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16.A. Hlubočepy  

Ves je poprvé zmíněna v roce 1222 jako majetek Vyšehradské kapituly a zčásti 

Strahovského kláštera. V roce 1264 jsou v Hlubočepích uváděni tři usedlí, snad jediní, kteří se 

v obci nacházeli. V roce 1388 se část Hlubočep stala majetkem kartuziánského kláštera na 

Smíchově. 1 Roku  1436 zapsal císař Zikmund Hlubočepy Mikuláši z Chodče. Své majetky 

zde měli rovněž ale i pražští měšťané. Později zde Hanuš Falk založil dvůr a vystavěl tvrz. To 

vše posléze koupil Jan Kutovec z Úrazu, který již v této době čtyři roky vlastnil Smíchov. 2 

Poté, co Kutovcové roku 1604 hlubočepský statek prodali, majitelé se rychle střídali. Až 

v roce 1623 Hlubočepy koupil Pavel Michna z Vacínova nepochybně s úmyslem vybudovat 

z Hlubočep, Zlíchova a dalších okolních vsí velké panství.  Jeho syn však roku 1669 musel 

pro finanční potíže Hlubočepy zastavit staroměstským Jezuitům, v jejichž majteku se pak 

Hlubočepy ocitly  až do zrušení řádu v roce 1773, kdy přešly do majetku Studijního fondu. 3 

V roce 1654 se v Hlubočepích nacházela jedna usedlost selská, pět chalupnických a 

jedna zahradnická. Přiznávací fase tereziánského katastru z roku 1713 uvádí v Hlubočepích 

dvě selské usedlosti a celkem sedm chalup (mezi nimi byla jedna kovárna a jeden mlýn). 

Kromě toho se tu nacházela ještě panská kovárna a panský mlýn. V roce 1785 bylo 

v Hlubočepích již 28 popisných čísel, dva mlýny, hospoda, dvě viniční stavení a obecní 

pastouška.   

                                                           

1 Zahradník, Pavel, Hlubočepy, in: Pavel Vlček a kol., Umělecké památky Prahy, Praha 2012,  s.398- 400. 
2 Ruth, František, Kronika královské Prahy a obcí sousedních 1, Praha, 1903, s. 240 – 241.  
3 Ruth, František, Kronika královské Prahy a obcí sousedních 1 (pozn.2), s.241. 
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Z předestřených poznatků je patrné, že rozvoj vsi se zpomalil v průběhu třicetileté 

války, a tím i utrpěla její  zástavba stejně jako u mnohých jiných sídel  v blízkosti Prahy. I 

když se o  podporu její  prosperity pokoušel Adam Michna z Vacínova, po určité době se staly 

majetkem stabilního jezuitského tuchoměřického panství, které se s největší určitostí 

zasloužilo jako v nedalekých Řeporyjích o poměrný rozkvět a stabilizaci jejích poměrů.  

Stejně tak jako nedaleké  Řeporyje  v roce 1773 přešly do majetku studijního fondu, panský 

dvůr v centru vsi však nebyl rozparcelován na menší usedlosti, ale dostal se do majetku další 

vrchnosti,  a to Františku Desfoursovi. Ten jej udržel v následujícím století v kompaktní 

podobě, zřejmě včetně přilehlých polností.  Ve vsi tudíž nevznikly v této době familiantské 

usedlosti. Tím byl  fakticky ovlivněn její další vývoj i po zániku patrimoniální správy. 

Vrchnost tak nadále pravděpodobně  obhospodařovala podstatnou část pozemků na katastru 

obce až do pozemkové reformy po roce 1919.   

Ves je položena v poměrně členitém terénu. Její půdorys se  rozkládá po obou březích  

Dalejského potoka, který  v těchto místech vytvářel malou údolní nivu po průtoku sevřeným 

kaňonem Prokopského údolí. Severní část vsi se rozkládá na prudkém jižním skalnatém 

svahu, na západě sousedí s uzavřeným Prokopským údolím, na jihozápadě se rozprostírá  

pozvolnější  svah směrem k Holyni a skalnatý ostroh sledující zmíněný tok přiléhá ke vsi od 

západu. Na katastru vsi bylo poměrně málo příležitostí k hospodaření. Pole se podle indikační 

skici stabilního katastru rozkládala především na mírnějším svahu jihozápadně  od zástavby 

vsi, přičemž poměrně velkou část zabírala scelená panská pole. Celkem hojně jsou na katastru 

obce zastoupeