka za účasti pověřené osoby, 

zpočátku vrchnostenského úřadu, později obecního přednosty, nestranného stavitele či 

zednického mistra, stavebníka, vedoucího stavby a majitelů sousedních staveb. O průběhu 

jednání měl být sepsán protokol, který byl předložen magistrátu nebo vrchnostenskému, 

později obecnímu úřadu. Pokud bylo vše v pořádku, stavebník získal stavební povolení. 

Novostavby a přestavby mohli provádět pouze oprávnění zedničtí a tesařští mistři. 8 

Jak tedy měly vypadat novostavby obytných budov podle stavebního řádu z roku 

1833:  

- měly být vystavěny z dobrého staviva (kvalitní vypálené cihly, vyschlého kamení a 

dobře připravené malty), v horských vesnicích, kde nebylo dostupné kvalitní vápno, 

                                                 
4 Ebel,Martin, Dějiny českého stavebního práva, (pozn.1), s.36. 
5 Koudelová, Jana, Stavebněhistorický vývoj městských jader Příbora, Místku a Brušperku,(pozn.1) s.68. 
6 Koudelová, Jana, Stavebněhistorický vývoj městských jader Příbora, Místku a Brušperku,(pozn1) ,s.68. 
7 Ebel,Martin, Dějiny českého stavebního práva, (pozn.1), s.53. 
8 Koudelová, Jana, Stavebněhistorický vývoj městských jader Příbora, Místku a Brušperku (pozn1) ,s.69. 
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bylo možné použít na hospodářská stavení jíl, v chudých krajích byly povoleny 

vepřovice.  

- bylo zakázáno stavět dřevěné budovy, dřevěné objekty měly být přeměňovány na 

zděné (výjimku tvořily pouze horské oblasti, kde nebyly k dispozici cihly), 9 

- krytina nových budov měla být nespalná (tašky, břidlice, plech), krytí šindelem bylo 

zakázáno (šindelové kalence mohly být použity u hospodářských budov),10 jednalo - li 

se o rekonstrukci staršího domu, musela být zohledněna stabilita jeho nosných stěn, 

aby položením těžší nespalné krytiny nebyla narušena statika, pokud nemohla být 

stavba kryta bytelnějším materiálem (pálené tašky), měla být opatřena alespoň 

šindelovou krytinou namísto doškové a bez výjimky zabezpečena požární zdí 

(štítem)11 

- mezi střechami sousedních domů měly být postaveny zděné štíty zesílené pilíři až na 

hřeben střechy, střechy sousedních domů musely být odděleny12, prkenné štíty 

(lomenice) byly u zděných staveb zakázány, u dřevěných měly být z lepenice, u 

zděných cihelné13  

- šindelem či slámou, nikoliv rákosím, mohly být pokryty jen obytné budovy, které 

měly zvláštní povolení gubernia, byly vzdálené od ostatních a dále stodoly a kolny za 

osadami a o samotě stojící stavení 14 

- výměnkářské světnice bylo možno přistavovat pouze ke světnicím a kuchyním, nikdy 

neměly být připojovány ke stájím, stodolám a kolnám 15 

- nové kovárny měly být alespoň 100 kroků za osadou a postaveny jako nespalné  

                                                 
9 Ebel,Martin, Dějiny českého stavebního práva (pozn.1),s.54. 
10 Ebel,Martin, Dějiny českého stavebního práva (pozn.1), s.50. 
11 Koudelová, Jana, Stavebněhistorický vývoj městských jader Příbora, Místku a Brušperku (pozn.1),s.71. 
12 Ebel,Martin, Dějiny českého stavebního práva (pozn.1),s.51. 
13 Ebel,Martin, Dějiny českého stavebního práva (pozn.1),s.51. 
14 Ebel,Martin, Dějiny českého stavebního práva (pozn.1), s.56. 
15 Ebel,Martin, Dějiny českého stavebního práva (pozn.1),s.56. 
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- fasáda orientovaná do ulice nebo náměstí měla být u nových staveb pojata jednoduše, 

fasádní nátěr měl být proveden shodnou umírněnou barvou v odstínu přírodního 

kamene, zakazovalo se použití křiklavých barev a nevkusného zdobení16 

Interiéry: 

- dřevěné prvky krovové a stropní konstrukce nesměly být u staveb spojené, pozednice 

měla být kladena na hlavní zeď, která se musela nacházet nad úrovní půdní dlažby 

- byl zakázán přímý vstup z kuchyně do chlévů a stodol  

-  doporučovalo se klenutí stok, schodišť a kuchyní 

- sklepy bylo nařízeno hloubit pod budovami, případně pod vyhrazeným místem, 

nikoliv však pod veřejným prostranstvím či komunikací, a měly být završeny 

kamennou nebo cihlovou klenbou17  

- neklenutá schodiště musela mít kamenné stupně, pod klenbou bylo možno použít 

dubové schody až do nejvyššího poschodí, schodiště musela být osvětlená a schody 

vedoucí na půdu měly uzavírat železné dveře18  

Hospodářská stavení:  

- hospodářská stavení a stáje se kvůli zápachu neměla nacházet v bezprostřední blízkosti 

obydlí 

- stodoly a stáje stojící ve větší vzdálenosti od obytných budov bylo možno s povolením 

krajského úřadu stavět ze dřeva 

- stodoly v městečkách měly být pokud možno stavěny z kamene 19 

 

                                                 
16 Ebel,Martin, Dějiny českého stavebního práva (pozn.1),s.56. 
17 Koudelová, Jana, Stavebněhistorický vývoj městských jader Příbora, Místku a Brušperku (pozn.1), s.71-72. 
18 Koudelová, Jana, Stavebněhistorický vývoj městských jader Příbora, Místku a Brušperku (pozn.1), s.71-72. 
19 Ebel,Martin, Dějiny českého stavebního práva, (pozn.1),s.62. 
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Stavební řád z roku 1864 pro Království české, byl již vydáván formou zákonu, 

naplňování jednotlivých paragrafů bylo zcela v kompetenci stavebních úřadů, které zřizovaly 

samostatné obce: 

- Pro místa nové výstavby musel být schválen rozdělovací plán, v němž byly vytyčeny 

rovné a dostatečně široké ulice 

- Minimální vzdálenost mezi vesnickými dvory byla 3 sáhy (5,69 m) 

- Minimální vzdálenost mezi silnicí a novostavbou byla stanovena na 12 stop 

- Bylo doporučeno sázení stromů mezi dvory 

- Byla zavedena pravidla pro stavby v blízkosti železnic 

- U novostaveb dokládal žadatel stavebnímu úřadu předem ve dvou paré situační plán, 

úřad poté vytýčil stavební čáru 20  

- Oba zákony byly mnohem benevolentnější ohledně aplikace spalných stavebních 

materiálů  –  na rozdíl od starších dokumentů se i v obcích mohlo stavět ze spalných 

materiálů, pokud byly stavby v izolované poloze, podmínkou byl vyzděný sokl a 

uvnitř obytných staveb omítnuté stěny 

- Umístění okapních žlabů vybízelo k budování krovů s hřebenem rovnoběžným s čelní 

fasádou, byla doporučena postupná likvidace nežádoucích žlabů mezi domy21 

 

Hospodářská stavení 

- hospodářská stavení se měla nacházet za obydlím, od sousedních stavení měla být 

oddělena dle možností ve vzdálenosti 3 sáhy (5,69 m), či alespoň požární zdí 22 

- stodoly měly být v městech a městečkách stavěny ve skupinách na vhodných místech 

a oddělené požární zdí  

                                                 
20 Ebel,Martin, Dějiny českého stavebního práva (pozn.1),s.66. 
21 Koudelová, Jana, Stavebněhistorický vývoj městských jader Příbora, Místku a Brušperku (pozn1),s.76. 
22 Ebel,Martin, Dějiny českého stavebního práva  (pozn.1),s.69. 
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- stáje, chlévy a komory na píci musely mít bezpečný strop (nejlépe klenutý),23  

v Čechách to ale nebylo úplně pravidlem, eventuálně musely mít tyto prostory alespoň 

zděné stěny a dřevěný strop, na němž byli dlažky či lepenice 24 

 

Stavební řády na konci 19. století 

V roce 1886 vyšel zákon Království českého pro Prahu s předměstími, roku 1887 byla 

jeho platnost rozšířena na města Plzeň a České Budějovice, v roce 1889 byl vydán stavební 

řád pro království České daný zákonem z 8. ledna 1889 25 

- tento stavební zákon již požadoval po všech obcích  situační plán, tj. skutečně věrné 

zachycení dosavadního stavu sídla z hlediska výstavby, do kterého mělo být 

zakresleno „veškeré regulování, které se právě provádí nebo které provésti v době 

nejblíže příští se zamýšlí“ 26 

- v urbanistických požadavcích byly zakotveny základy moderních urbanistických 

metod27  

- byla stanovena šířka komunikací: hlavní ulice 8 m, vedlejší ulice 5 m 

- při rozdělování pozemků musela být nová stavební místa vyznačena v uvedeném 

situační plánu, na jehož základě se vydávalo stavební povolení 28 

- nová stavba musela respektovat průčelní čáru, u veřejných komunikací se dbalo i na 

výškovou úroveň29  

- pří výstavbě se muselo dbát na dostatečné osvětlení a vzdušnost 

                                                 
23 Ebel,Martin, Dějiny českého stavebního práva (pozn.1),s.211. 
24 Ebel,Martin, Dějiny českého stavebního práva (pozn.1),s.215. 
25 Koudelová, Jana, Stavebněhistorický vývoj městských jader Příbora, Místku a Brušperku (pozn1) ,s.76; 
Novotná Dana, Zásahy do měst vyvolané změnami zákonů v 19. století, (pozn.1), s. 89-90. 
26 Žalud Josef, Stavební řád pro království české, Praha 1902 
s.2. 
27Koudelová, Jana, Stavebněhistorický vývoj městských jader Příbora, Místku a Brušperku (pozn.1),s.76. 
28 Ebel,Martin, Dějiny českého stavebního práva (pozn.1),s.74. 
29 Ebel,Martin, Dějiny českého stavebního práva (pozn.1),s.74. 
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- zvyšoval se tlak na kompletní výkresovou dokumentaci i na venkově, stavebnímu 

úřadu se měl předkládat plán s půdorysem, řezem, výkresem krovu a  průčelím, které 

mohlo být pouze naskicováno  

- po roce 1848 nahrazoval stavební orgán představený obce 

 

Obytné budovy 

- důraz se kladl na nové pokrytí střech, které mělo být provedeno zásadně nespalnou 

krytinou, výjimky byly povoleny jen v případě malé nosnosti krovu, jinak měl 

stavební úřad vyvinout maximální usilí k donucení vlastníka a nahrazení spalné 

krytiny nespalnou, zákony pro venkov odmítaly lomenice, požadovaly nahrazení 

cihelným nebo lepenicovým štítem 30 

 

Hospodářská stavení 

- stavění stájí a pícníků bylo doporučeno na samostatném místě, kde by neobtěžovaly 

zápachem, dlažba a odtok musely být vyspádovány 

- stodoly a kolny měly být na venkově od obytných a hospodářských budov vzdáleny či 

alespoň odděleny požární zdí, v rámci hospodářských dvorů měly tvořit samostatné 

křídlo, které se dá lépe hasit, 31pro stodoly bylo požadováno plné zdivo, delší stavby 

musely být rozděleny na menší části požárními zdmi 

 

Zásadní vliv na podobu stájí a chlévů na českém venkově měl dekret dvorské kanceláře a 

následný guberniální dekret z konce roku 1834, 32pro města i venkov,  určený lékařům, 

ranhojičům, zvěrolékařům a zkoušeným koňským lékařům, který požadoval:  

 
                                                 
30 Ebel,Martin, Dějiny českého stavebního práva (pozn.1),s.86. 
31 Ebel,Martin, Dějiny českého stavebního práva  (pozn.1),s.132.  
32 Ebel,Martin, Dějiny českého stavebního práva  (pozn.1),s.215. 
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- stavbu stájí na suchém, čistém, popř. vyvýšeném místě  

- dostatečně velká okna kvůli větrání 

- stání v konírnách mělo mít rozměry 2,58 x 1,26 m a nemělo být nižší než 3,16 m  

- chlévy měly mít výšku 2,528 m 

- výška ovčínů měla být minimálně 3,79 m 

-  

Kovárny, pekárny, pazderny a mlýny. 

Kovárny měly být již podle guberniálního nařízení z roku 1781: 

 

- stavěny minimálně 100 kroků od jiných obytných domů, v případě vyhoření se nová 

kovárna měla postavit za obcí 

 

podle dodatků pozdějších řádů: 

 

- se měl v blízkosti nacházet dostatek vody 

- měly být postaveny z požárně bezpečného materiálu s cihelnou nebo kamennou 

klenbou 

- okna měla směřovat do volného prostoru 

- vchod měl být z volného prostoru 

- dle okolností byla doporučena paralelní zeď zabraňující létání jisker do prostoru před 

kovárnou 33 

 

Pekárny podle stavebního řádu z roku 1833: 

                                                 
33 Ebel,Martin, Dějiny českého stavebního práva (pozn.1),s.217-218. 
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- měly stát osamoceně ve vzdálenosti minimálně 3 sáhů (5,69) m od nejbližších zdí 

nebo měly být od sousedních objektů odděleny požární zdí34  

U pazderen se již v 16. století objevovaly tendence přesunout je za okraj obce, 

požárně byly považovány za nejnebezpečnější objekty. Od roku 1833 měly stát mimo 

obec 35 

 

Mlýny nebyly prakticky  předmětem legislativních zásahů lokálního ani celostátního 

charakteru. Ve stavebním řádu z roku 1833 byly zmíněny jen okrajově, podobně jako 

ostatní stavby na březích vodních toků , které měla zajišťovat štětová stěna.  

 

                                                 
34 Ebel,Martin, Dějiny českého stavebního práva (pozn.1),s.218. 
35 Ebel,Martin, Dějiny českého stavebního práva (pozn.1),s.220. 
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9. Proměny venkovské zástavby během 19. století a počátku 20. století v okolí Pražsko-
duchcovské dráhy 

 

Proměnu venkovské zástavby během 19. a na počátku 20. století ovlivňovalo několik 

sociálně-politických a ekonomických událostí, které jsou zmíněny v kapitole č.5. Jejich dopad 

na venkovskou architekturu se pokouší sledovat předkládaná disertační práce. Sledované 

lokality se zároveň nacházejí ve specifické oblasti, v blízkosti velkého města a Pražsko-

duchcovské dráhy. Tyto skutečnosti mohly vliv zmíněných událostí zmírnit, nebo naopak 

akcelerovat. Pro srovnání byla proto vybrána ještě jedna lokalita nacházející se rovněž 

v blízkosti Prahy, avšak bez železnice (Písnice).    

Všeobecné historické, sociální a ekonomické vlivy formující nejen stavební vývoj obcí 

ve sledovaném období:  

1. Zrušení patrimoniální správy, která na venkov přinesla v podstatě pro všechny 

obyvatele rovnoprávný občanský život a možnost nakládat svobodně se svým majetkem, i 

když do roku 1868 ještě přetrvávaly zvláštní předpisy o dědické posloupnosti na selských 

statcích a nařízení směřující proti svobodnému dělení a proti přílišnému zadlužování těchto 

statků. Úplně svobodné nakládání se statky bylo zaručeno až zemským zákonem uplatněným 

na Moravě v roce 1868 a v Čechách roku 1869.  

Zásadním faktorem ovlivňujícím existenci jednotlivých usedlostí ve vsi bylo 

samozřejmě zrušení robotní povinnosti a patrimoniálních vztahů za náhradu, což znamenalo, 

že jednotliví rolníci v podstatě museli své statky vykoupit od státu a bývalé šlechtické 

vrchnosti. To mělo ve venkovských regionech pronikavé ekonomické a sociální důsledky. 

Řada rolnických hospodářství se z důvodu náhrady zadlužila. Malý rolník zpravidla nebyl 

schopen v konkurenci s velkostatkářem zajistit ani prostou reprodukci svého kapitálu. 
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2. Agrární  krize v Rakousku-Uhersku, projevující se již po roce 1873 a vrcholící 

v Čechách  mezi lety 1882–1886, která byla způsobena konjunkturou v zemědělství a 

přebytkovou produkcí obilí v Evropě i mimo ni. Tyto skutečnosti spolu s rozvojem dopravy 

zapříčinily nadprodukci v zemědělství a narušily hospodářskou rovnováhu v tehdejším 

Rakousku-Uhersku. Situace se výrazně zhoršila po roce 1882, kdy bylo po katastrofální 

neúrodě dovezeno do Čech levné a suché obilí z Uher a místní nedostatečně suché obilí bylo 

často zejména velkoodběrateli a velkomlynáři odmítáno. Krize vrcholící v roce 1886 ohrozila 

hlavně menší rolníky, kteří přišli o odbyt svých produktů. Křehká stabilita jejich hospodářství, 

často ještě zatížených dluhy souvisejícími s výše zmíněnými peněžními náhradami nebo 

vyplácením sourozenců, byla narušena. Jediným řešením byl často odprodej pozemků 

bohatším sousedům nebo dělení usedlostí na více částí, a to nejen pozemkově, ale i stavebně 

(dvory byly stavebně například rozděleny na více částí nebo na jejich pozemcích byly 

vystavěny, další stavby sloužící jinému účelu), což ale v podstatě vedlo k jejich zániku 

z důvodu nedostatečných možností každoroční reprodukce. Agrární krize ale ohrožovala i 

větší sedláky. Projevovala se například pozastavením stavebních aktivit na jejich usedlostech, 

a to zejména v druhé polovině 80. let a na počátku 90. let 19. století.  

3. Období konsolidace venkovských poměrů v 90. letech 19. století a na počátku 

století 20. se projevilo zvýšením hospodářské stability přinášející efektivnější zemědělské 

postupy, změnu v plodinové orientaci, ale i poměrnou stabilizaci sociálních poměrů na vsi, a 

také spolkovou aktivitu a prosazování požadavků zemědělců i na politické scéně. 

 

Jak již bylo řečeno, jednotlivé dějinné faktory, které měly vliv na stavební aktivitu v  

obcích, jsou sledovány v závislosti na blízkosti Pražsko-duchcovské dráhy a rovněž 

v závislosti na existenci jednotlivých komunikací, cest, císařských a posléze okresních silnic 

na katastrech obcí.  
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Dopad jednotlivých výše uvedených skutečností práce sleduje z hlediska celkového 

vývoje jednotlivých vsí, zaměřuje se na jejich urbanistický a stavební růst, ale také sleduje 

růst počtu obyvatelstva a s tím související změnu občanské vybavenosti (výstavba škol, 

popřípadě změny církevní správy) a pohyb obyvatelstva prostřednictvím dráhy. Svojí 

pozornost upírá také na stylovou proměnu venkovské zástavby, která mohla být ovlivněna 

nádražní architekturou a bezprostřední blízkostí průmyslu.  

 

Analýza proměny urbanismu a jednotlivých staveb ve sledovaných lokalitách 

Ke studiu stavebních proměn byly využity zejména záznamy katastrálních map spolu 

se záznamy regionální literatury, pramenů (např. místních kronik) a záznamů stavebních 

úřadů. Podle možností a datování map jsou jednotlivé výše uvedené události sledovány 

v několika etapách. 

 

a. Období po zániku patrimoniální správy, přibližně v letech 1848–1873, lze dobře 

sledovat porovnáním záznamů císařského otisku, indikační skici a reambulované 

mapy, která je v daných obcích datována v rozmezí let (1872–77), přičemž 

reambulovaná mapa často pouze přebírá záznamy indikační skici, která v některých 

lokalitách sloužila jako evidenční. Díky přesné dataci reambulované mapy můžeme 

v některých lokalitách dobře sledovat změny těsně po zahájení provozu Pražsko-

duchcovské dráhy.  

b. Přelom 70. a 80. let a často celá osmdesátá léta 19. století, tedy období agrární krize, 

lze nejlépe identifikovat pomocí záznamů originální mapy evidenční, která často 

specifikuje záznamy reambulované mapy a sleduje i období krátce po nich. Její 

nevýhodou je, že není ve většině případů přesně datována, ale podle záznamů 

stavebních úřadů často sloužila jako evidenční právě ještě v 80. letech 19. století.  



54 
 

c. Poslední sledované období pokrývají zejména mapy katastrální evidenční, datované 

většinou do prvního desetiletí 20. století, a následují záznamy výškopisného plánu 

Prahy a okolí z roku 1922, které se často s údaji předchozí mapy shodují.  

 

Hlubočepy  

V rámci sledovaných lokalit jde o venkovské sídlo specifické svou polohou 

v sevřeném úzkém ústí Prokopského údolí s menší možností souvislého urbanistického růstu 

intravilánu vsi. Ves neměla kvůli terénu rovněž  k dispozici velké množství polností, ty byly 

navíc z velké většiny obhospodařovány místním panským dvorem. Sídlo se ale v rámci svého 

obvodu velmi stavebně proměňovalo v souvislosti s rozvojem průmyslu a následným velkým 

přírůstkem obyvatelstva, a to zejména po roce 1873, kdy jeho katastr proťala Pražsko-

duchcovská dráha se zastávkou fungující od zahájení jejího provozu. V intravilánu vsi se 

kromě panského statku nacházelo jen několik větších selských usedlostí. Největší z nich byly 

čp. 7 (k.s. 22) 1 a čp. 8 a 9, jejichž dvory se v podstatě zachovaly dodnes. Mezi menší, zřejmě 

chalupnické usedlosti lze zařadit čp. 10, 36 a 38 (k.s. 24, 27 a 30), které mají v dnešní době již 

jinou, nekompaktní podobu.  

 

Císařský otisk (1841), indikační skica (1869), reambulovaná mapa (1877)  

Největší stavební ruch se soustředil při nově vzniklém úseku okresní silnice mezi 

centrem vsi a přejezdem zmíněné dráhy. Při jejím obvodu na západní straně vyrostla první 

činžovní zástavba a podél nově vytvořené komunikace směrem k nové průmyslové zóně při 

Prokopském údolí vedoucí pod jedním z oblouků Buštěhradské dráhy rostla domkařská 

zástavba. Jižně od trati se objevily samostatně stojící domy (vily) uprostřed poměrně velkých 

pozemků. Ty by mohly být považovány za první posly rekreační zástavby v blízkosti 

                                                 
1 k.s. = strana v katalogu -  samostatná příloha disertační práce – část II 
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Prokopského údolí. Záznamy stavebního úřadu to však nepotvrzují. Majitelem čp. 62 byl 

jeden z vlastníků firmy Gastl, Engelthaler a Říha, která v té době vlastnila na katastru 

Hlubočep kruhovou pec, vystavěnou zřejmě v roce 1882. 2 Co se týče větších usedlostí ve vsi, 

byly zřejmě přestavovány všechny budovy obdélného dvora čp. 7 (k.s. 22) a stodola čp. 8, 

upravovány byly i budovy menšího statku čp. 36 (k.s. 27).  

 

Mapa originální evidenční uchovaná v materiálech ÚAZK nebyla využívána pro 

zákresy změn, její údaje vedené pravděpodobně do roku 1887 (podle záznamů stavebního 

úřadu), byly zakresleny do přiložené katastrální evidenční mapy. Největší hlubočepský statek 

čp. 7 (k.s. 22) zřejmě v tomto období upravován nebyl, další velké statky čp. 8 a 9 ale svou 

podobu částečně změnily. U čp. 8 vyrostla v zadní části pozemku hospodářská budova a u čp. 

9 vzniklo poměrně velké obdélné hospodářské křídlo. Rozrostl se i menší statek čp. 10 (k.s. 

24), jeho dvůr se rozšířil západním směrem o nové hospodářské přístavky a na přilehlém 

pozemku byla postavena nová stodola. Proměnilo se bývalé chalupnické stavení čp. 38 

(k.s.30), jehož pozemek byl rozdělen na dvě poloviny a v jeho východní části vyrostla v roce 

1887 patrová budova hostince pod popisným číslem 56 (k.s.30). Na obdélné parcele při 

novém úseku okresní silnice byla v roce 1881 vystavěna usedlost zahrnující obytnou stavbu a 

stodolu označená popisným číslem 72. (k.s. 34) 3  

 

Mapa katastrální evidenční (do roku 1915) a Výškopisný plán Prahy a okolí 

z roku 1922 zaznamenaly přestavbu všech budov největšího statku čp. 7 (k.s. 22). Celý jeho 

areál je vyšrafován červeně, to znamená, že zde došlo ke změnám, i když v jeho půdorysu se 

projevily jen částečně: Bylo prodluženo severní křídlo a postaven úzký přístavek kopírující 

                                                 
2 Stavební dokumentace čp. 62 (stavební archiv ÚMČ Praha 5) 
3 Stavební dokumentace čp. 72 (stavební archiv ÚMČ Praha 5) 
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sousední komunikaci. Statky čp. 8 a 9 nedoznaly změn. Čp. 10 (k.s. 24) se rozrostlo o patrové 

obytné stavby na jižní straně, které se částečně dochovaly dodnes. Obytná stavba vznikla i na 

místě stodoly a přilehlý pozemek byl rozprodán na stavební parcely pro menší domky. 

Pozemek čp. 36 (k.s. 27) byl rozdělen na dvě části, na jižní straně vzniklo nové čp. 44. 

Usedlost čp. 36 (k.s. 27) byla přestavěna, její průčelí s vjezdem na jižní straně se obrátilo 

podélně do přilehlé ulice a v zadní části pozemku bylo vybudováno hospodářské stavení, 

pravděpodobně kolna nebo stodola. Na místě usedlosti čp. 72 (k.s. 34) z roku 1881 vyrostl 

v roce 1912 dvoupatrový bytový dům pro nového majitele. 4 

 

V době po zániku patrimoniální správy neprobíhaly v rámci hlubočepských statků 

velké změny, týkaly se pouze největšího místního statku čp. 7 (k.s. 22) a částečně i menší 

hospodářské usedlosti čp. 36. Ostatní stavební ruch, který zachytila reambulovaná mapa, jistě 

souvisel již s přítomností Pražsko-duchcovské dráhy. Zdá se, že zemědělské budovy se 

alespoň na počátku následujícího období stavebně proměňovaly a rostly, objevila se i nová 

zemědělská usedlost čp. 72 (k.s. 34). Na druhou stranu byla ale menší, zřejmě chalupnická 

usedlost čp. 38 (k.s. 30) rozdělena na dvě poloviny a její pozemky využity na stavbu hostince. 

Bohužel z dostupných záznamů není u všech zmíněných staveb možné zjistit, zda se to událo 

na počátku 80. let 19. století nebo v jejich průběhu. Z důvodu chybějících záznamů 

stavebního úřadu není tedy jisté, jakým způsobem jejich stavební proměnu ovlivnila agrární 

krize, jejíž dopad se projevil zejména v druhé polovině 80. let a na počátku 90. let 19. století.  

Na druhou stranu poměrně zajímavé informace přinášejí mapy zaznamenávající 

změny v posledním sledovaném období, na kterých je zejména u menších usedlostí viditelná 

proměna staveb sloužících zemědělství na bytové domy nebo pozemky např. čp. 10 (k.s. 24) 

                                                 
4 Stavební dokumentace čp. 72 (stavební archiv ÚMČ Praha 5) 
 



57 
 

nebo 72 (k.s. 34), což jistě souviselo s velkým nárůstem obyvatelstva v poslední třetině 19. 

století. Další, menší, zřejmě chalupnická usedlost čp. 36 (k.s. 27) si svou funkci podržela, a 

přestože jistě byla ohrožena prodejem části svého areálu i přilehlých pozemků, zemědělskou 

činnost nějakým způsobem rozvíjela dál vzhledem k vystavění nové kolny nebo stodoly. Ve 

vsi se tak v neporušeném stavu zachovaly pouze největší usedlosti, které jediné překonaly 

agrární krizi v podstatě beze změn.  

 

Holyně  

Nepříliš rozsáhlý katastr vsi se dodnes skládá z poměrně rozlehlých usedlostí na 

západní straně návsi, z menších usedlostí na východní straně a z malé domkařské enklávy na 

severu a na severozápadním okraji vsi. Pražsko-duchcovská dráha se v severním výběžku 

katastru vsi objevila v roce 1873. U trati byl postaven pouze strážní domek a dvě vlečky 

vedoucí k holyňským lomům a vápenicím Antonína Hergeta a firmy Barta a Tichý, zastávka 

byla zřízena až v roce 1933.  

 

Císařký otisk (1841), indikační skica (1869) , reambulaovaná mapa (1872)  

V případě Holyně je první sledované období po zániku patrimoniální správy do 

existence železnice možné sledovat na zákresech reambulované mapy, která je zde datována 

do roku 1872, tzn. ještě před přivedením dráhy do blízkosti vsi. Nejvýraznější proměnou 

prošel podle mapy rozlohou největší holyňský statek čp. 6 (k.s. 50), jehož datum přestavby 

1849 je doloženo na štítě obytné budovy. Dále byl přestavován menší statek čp. 10, kde 

proběhly úpravy hospodářských stavení, a statek čp. 11, holyňská hospoda.  
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V mapě originální evidenční jsou podrobněji rozkresleny změny zachycené v  

reambulované mapě a další přestavby domů v intravilánu vsi zřejmě v 70. a 80. letech 19. 

století. Zásadní přestavbou prošlo čp. 1 (k.s. 47), u něhož byla rozšířena nebo znovuvystavěna 

obytná budova s přízemím podle všech údajů zaklenutým ve východní části dvěma poli 

plackové klenby.5 To by mohlo ukazovat právě na dobu výstavby ještě v 70. letech nebo na 

počátku 80. let 19. století. Zásadní úpravy budov lze zaznamenat také u čp. 3 a 13, ke kterým 

byla přistavěna nová hospodářská křídla.  Budova mlýna čp. 25 (k.s. 61) při Dalejském 

potoce podle této mapy žádnou přestavbou neprošla.  

 

Bohužel v případě Holyně nemáme k dispozici katastrální mapu evidenční s údaji o 

změnách v 90. letech 19. století a prvním desetiletí 20. století. Vývoj v tomto období můžeme 

vysledovat z Výškopisného plánu Prahy a okolí z roku 1922 a mapy katastrální evidenční 

zaznamenávající změny do roku 1939. Z jejich srovnání vysvítá, že v Holyni rostla především 

domkařská zástavba na jižní straně vsi mezi silnicemi na Slivenec a Řeporyje. Výrazné 

stavební změny nastaly například u rozlohou největšího statku v Holyni čp. 6 (k.s. 50), a to 

v půdorysu obytné budovy, jejíž vnější podoba by mohla odpovídat pozdnímu historizmu 

z počátku 20. století. S tím by mohlo souviset i zaklenutí přízemních prostor budovy 

zrcadlovou klenbou. K poměrně velkým přestavbám došlo u již uvedeného hostince čp. 11, 

kde byla vystavěna nová stodola. Nová hospodářská stavení v zadní části pozemku vznikla i u 

čp. 14. Jedná se o statek při příjezdové silnici od Slivence, který do té doby neprocházel 

žádnými zásadními změnami. Velkou přestavbou prošel mlýn při Dalejském potoce čp. 20 

(k.s. 58), získal novou velkou budovu mlýnice a obklopila jej řada nových hospodářských 

budov. Naopak další velký statek čp. 1 (k.s. 47)  v tomto období svůj půdorys téměř nezměnil. 

Zásadní proměnou prošla zřejmě původně chalupnická usedlost čp. 8 (k.s. 54), jejíž majitelé 

                                                 
5 Mezihoráková,Klára, Holyně - čp. 1,  in: Pavel Vlček a kol., Umělecké památky Prahy, Praha 2012,  s.532. 
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podle záznamů matrik 6 již od roku 1876 pronajímali místnosti strážníkům Pražsko-

duchcovské dráhy. Stavba prošla radikální přestavbou v roce 1914, kdy se z ní stal patrový 

nájemní dům bez hospodářského zázemí.  

V případě Holyně můžeme dobře sledovat první období po zániku patrimoniální 

správy díky reambulované mapě datované k roku 1872, vzniklé tedy ještě před přítomností 

Pražsko – duchcovské dráhy, ze které je patrné, že výhody nového správního systému využil 

nejrozlehlejší statek ve vsi čp. 6 (k.s. 50), který zřejmě přestavěl většinu svých budov již 

v roce 1849. Podobně na tom mohl být i další velký statek čp. 1 (k.s.47), u kterého ale 

nemáme doloženo přesné období jeho přebudování. Dá se předpokládat, že proběhlo na 

počátku 70. let 19. století, což by mohlo platit i pro další holyňské přestavby hospodářských 

budov zaznamenané touto mapou. Znamenalo by to, že k nim docházelo ještě před obdobím 

dopadu agrární krize v osmdesátých a devadesátých letech. Větší stavební proměnou prošly 

holyňské domy zřejmě na konci 90. let 19. století a na počátku století dvacátého. Tyto 

stavební aktivity mohly být spojeny s příchodem zaměstnanců do nových lomů a vápenic na 

katastru vsi, kterým mohli být pronajímány prostory stávajících domů a díky tomu i 

upravovány celé objekty.  

 

Řeporyje 

V roce 1840 je ve vsi uváděno 59 čísel popisných, v tomto období tedy mezi 

sledovanými lokalitami patří k těm větším. Zastávka a posléze nádraží se zde nacházelo od 

roku 1874. Řeporyje leží v mělké proláklině, která se postupně prohlubuje jižním směrem 

k Prokopskému údolí, na její severní straně se nachází rovina s poměrně rozsáhlými 

polnostmi. Ve vsi se od roku 1775 nenacházel panský dvůr, jeho polnosti byly rozděleny mezi 

statky familiantů. Velkým zlomem ve stavební aktivitě bylo zavedení Pražsko duchcovské 
                                                 
6 SOA Praha, Římskokatolická farnost Slivenec, matrika Holyně, kniha narozených r.1876  
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dráhy, které podnítilo rozvoj místního průmyslu čerpajícího suroviny z nedalekých nerostných 

zdrojů, zejména vápence, z Prokopského údolí.  

 

Císařský otisk (1840), indikační skica (1869), reambulovaná mapa (1877) 

V případě Řeporyj reambulovaná mapa nezaznamenala pouze změny v indikační 

skice. Je z ní patrné, že do roku 1877 vyrostla při jižním okraji Pražsko-duchcovská dráha, u 

které byl postaven zprvu jen strážní domek. Ve vsi se přestavovaly zejména velké usedlosti 

vzniklé již před rokem 1771 a dodnes tvořící z velké části kompaktní Řeporyjské statky, 

například čp. 8, 19 a 23. Upravovala se hospodářská, křídla, stodoly ale i obytné stavby (což 

později rozkreslila originální mapa evidenční). Přestavby zaznamenaly i menší usedlosti, 

místní chalupníci, například čp. 10 (k.s. 94)  nebo čp.6.  

Poměrně významný stavební ruch probíhal podle reambulované mapy v západním 

výběžku intravilánu vsi při silnici k Třebonicím. Jedná se o domy nově postavené do roku 

1877, domkaře či drobné usedlosti s malými pozemky a v některých případech se záhumenky 

čp. 71 až 89, které vystavěli místní nebo nově příchozí řemeslníci. Poměrně zajímavou novou 

stavbou je velký obdélný dům (čp.80) na zadním pozemku čp. 12 bez hospodářského zázemí, 

možná první ryze nájemní dům v Řeporyjích.  

Ze sledovaných objektů prošel proměnou například statek čp. 1(k.s.78), ve kterém 

jsou již od roku 1868 zaznamenáni nájemníci, kterými byly po roce 1873 zejména dělnické 

rodiny a rodiny skalníků. Reambulovaná mapa zaznamenala přestavbu obytného stavení, 

jejímž výsledkem byla dvoukřídlá patrová budova s poměrně velkými prostory a v přízemí se 

zrcadlovými klenbami.  Z menších chalupnických usedlostí prošlo v tomto období proměnou 

například čp. 10 (k.s. 94), kde byla do roku 1877 přestavěna podle záznamů mapy obytná 

budova, přistavěno hospodářské křídlo a zbudována nová stodola. Od roku 1875 jsou zde 
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rovněž vedeni nájemníci, zaměstnanci Pražsko-duchcovské dráhy. 7 V roce 1875 byly podle 

nejstarších záznamů stavebního úřadu v Řeporyjích postaveny domky s malými pozemky 

nebo malými záhumenky: Na původně obecním pozemku vzniklo čp. 82 (k.s. 118)  pro 

mlékaře a patrový domek čp. 83 (k.s. 123)  zřejmě se dvěma malými byty pro zedníka a 

domkaře. 8 

 

Mapa originální evidenční zahrnuje ve svých zákresech údaje reambulované mapy, 

které zaznamenala detailněji a podle záznamů stavebního úřadu jsou v ní pravděpodobně 

zaneseny změny až do roku 1886. Mimo jiné se jedná o úpravy okresní silnice a nárůst 

domkařské zástavby při silnici k Třebonicím a v jižní části obce, tvořené malými stavbami s 

malými pozemky. Mapa zaznamenala řadu nových stodol u bývalých familiantských usedlostí 

(např. u čp. 40, 41, 42 a 43), znovu vystavěných z důvodu požáru v roce 1881. Stejný případ 

představuje i nová výstavba stodoly a pravděpodobně i obytné budovy u čp. 2 (k.s. 82)  po 

rozsáhlejším požáru v roce 1886. U velkých statků probíhaly změny zejména v čp. 4 (k.s. 85), 

kde byla zvětšena stodola a postavena menší obytná budova při jižní straně dvora. Ve statku 

byli v této době rovněž zaznamenáni nájemníci, rodina krejčího a skalníka. 

Poměrně čilý stavební ruch byl zaznamenán v čp. 9 (k.s. 88), což byla menší, 

pravděpodobně chalupnická usedlost, po roce 1873 pronajímaná zaměstnancům Pražsko-

duchcovské dráhy. Majitel zřejmě z tohoto důvodu přestavoval podle záznamů stavebního 

úřadu obytné křídlo, kde se měly nacházet nové výminkářské místnosti (možná ale spíš 

určené pro další nájemníky) a dvoupokojový byt se samostatnou kuchyní. V roce 1886 bylo 

obytné stavení znovu přestavováno, v jeho půdorysu se od této doby nacházel samostatný byt 

s krámem.  

                                                 
7 SOA Praha, Římskokatolická farnost Ořech – Řeporyje, kniha narozených – 1868., 1874, 1879 
8 Stavební dokumentace čp. 82-83 (stavební archiv ÚMČ Praha Řeporyje) 
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Stavební změny probíhající v průběhu v 90. let 19. století zachycuje mapa katastrální  

evidenční, sledující změny do roku 1911, která by měla navazovat na záznamy předchozí 

originální mapy. Její záznamy potvrzuje a v menší míře doplňuje Výškopisný plán Prahy a 

okolí z roku 1922. Jejich údaje lze již lépe ve více případech doplnit záznamy stavebního 

úřadu. 

Tyto mapy v hojné míře zaznamenaly nárůst domkařské zástavby a domů městského 

typu, které v Řeporyjích rostly zejména na konci 19. a na počátku 20. století. Ve sledovaných 

objektech nastal v tomto období nový stavební ruch. U čp. 1 (k.s. 78) byla v roce 1901 

vystavěna nová patrová budova stájí se seníkem, v čp. 4 (k.s. 85) byla přestavována stodola.  

O stodolu se rozrostlo v roce 1903  i čp. 9 (k.s. 88). U čp. 10 (k.s. 94) byla v roce 1908 

realizována přístavba krámu, do roku 1911 však byla usedlost rozparcelována na více čísel 

popisných. V roce 1893 byla na pozemku čp. 16 (k.s. 103)  bývalé familiantské usedlosti 

vystavěna nová patrová rohová budova hospody. V čp. 11 (k.s. 98) se budovaly chlévy a 

možná i místnosti pro nájemníky, v roce 1901 zde byla vystavěna nová patrová budova 

pravděpodobně s nájemními byty a v roce 1906 stodola. Nová stodola vyrostla v roce 1911 i u 

čp. 21 (k.s. 111), jejíž vlastník postavil v roce 1895 na svém pozemku, bývalém poli, nájemní 

domek pravděpodobně se třemi byty. Úpravy byly provedeny i u mlýna čp. 25 (k.s. 114), 

v roce 1888 byla přestavěna mlýnice. V letech 1910–1911 byl mlýn přestavěn na válcový a 

v roce 1916 se v jeho areálu objevila nová stodola. V roce 1896 byl postaven v katalogu 

uváděný domek čp. 106 (k.s. 126), v roce 1904 pak v nových domkařských částech Řeporyj 

domky čp. 140 nebo čp. 170 pro více rodin.  

Z předchozích skutečností vyplývá, že poměrně velké stavební úpravy probíhaly 

v Řeporyjích v prvním období zaznamenaném reambulovanou mapou, tedy v období po 

zániku patrimoniální správy. Přestavovány a upravovány byly velké statky, ale i menší 

usedlosti, stavěly se i domy s menším hospodářským zázemím - první domkařská zástavba. Je 
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otázkou, zda uvedené stavby vznikaly v průběhu celého období, anebo těsně po přivedení 

Pražsko-duchcovské dráhy.  

V dalším období sledovaném originální evidenční mapou zejména v 80. letech 19. 

století se počet přestaveb v rámci Řeporyj snižuje (lze tak soudit i ze záznamů stavebního 

úřadu). Nové hospodářské budovy se stavěly zejména z důvodu požáru v roce 1881 a 1886. 

Přestavby byly zaznamenány u čp. 9 (k.s. 88) a čp.4 (k.s. 85), jejichž majitelé se dokázali 

přizpůsobit novým sociálním podmínkám v Řeporyjích, využít je pro další rozvoj svých 

usedlostí a v podstatě tak překonat dopady agrární krize. Její důsledky se  z předložených 

údajů projevovaly  Řeporyjích zejména v 80. letech a na počátku 90. let 19. století. Některé 

menší usedlosti však její následky nedokázaly překonat, příkladem může být čp.10 (k.s. 94), 

jehož stavby a pozemky byly rozděleny na více čísel popisných a usedlost tak navždy změnila 

svojí stavební strukturu.  

Výstavba v Řeporyjích se začala opět více rozvíjet na konci 90. let 19. století a na 

počátku 20. století. Stavěly se nájemní domy, velké statky prodávaly své pozemky pro 

domkařskou zástavbu a přistavovaly se nové hospodářské budovy. Hospodářské budovy 

rostly i u menších chalupnických usedlostí.  

Je tedy zřejmé, že důsledky agrární krize se v Řeporyjích projevily omezením 

výstavby  během 80. a na 90. let 19. století. Menší usedlosti se s touto situací vyrovnaly díky 

Pražsko- duchcovské dráze různými způsoby, například provozováním živností, které mohly 

buď podpořit  jejich zemědělskou produkci nebo ji zcela ukončit. 

 

Zbuzany 

Na katastru obce se nenacházel žádný průmysl, pouze v sousedních Jinočanech se od 

roku 1856 lomově dobývala železná ruda. Podle záznamů katastrálních map byly jednotlivé 
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usedlosti ve vsi pravidelně rozloženy kolem silnice z Chotče na Řeporyje a tvořily tak 

podélnou náves. V poslední třetině 19. století získala na významu odbočka směrem na 

Jinočany, která se nacházela v severní části vsi před dvorem čp. 14. Jednotlivé zbuzanské 

usedlosti se rozkládaly na poměrně velkých pozemcích a jejich dvory tvořily rozměrné 

hospodářské budovy, chalupníci představovali menší část zbuzanské zástavby v ohybu silnice 

na Jinočany  například čp. 5, 6, 7 nebo 8 (k.s. 137). Mezi největší dvory ve Zbuzanech lze 

zařadit čp. 1, 2, 14, 17 a 18 (k.s. 139). Urbanismus vsi a dispozice jednotlivých dvorů se 

během 19. století téměř nezměnily, výraznější vliv na ně nemělo ani zřízení zastávky v roce 

1900. Poměrně velká domkařská enkláva vyrostla ve Zbuzanech až během 20.-30. let 20. 

století v jižní části při silnici na Choteč.  

 

Císařský otisk (1840), indikační skica (1869), reambulovaná mapa (1877) 

Největší změna proběhla v severozápadní části vsi, kde byl přestavěn statek čp. 14. 

Stal se z něj v podstatě venkovský letohrádek s parkem založeným severně od něj na místě 

usedlostí čp. 12 a 13. V jeho jihovýchodním cípu na místě čo. 11 byl postaven dům pro 

zaměstnance parku, jemuž bylo přiděleno čp. 13. Přestavován byl i jeden z větších statků 

v severovýchodní části vsi čp. 17. 

 

Mapa originální evidenční,  případě Zbuzan ji bohužel nelze doplnit záznamy stavebního 

úřadu, takže je těžké přesně identifikovat, z jakého období zakreslené stavební změny 

pocházejí. Mapa zobrazila podrobněji přestavby u čp. 17, kde vyrostla v zadní východní části 

pozemku rozměrná stodola a na severu hospodářské křídlo. Dále zaznamenala rozsáhlou 

přestavbu poměrně velkého statku čp. 18 (k.s. 139), kde byly původně dvě obdélné stavby 

obrácené štítovým průčelím do veřejného prostoru spojeny jednou kolmou budovou, která se 

obracela podélným průčelím do návsi a tvořila s původními stavbami půdorys ve tvaru 
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písmene U. Podle údajů zbuzanské kroniky se v roce 1856 9 stalo součástí statku i vedlejší 

domkařské stavení čp. 30, za kterým přibyly dvě rozměrné hospodářské budovy. Podle 

dalších záznamů 10 tyto stavební změny proběhly v roce 1856, což ale neodpovídá 

reambulované mapě, v níž nejsou zakresleny. Nové stodoly vyrostly i u dalších větších statků, 

např. u čp. 1, 3 a 23. Zároveň podle záznamů mapy zanikla menší usedlost čp. 29, založená 

v roce 1807. Menší přestavby a stavební úpravy probíhaly i v usedlosti čp. 20 (k.s. 145), jejíž 

hospodářství bylo částečně oslabeno rozdělením na dvě poloviny v roce 1841. Ve stavení je 

v 19. století uváděn hostinec,11 který možná napomohl udržet budovy usedlosti v kompaktním 

stavu. V podobné situaci se nacházel i statek čp. 22 (k.s. 147), který byl v roce 180712 

rozdělen a z jeho majetku byla odebrána polovina polností (která připadla výše zmíněné nové 

usedlosti čp. 29). V roce 1822 13 byl statek, jistě z důvodu nemožnosti splácet dluhy, prodán 

potomkům jednoho z největších zbuzanských statků čp. 1, kteří zde hospodařili až do 

poloviny 20. století. Budovy statku však v době záznamů originální mapy neprošly zásadními 

změnami, mapa zachytila pouze rozšíření hospodářské spalné budovy na její jižní straně. 

Jedním z příkladů proměny domkařské zástavby zaznamenané touto mapou je čp. 19 (k.s. 

142) postavené v roce 1765 zedníkem Janem Součkem na obecním pozemku. Mapa 

zaznamenala novou obdélnou stavbu, jejíž podélné průčelí bylo posunuto blíže k návsi, na 

hranici nově vymezené uliční čáry. Po roce 1871 byl v domě veden malý koloniál.  

Vzhledem k pomalému růstu Zbuzan nebyla k jejich katastru na počátku 20. století 

realizována katastrální evidenční mapa. Další navazující mapou je tedy Výškopisný plán 

Prahy a  okolí z roku 1922, z něhož je patrné, že ve většině usedlostí neproběhly zásadní 

změny, pouze u čp. 22 (k.s. 147) byla přebudována spalná hospodářská budova na nespalnou. 

                                                 
9 Sojka, Václav, Zbuzany v posledních tři sta létech (od pol. XVII do pol. XX století), nepubl., Archiv OÚ 
Zbuzany,s.858 
10 Sojka, Václav, Zbuzany v posledních tři sta létech (od pol. XVII do pol. XX století (pozn.8), s.1057. 
11 Hradílková, Hana, Zbuzany aneb obec je rodu ženského, Zbuzany 2014, s. 47. 
12 Sojka, Václav, Zbuzany v posledních tři sta létech (od pol. XVII do pol. XX století (pozn.8), s.993. 
13 Sojka, Václav, Zbuzany v posledních tři sta létech (od pol. XVII do pol. XX století (pozn.8), s.1025. 
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V jižní části vsi při silnici na Ořech pomalu začala vyrůstat enkláva menších domků. 

Takovým příkladem je domek zedníka Matěje Vajse čp. 11, který obdržel starší číslo popisné. 

 

Podle záznamů zbuzanské kroniky došlo k dělení některých majetkově oslabených 

statků ve prospěch větších a stabilnějších selských usedlostí ještě před zánikem patrimoniální 

správy. Po celé sledované období je na jejich struktuře patrné, že se stavebně téměř 

neproměňovaly. Naopak k poměrně rozsáhlým stavebním úpravám docházelo u velkých 

statků například u  čp. 3, 14, 17, 18 (k.s. 139), většinu z nich zaznamenala reambulovaná 

mapa a originální mapa evidenční. Jelikož v případě Zbuzan nejsou k dispozici záznamy 

stavebního úřadu, dobu, kdy k těmto proměnám došlo, můžeme pouze odhadovat. Pokud 

bychom vycházeli ze zkušeností s originálními mapami v ostatních sledovaných lokalitách, 

mělo by jít o období konce 70. let a první poloviny 80. let 19. století. Každopádně následující 

mapa z roku 1922 nezobrazila ve vsi žádné podstatné změny, a to ani po zřízení vlakové 

zastávky na jejím katastru. Je tedy možné, že důsledky agrární krize se v případě Zbuzan 

projevily dlouhodobým zastavením veškerých stavebních aktivit v 80. a 90. letech 19. století.  

 

Dušníky 

V roce 1843 měly Dušníky 51 čísel popisných. V roce 1857 byla v sousední vsi 

Hořelice zřízena zastávka Kladensko-nučické dráhy, která sloužila k převozu železné rudy ze 

sousední Nučické pánve. Roku 1873 pak na severovýchodním katastru vsi vznikla na 

Pražsko-duchcovské dráze zastávka Dušníky. Ves měla v rámci sledovaných lokalit 

specifické podmínky vývoje. Zcela zásadní změny v jejím stavebním vývoji nastaly již během 

druhé poloviny 19. století, kdy byla vedena při jejím jihovýchodním okraji významná císařská 

silnice z Prahy do Plzně. Ta minula stávající střed vsi a v průběhu času dala vzniknout jejímu 

novému centru při křižovatce na Nučice, které se rozvíjelo zejména koncem 19. a na počátku 
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20. století. Přítomnost císařské silnice hned v počátku vyvolala růst poměrně početné 

domkařské enklávy tvořené převážně domy ze spalného materiálu z doby před rokem 1771. 

V době vzniku prvních katastrálních map podélnou náves obklopovaly poměrně rozlehlé 

statky a na východě ji uzavíral pozemek panského dvora.  

 

Císařský otisk (1840), indikační skica (1869), reambulovaná mapa (1877)  

reambulovaná mapa zachytila přestavby, které zobrazila již indikační skica. Podle ní došlo 

k zásadní přestavbě areálu panského statku, kde byla zbořena původní stodola a vystavěny 

dvě nové hospodářské budovy a celý areál se posunul blíže ke středu vsi (čp. 15). Na severní 

straně návsi byla přestavěna jedna z usedlostí, zřejmě stáje a stodola u čp. 14. V intravilánu 

vsi přibyly nové usedlosti, například čp. 52 a 56 nebo čp. 65 (k.s. 176) obrácené podélným 

průčelím do ulice a s rozlehlejším pozemkem v zadní části.  

 

Originální mapa evidenční zaznamenala jednak dráhu v severovýchodním cípu 

katastru vsi, jednak údaje zobrazené reambulovanou mapou, které podrobněji rozkreslila. 

Poměrně velký nárůst zaznamenala výstavba v rámci domkařské enklávy, a to jak v původní 

části zakreslené již na indikační skice v jihovýchodním cípu vsi, kde bylo mimo jiné 

přestavěno čp. 30 (k.s. 174), v té době zřejmě pastouška,14 ze spalné budovy na nespalnou 

(zřejmě zděnou), tak severně od císařské silnice směrem ku Praze a k nově vzniklé dráze. 

V rámci dušníckých usedlostí došlo k poměrně významné úpravě čp. 21 ve středu obce, u 

kterého předešlé mapy zaznamenaly pouze obytné stavení. V době zákresů originální mapy 

vyrostlo na jeho pozemku hospodářské křídlo a pravděpodobně v zadní části pozemku i 

stodola. Nová, poměrně velká stodola vyrostla i na pozemku čp. 8 v severní řadě dušníckých 

                                                 
14 Bláha, Karel – Kozák, Václav, Pamětní kniha obce Dušník I, nepubl., archiv MěÚ Rudná, s. 28 
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usedlostí. Zcela přestavěn byl statek čp. 17, původně ze spalného materiálu, na jehož 

pozemku byla ve větší vzdálenosti od obytného stavení zbudována také nová stodola. Novou 

stodolu, větší než předchozí a posunutou jižním směrem také dále od ostatních budov 

usedlosti, získalo i čp. 23 (k.s. 169). Na místě bývalého rybníčku ve východní části návsi 

vyrostlo obdélné stavení s přilehlým pozemkem čp. 74.  

 

Katastrální mapa evidenční zaznamenává změny v intravilánu vsi do roku 1908, 

novou trať do Nučic a cestu ke Chrášťanům (viz kronika). Poměrně významná výstavba 

v Dušníkách probíhala na konci 19. století jižně od císařské silnice, kde postupně vznikalo 

nové centrum složené především z patrových domů městského typu (více viz popis mapy 

v katalogu). V rámci stávajících zemědělských usedlostí, jejichž dvory byly v zásadě 

zachovány bez jakéhokoliv dělení, docházelo k poměrně velkým přestavbám, zejména 

k rozšiřování hospodářských budov, například u čp. 8 a čp. 10 v severní linii dušnícké návsi 

nebo u usedlostí čp. 56 a 65 (k.s. 176) jižně od císařské silnice založených v 19. století. Velké 

stodoly vyrostly u statků čp. 3, 19 a 20. V jednotlivých dvorech se tedy objevovaly především 

hospodářské stavby, výjimku tvořily pozemky přiléhající k bývalé poště čp. 22, které byly 

podle záznamů mapy rozděleny a Pražská montánní společnost na nich postavila bytový dům 

(čp.143). Stávající dům bývalé pošty podélně otočený do návsi rovněž přizpůsobila pro své 

potřeby.15 Žádných změn podle mapy nedoznaly samostatné výminky, které jsou i zde 

zaznamenány jako spalné (např. čp. 9, 11 a 27).  Podle záznamů stavebního úřadu se 

přestavovalo v usedlosti čp. 6 (k.s. 160), kde bylo v roce 1896 rozšířeno obytné křídlo s 

přilehlým chlévem. K přestavbám došlo i u čp. 12 (k.s. 164), kde stavební úřad zaznamenal 

v roce 1900 zbudování stodoly a k ní kolmého hospodářského křídla. V roce 1909 byl nad 

obytnou budovu přistavěn špýchar. K úpravám došlo i v rámci sledované usedlosti čp. 23 (k.s. 

                                                 
15 Bláha, Karel – Kozák, Václav, Pamětní kniha obce Dušník I (pozn. 1),  s 25.  
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169). V roce 1906 zde byly znovu vystavěny konírna a kůlny a z roku 1908 se zachovala 

plánová dokumentace opět k výstavbě kůlen, což katastrální mapa evidenční zaznamenala 

zřejmě jako přístavbu na jižní straně hospodářského křídla. Stejná mapa zobrazila i úpravu 

obytné stavby této usedlosti, která byla pravděpodobně zvýšena o sýpkové polopatro. 

Poměrně rozsáhlou proměnou muselo projít i čp. 65 (k.s. 176), zahrnovala přestavbu 

obytného stavení a protilehlé hospodářské budovy a výstavbu nové stodoly.  

 

Výškopisný plán Prahy a okolí z roku 1922 není v Dušníkách k dispozici 

 

 Již indikační skica zobrazila v intravilánu obce poměrně rozlehlé areály, zřejmě selské 

usedlosti, které dokázaly těžit z polností velkého rovinatého katastru vsi, přestože se zde 

nacházely scelené pozemky panského dvora. Méně se zde vyskytovaly chalupářské usedlosti, 

za které můžeme v Dušníkách v 19. století považovat stavby výminků se samostatnými 

popisnými čísly v rámci některých usedlostí. Poměrně hojně je v Dušníkách zastoupena již 

zmíněná domkařská zástavba. Dvory jednotlivých usedlostí si během 19. století do roku 1922 

zachovaly značnou kompaktnost, nedocházelo k jejich dělení, naopak do 80. let 19. století 

vyrůstaly i statky nové. Je tedy evidentní, že místní statkáři dokázali dobře využít jak 

rozlehlých rovinatých ploch katastru k hospodaření, tak možnosti dobrého odbytu díky 

blízkosti významných komunikačních tras, neboť císařská silnice a železniční tratě se 

nacházely na katastru vsi nebo v její blízkosti. Kromě toho zajišťovali odbyt živočišných 

produktů v obci zaměstnanci rozvíjejícího se místního průmyslu. Dušníky pravděpodobně 

patřily, stejně jako sousední Zbuzany, do obilnářské oblasti a zpracování těchto produktů bylo 

možné ve mlýně v sousedních Nučicích. Navzdory prosperujícímu hospodářství je 

z předložených faktů zřetelné, že výstavba a přestavby jednotlivých usedlostí se v 80. letech 
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19. století poněkud zastavily. Dokládají to záznamy stavebního úřadu, které se u sledovaných 

usedlostí dochovaly zvláště z přelomu 19. a 20. století a z prvního desetiletí 20. století a dobře 

korespondující se záznamy katastrální mapy evidenční.  

 

Písnice 

V době mapování stabilního katastru měla ves asi 23 čísel popisných, ve srovnání 

s ostatními sledovanými lokalitami se tedy řadí spíše k těm menším. Její poměrně 

roztroušenou zástavbu v mělké úžlabině v okolí Libušského potoka a rybníka Obecňáku lze 

rozdělit na dvě části: Západní, kde se nacházejí pravděpodobně nejstarší usedlosti s prvky 

systematičtějšího založení, a východní na mírném vršku nad Libušským potokem, tvořenou 

spíše chalupnickými usedlostmi a domkaři, jejichž obydlí jsou obklopena obecní pastvinou. 

Při východním okraji vsi vedla císařská silnice z Prahy do Jílového k Benešovu a Táboru, 

zvaná Linecká. V blízkosti Písnice se nenacházela žádná železnice, nejblíže ke vsi (nejméně 4 

km) se údolím Vltavy vinula česká obchodní dráha (Praha – Vrané nad Vltavou, Čerčany – 

Dobříš) vybudovaná v roce 1882.  

 

Císařský otisk (1841), indikační skica (1869), reambulovaná mapa (1876)  

Reambulovaná mapa zaznamenala v Písnici v podstatě údaje indikační skici, podle 

které došlo zejména k přestavbám větších usedlostí na západní straně intravilánu vsi. 

Například u čp. 20 byly nově vystavěny všechny objekty v rámci dvora. Na záhumenku čp. 16 

vznikla menší usedlost s čp. 26. Usedlost čp. 15 v jižním cípu vsi doplnila svou dispozici do 

obdélného tvaru o menší hospodářská stavení. Byl vystavěn hostinec čp. 27 při císařské 

silnici. Velkou přestavbou prošel statek čp. 1 (k.s. 186), který úplně změnil svou dispozici, ve 

výsledku jednotlivé stavby obklopily pozemek obdélného tvaru. Podle pramenných materiálů 
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k tomu došlo v roce 1855. U menší, původně zřejmě chalupnické usedlosti čp. 10 (k.s. 189)  

ve východní části Písnice přibyla stodola. Nová stodola vyrostla i v zadní části pozemku čp. 

19 (k.s. 192). U usedlosti čp. 23 (k.s. 192), která je z poloviny zobrazená jako zděná, došlo 

zřejmě k rozšíření zděné budovy kovárny.  

 

Mapa originální evidenční  opakuje i v případě Písnice záznamy reambulované mapy 

a zároveň zobrazuje přestavby i u menších, původně zřejmě chalupnických usedlostí 

v severním cípu vsi, např. u čp. 4, 5 a 6 pod hrází rybníka. Zaznamenala rovněž několik 

dalších nových domkařských staveb na bývalé obecní pastvině východně od Libušského 

potoka, např. čp. 31 a 34, výstavbu zřejmě nové obytné budovy v rámci usedlosti čp. 10 (k.s. 

189), kde je na fasádě uveden letopočet 1883, a dále rozdělení usedlosti čp. 19 (k.s. 192) na 

dva stejně velké pozemky a vznik nového objektu s číslem popisným 37, tedy jen o málo 

nižším než číslo budovy obecní školy (čp. 40) postavené v roce 1888. Podle toho můžeme 

soudit, že k rozdělení usedlosti došlo zřejmě v druhé polovině 80. let 19. století.  

 

I v případě Písnice musel Výškopisný plán Prahy a okolí z roku 1922 zastoupit 

katastrální mapu evidenční z počátku 20. století, která k této lokalitě nebyla vyhotovena. 

Mapa zaznamenala velký růst domkařské zástavby zejména ve východní části vsi, směrem 

k císařské silnici. Pod hrází rybníka byl v roce 1895 postaven automatizovaný parní mlýn. 

Některé obytné budovy, např. čp. 18, byly rozšířeny o sýpkové polopatro, což byl jev 

příznačný pro vesnice v okolí Prahy zejména kolem přelomu 19. a 20. století nebo v prvním 

desetiletí 20. století. Stavební ruch byl zaznamenán i u čp. 1 (k.s. 186), kde podle záznamů 

stavebního úřadu vyrostla kolem roku 1898 kolna. V rámci této přestavby mohla obytná 

budova, podle záznamů mapy rozšířená, získat dnešní podobu hlavního průčelí se sýpkovým 
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polopatrem. V roce 1913 bylo pravděpodobně upravováno stavení kovárny čp. 23 (k.s. 197). 

Jednalo se zřejmě o zboření původní spalné obytné budovy. Další přestavby usedlostí tato 

mapa nezobrazila.  

 

Z uvedených skutečností vyplývá, že poměrně čilý stavební ruch zejména ve větších 

selských usedlostech probíhal v Písnici do roku 1876, kdy vznikla reambulovaná mapa, tedy 

v období po zániku patrimoniální správy. Zároveň ale bylo zaznamenáno i rozdělení statku čp. 

16, který se pravděpodobně těžce vyrovnával s vyplácením náhrad nebo splácením dluhů a 

jeho majitel musel část své usedlosti odprodat. Následující originální mapa, zaznamenávající 

změny ve vsi ještě v roce 1888, zachytila již méně stavebních úprav ve velkých usedlostech, 

růst domkařské zástavby a rozdělení poměrně velké usedlosti čp. 19 (k.s. 192) na dvě čísla 

popisná. Na přelomu 19. a 20. století spočívaly stavební změny zejména v úpravách obytných 

budov větších statků, částečně tak došlo k oživení stavební aktivity ve vsi. Pokud se můžeme 

spolehnout na zákresy originální mapy, která v Písnici zachytila stavební změny ještě v druhé 

polovině 80. let 19. století, lze se domnívat, že i zde se projevily důsledky agrární krize 

zejména částečným útlumem stavební aktivity. Na rozdíl od venkovských sídel v blízkosti 

železnice zde byla narušena kompaktnost i jednoho z největších statků ve vsi - čp.19 (k.s. 

192).  
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10. Stylová, stavební a konstrukční proměna venkovských staveb v druhé polovině 19. a 
na počátku 20. století ve sledovaných lokalitách 

Z výpovědi dostupné plánové dokumentace předložené v disertační práci vyplývá 

souhrnné zjištění o exteriérech, dispozicích a konstrukcích přestaveb a novostaveb. Podle 

sledovaných údajů se venkovská zástavba svou podobou stále více přibližovala produkci 

městského stavitelství.  

Úpravy fasád se ve sledovaném období nesly převážně ve stylu pozdního klasicismu a 

historismu a v prvním desetiletí 20. století se přidaly i secesní prvky. Jde o zástavbu v 

intencích tvorby místních zednických mistrů a stavitelů. V některých lokalitách bychom 

nalezli i občasnou inspiraci nádražní architekturou, jako v případě Řeporyj, kde je patrná 

v úpravě fasády čp. 4 - uliční průčelí chlévů (k.s. 85)  a fasády statku čp. 21 (k.s. 110) a čp. 10 

(k.s. 94), nebo v Holyni u čp. 144 s kruhovými okénky ve štítech a lisénovými rámy 

ohraničujícími štítové fasády domů. Průmyslová architektura byla zdrojem inspirace zejména 

pro stavby nájemních domů v Dušníkách, nejedná se však o stavby zemědělského charakteru.  

Co se týče dispozičního rozvržení nových nebo přestavovaných staveb, ve většině 

případů se redukuje na dvě místnosti nebo dokonce na jedinou místnost s chodbou (síňkou, 

předsíňkou). Nejpoužívanější prostor, nazývaný v projektech kuchyně, přebral funkci někdejší 

světnice. Druhým prostorem je pokoj, který má možnost vytápění tahovými kamny, stejně 

jako sporák v kuchyni. Tyto pokoje byly ale přítomny spíše v bohatších domácnostech. Ty již 

v 80. letech 19. století možná měly i tzv. „parádní pokoje“, z dostupných materiálů 

shromážděných v této práci to však nelze jistě doložit. Nové schéma tak opouští trojdílnou 

dispozici tradičního venkovského domu a svou podobou se blíží nejlevnějším bytům 

v pavlačových domech. 1 

                                                 
1 Rykl, Michael, Bydlení v nájemném domě v 19. století: co o něm prozrazují stavební plány, in: Dulla, Matúš, 
Kapitoly z historie bydlení, Praha 2014, s. 115-135.  
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Na rozdíl od městských bytů zde však během 20. století pokulhává hygienické 

vybavení. Záchod je často součástí samostatného přístavku na dvoře, který obsahuje dřevníky, 

případně chlívky. Toto schéma je v domech, novostavbách i přestavbách přítomné i v období 

následujícím a během meziválečného období.  

Z hlediska konstrukčního řešení se jedná o zděné domy s cihelnými tahovými komíny. 

Krov je stavebně oddělen od stropu. Princip krovu bývá vaznicový s řídce umístěnými plnými 

vazbami. Na malé rozpony se objeví i prosté hambalkové krovy kotvené však do pozednic 

s občasným zachycením vodorovných sil s připáskováním pozednic železnými kleštinami. 

Užití vaznicových krovů se u zemědělských usedlostí často pojilo s půdní nadezdívkou.2 

Častým jevem je přízemí alespoň částečně klenuté zrcadlovými klenbami, dříve do 

pasů později do traverz. Šlo zejména o světnice, později obytné kuchyně a pokoje, ačkoliv to 

není tepelně výhodné. Cílem byla bezpochyby větší požární bezpečnost. Stejně jako podoba 

fasád, ani konstrukční řešení ve sledovaném období a v dané lokalitě nevybočuje z běžné 

stavební venkovské tradice 2. poloviny 19. století se zohledněním platných stavebních řádů.  

Je-li součástí venkovského domu krám, jeho místnost je, podle dostupných plánů, 

připojena ke kuchyni. Co se týče objektů hospod, podle dochované plánové dokumentace 

z poslední třetiny 19. století byly stavěny jako patrové se sálem v horním podlaží a lokálem 

v přízemí. Při adaptaci menších staveb se nálevna často ocitala v sousedství obytných prostor 

majitele. Toto dispoziční řešení je sice součástí samostatného objektu, ale vzájemné vztahy 

jednotlivých prostor se neliší od prostorového uspořádání hospod v městských nájemných 

domech konce 19. století.  

 

                                                 
2 Škabrada, Jiří, Lidové stavby - Architektura českého venkova, Praha 2003, s. 97.  
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11. Závěr 

Disertační práce se pokusila prostřednictvím předložených písemných a obrazových 

materiálů přiblížit soubor zásadních vlivů na vývoj venkovské architektury v okolí Pražsko-

duchcovské dráhy v druhé polovině 19. a na počátku 20. století. Sledovaný časový úsek, 

zejména druhá polovina 19. století, byl pro český venkov obdobím velkých sociálních, 

ekonomických, ale i stavebních změn způsobených zejména hospodářským a politicko-

správním vývojem a také rychlým rozvojem průmyslu a železniční dopravy. Disertační práce 

prostřednictvím rozboru urbanistické struktury a stavebních proměn vybraných lokalit a 

budov nastínila bezprostřední dopad těchto faktorů na urbanismus a stavební podobu 

venkovského stavitelství ve vybraných venkovských sídlech. 

Jaké byly zásadní historické faktory ovlivňující život na venkově a druhotně i jeho 

stavební vývoj? Byl to především konec patrimoniální správy (po roce 1848) a období agrární 

krize (70. a 80. léta 19. století), která měla dle předpokladu zásadní dopad na sociální a 

hospodářskou proměnu venkova, jež se odrazila v jeho urbanistické a stavební podobě 

zejména v poslední třetině 19. století. Práce sleduje i období následné ekonomické a sociální 

konsolidace. Důležitou roli sehrála také přítomnost Pražsko-duchcovské dráhy, která na dané 

území vstoupila právě v období počínající výše zmíněné agrární krize, a v neposlední řadě 

blízkost velkého města.  

Předkládaná disertační práce zaměřila tedy svou pozornost zejména na vliv agrární 

krize v lokalitách v okolí železnice, přítomnost dráhy mohla v těchto sídlech dopady výše 

zmíněné kritické ekonomické situace zmírnit anebo akcelerovat. Z tohoto důvodu jsou  pak 

tyto lokality srovnávány s venkovským  sídlem bez  přístupu k železnici (Písnice). 

Sledování proměn venkovské architektury v okolí Pražsko-duchcovské dráhy bylo 

rozděleno do tří etap: Období po roce 1848 ukončené prvními projevy agrární krize v 70. a 
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80. letech 19. století, dále agrární krize v 70. a 80. letech 19. století s důsledky do 

následujícího desetiletí a nakonec období konsolidace nastupující během 90. let 19. století. 

V prvním období se, podle údajů katastrálních map doplněných v některých lokalitách 

o rozbor písemných pramenů, stavebně proměňovaly zejména největší a nejstabilnější 

usedlosti, které se pravděpodobně dokázaly lépe vyrovnat s finančními překážkami (vyplácení 

výše zmíněných finančních náhrad za zrušení robotních povinností a patrimoniálních vztahů a 

vyplácení náhrad rodinným příslušníkům) a mohly rozvíjet svá hospodářství, včetně přestaveb 

dvorů.  

Následuje inkriminované období agrární krize v 70. a 80. letech 19. století 

zaznamenané téměř ve všech lokalitách zákresy v originálních mapách, které bylo nutno 

doplnit o záznamy stavebních úřadů. Ve všech sledovaných lokalitách probíhaly stavební 

aktivity a přestavby zejména v průběhu 70. a na počátku 80. let, a to i v rámci menších 

usedlostí. Podle záznamů v některých sledovaných sídlech vyrostly rovněž nové zemědělské 

stavby s hospodářskými budovami.  

V druhé polovině 80. a na počátku 90. let 19. století, tzn. bezprostředně po vrcholu 

krize, se zejména podle údajů stavebních úřadů stavební aktivita ve sledovaných lokalitách 

spíše pozastavila. Zcela specifické přestavby probíhaly pouze v rámci menších usedlostí, 

například v Řeporyjích, kde došlo k úpravám obytných staveb pro potřeby pronajímání nově 

příchozím obyvatelům či zřízení obchodu, nebo v Hlubočepích, kde  na rozděleném pozemku 

čp.38 vznikla nová hospoda. Nutno upozornit, že se jednalo o lokality s bezprostředním 

přístupem k Pražsko-duchcovské dráze.  

Skutečný dopad agrární krize zaznamenala až katastrální evidenční mapa opět 

doplněná údaji ze stavebních úřadů a rozboru jednotlivých staveb, z níž je patrné, že menší 

usedlosti, které zřejmě nepřekonaly ekonomické důsledky agrární krize během 80. a na 



77 
 

počátku 90. let 19. století své pozemky a dvory rozprodaly (například na další stavební 

parcely - čp. 10 v Řeporyjích a čp. 10 v Hlubočepích), což pravděpodobně vedlo k jejich 

zániku nebo omezení samozásobitelské zemědělské potence, typickým příkladem jsou také 

statky čp. 36 nebo čp. 10 v Hlubočepích. 

V podstatě bez větších zásahů a v kompaktní podobě se ve sledovaných sídlech 

udržely již zmíněné usedlosti, jejichž areály zobrazily katastrální mapy (s údaji často se 

shodujícími s archivními záznamy) jako nejrozlehlejší. Ty si pak relativní zemědělskou 

samostatnost podržely až do poloviny 20. století. Výjimku tvořila pouze poměrně jedna 

z největších  usedlostí čp. 19. v Písnici, která byla podle záznamů katastrálních map kolem 

druhé poloviny 80. let 19. století rozdělena na dvě stejné části. Důsledky agrární krize tedy 

vážně postihly spíše menší zemědělské usedlosti, které v mnohých případech ztratily 

soběstačnost a byly nuceny reagovat na vzniklou situaci změnou způsobu obživy, což se 

odrazilo i v jejich stavební podobě. 

Jak do uvedených skutečností zasáhla přítomnost Pražsko-duchcovské dráhy?  Z 

analýzy údajů předložených v rámci disertační práce vyplývá, že její vliv se projevil zejména 

v sídlech, kde bylo možné využívat jejích zastávek již od zavedení železnice. Jednalo se o 

Hlubočepy, Řeporyje a Dušníky, přičemž u dvou prvně jmenovaných lokalit dráha podnítila i 

poměrně rychlý rozvoj průmyslu (v Dušníkách byl průmysl rozvinutý již od poloviny 19. 

století).  

Zde je také možné vysledovat nejmarkantnější proměnu menších zemědělských 

usedlostí (pův menších sedláků a chalupníků), které mohly díky přílivu nového obyvatelstva 

realizovat i jiné aktivity, vedoucí buď k podpoře jejich zemědělského podnikání, nebo k jejich 

zániku jako samostatných zemědělských jednotek. Přítomnost železnice pozitivně ovlivnila i 

rozvoj větších usedlostí, jejichž majitelé dokázali svá hospodářství podpořit rozprodáním 

některých pozemků na stavební parcely a zároveň jim dráha zajišťovala odbyt hospodářských 
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produktů. Majitelé usedlostí v lokalitách vzdálených průmyslu a železnici zřejmě tyto 

možnosti v takové míře neměli, jako např. již zmíněné čp. 19 v Písnici. 

Je tedy evidentní, že přítomnost Pražsko-duchcovské dráhy kromě zmíněných vlivů 

pravděpodobně dokázala zmírnit dopad agrární krize na velké i menší zemědělské usedlosti, 

které tak v některých případech dokázaly své zemědělské aktivity podpořit vedlejšími příjmy.  

Mimoto v Hlubočepích, Řeporyjích a Dušníkách dráha druhotně podpořila přísun 

obyvatelstva. Od 90. let 19. století se velmi rychle rozrůstala domkařská zástavba a postupně i 

vícepatrová zástavba městského typu, na konci 19. století byly v těchto lokalitách vystavěny 

nové školy. Z rozboru situace urbanistického růstu jednotlivých sledovaných sídel je zřejmé, 

že sídla bezprostředně využívající možností dráhy rostla nesrovnatelně větší rychlostí než 

obce, které železniční zastávku neměly. 

Bez zastávky byly na sledované dráze Holyně (zastávku měla až od roku 1933) a 

Zbuzany (od roku 1900). V obou uvedených případech se domkařská zástavba začala 

rozrůstat až ve dvacátých a třicátých letech 20. století v souvislosti s možností dojíždění za 

prací.  Oproti tomu obyvatelé obcí s rychlým rozvojem průmyslu, jakými byly Hlubočepy, 

Řeporyje a Dušníky, nalézali obživu v místě a v poslední třetině 19. a na počátku 20. století se 

za prací pomocí dráhy nepřesouvali. Situace se postupně měnila až během prvních dvou 

desetiletí 20. století a dojíždění  za prací pomocí železnice pak již bylo zřejmě přirozené právě 

ve zmíněných 20. a 30. letech 20. století.  

Z toho je možné usuzovat, že situace se během prvních desetiletí 20. století, a zejména 

ve 20. a 30. letech, postupně měnila, čemuž by napovídala i proměna zástavby ve Zbuzanech 

a Holyni.  

Poměrně problematické je v rámci práce sledování vlivu blízkosti velkého města, které 

pravděpodobně umožňovalo větší odbyt zemědělských produktů. Z předložených faktů ale 
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nelze jasně vypozorovat, zda tomu tak skutečně bylo. Ukazují spíše na možnost, že 

zemědělská produkce byla spotřebována v rámci sledované oblasti, zejména v místech 

s velkým nárůstem obyvatelstva. Tato otázka je v tuto chvíli velkým podnětem k dalšímu 

výzkumu. Jisté ale je, že blízkost velkého města měla vliv na rozvoj průmyslu v některých  

sledovaných místech, zejména v lokalitách s nádražím či zastávkou od počátku existence 

Pražsko-duchcovské dráhy a tím druhotně ovlivnila jejich stavební a urbanistickou proměnu. 

Konkrétní stavební dění ve sledovaných lokalitách nevybočuje z dobových trendů 

typických pro venkovskou architekturu v poslední třetině 19. na počátku 20. století se 

zohledněním stavebních řádů, a to ve všech aspektech konstrukčního řešení, nápadná je pouze 

koncentrace klenutých obytných prostor (zrcadlová klenba). Dispoziční řešení opouští tradiční 

trojdílné schéma a obytná jednotka se mnohdy podobá jednotce bytu například v pavlačovém 

domě. Vliv železničních a průmyslových budov na úpravy a stavby stávajících zemědělských, 

ale i nových domkařských budov je marginální.  

Disertační práce tak kromě pokusu o zhodnocení vlivu zmíněných historických a 

zejména politicko-hospodářských změn na vývoj venkovského urbanismu a stavitelství 

přinesla i řadu dílčích otázek a podnětů k dalšímu výzkumu, který by na ni mohl navázat a 

prohloubit uvedená fakta. Věnovat by se mohl například detailnějšímu rozboru poměrné 

velikosti jednotlivých usedlostí  s polnostmi v polovině 19. století a jejich růstu 

v následujících obdobích, a pokud by to bylo možné (se svolením majitelů jednotlivých 

usedlostí), podrobněji porovnat údaje katastrálních map s hlubším umělecko-historickým 

průzkumem jednotlivých staveb. 
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12. Výsledky výzkumu disertační práce  

Výzkum provedený v rámci disertační práce v podstatě potvrdil hypotézu, že poměrně 

významné dějinné zlomy, k nimž došlo v průběhu 19. století a svým vlivem přesahovaly i do 

počátku 20. století, se projevily na proměně urbanismu a stavební podoby venkovských sídel, 

a to i na sledovaném území v okolí Pražsko-duchcovské dráhy. 

Z předložených závěrů vyplývá, že v prvním sledovaném období po zániku 

patrimoniální správy se proměňovaly (přestavovaly a rostly) zejména velké stabilní usedlosti. 

Následující období charakterizované nástupem agrární krize podle dostupných materiálů 

ovlivnilo zejména existenci a podobu původně menších usedlostí (které byly často přeměněny 

na nezemědělské objekty nebo stavebně upraveny tak, aby vycházely vstříc novým 

požadavkům doplňující obživy). Naopak zmíněné velké stabilní usedlosti zůstaly v tomto 

období dispozičně zachovány, i když stavební aktivity v jejich rámci byly na vrcholu agrární 

krize a těsně po ní spíše utlumeny. To však neplatí pro sledované venkovské sídlo, které 

nemělo bezprostřední přístup k železnici (usedlost čp. 19 ve vsi Písnice) a bylo dispozičně 

rozděleno na dvě polociny, což dokazuje, že zachování velkých stabilních usedlostí s velkou 

pravděpodobností podpořila přítomnost Pražsko-duchcovské dráhy. Ta zároveň urychlila i 

přeměnu usedlostí menších, které se tak mohly lépe přizpůsobit novým podmínkám, které 

přinesla změna sociálně-ekonomické situace. Důsledky těchto stavebních proměn se v mnoha 

případech projevovaly ještě v polovině 20. století a někde jsou patrné dodnes.  

Přítomnost dráhy samozřejmě ovlivnila také urbanistický růst sledovaných lokalit a 

jejich stavební proměnu, která se projevila nejen na zástavbě spojené se zemědělstvím, ale 

v některých sledovaných lokalitách dala vzniknout i první zástavbě domkařské (řemeslnické a 

dělnické), a to už v 70. letech 19. století, tedy ještě v době, kdy se za prací pomocí dráhy 

pravděpodobně nedojíždělo. Vliv nádražní a průmyslové architektury se na stavební podobě 
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sledovaných budov  projevil spíše  marginálně, vyvíjela se zcela v dobových stavebních 

intencích na venkově.  

Výsledky práce by mohly být podnětem k dalšímu výzkumu – prohloubení studia 

zákonitostí poměrných velikostí jednotlivých statků (např. dle rozlohy polností) a jejich 

vyrovnávání se s uvedenými změnami v průběhu 19. století - a rovněž k vypracování metody, 

jak exaktně vysledovat vliv blízkosti velkého města.      

Předkládaná disertační práce je dle mého názoru přínosem na poli výzkumu 

zabývajícího se proměnou podoby venkovského stavitelství v druhé polovině 19. a na počátku 

20. století. Toto doba v mnohých případech zanechala svůj otisk ve vzhledu a urbanistické 

struktuře venkovské architektury do současnosti. Práce by tak mohla  být i podnětem k rozvoji 

dalších úvah o vzrůstajících památkových hodnotách tohoto stavitelství a následné péči o něj.  
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15. Summary  

This dissertation thesis is about the transformation of rural architecture during the 19th and 

20th centuries from the structural and urban aspect. Closer attention is devoted to rural 

settlements closer to Prague along the Prague-Duchcov railway, originally intended mainly 

for transporting brown coal from the Most basin in the Ore Mountain Foothill. The Prague-

Duchcov railway, which was built between 1870 and 1873, was laid from Smíchov Station, it 

then climbed from the Vltava River valley through Hlubočepy, Holyně, Řeporyje, Zbuzany to 

what is now Rudná (previously Dušníky), where its first section ended at the subsequent 

crossroads with the railway turning off in the direction of Beroun.  

The individual villages, at which stations were gradually established along the 

aforementioned railway, are analysed from the urban and structural aspect in the second half 

of the 19th and the beginning of the 20th century, when significant changes took place, which 

had a considerable impact on life in the Czech countryside.  

The beginning of this period is characterised by the end of patrimonial administration 

in 1848 and establishment of independent cadastral municipalities, the residents of which 

became free citizens who were able to freely dispose of their property. 

The agrarian crisis, which had roots in the collapse of the Vienna stock exchange in 

1873, had a considerable impact on the appearance of the aforementioned rural residences. 

This collapse was most apparent in Bohemia during the period between 1882 and 1886, when 

farmers were forced to adapt to the new economic conditions and new requirements on the 

farm crop market. 

The next analysed period is the eighteen nineties and the beginning of the 20th century, 

a period distinguished by consolidation of the Bohemian countryside, new agricultural 

prosperity, growth of rural association activities and the involvement of agricultural parties in 

government policy. 

The aforementioned factors had an indisputably significant effect on rural construction 

in the analysed area. The submitted dissertation thesis endeavours to express the power of 

their impact and particularly analyses development of the urban structure, its growth, or 

conversely its stagnation, in the named rural areas and also the transformation of individual 

farms, their expansion, conversion, division or complete extinction.  

It also endeavours to uncover the transformations the nearness of the Prague-Duchcov 

railway, which encouraged extraction of limestone and iron ore and also the related 

development of the construction industry in particular, contributed to in conjunction with the 
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aforementioned factors. The presence of the railway affected economic growth in the analysed 

settlements and their social transformations, which affected their structural form in return. 

The submitted facts are compared to development of villages also located near Prague, but 

with no access to the railways (Písnice).  

The dissertation thesis analyses the expected transformations by means of available 

regional literature and source materials, i.e. the archive funds of individual municipalities, the 

funds of building offices and historic cadastral maps.  

 


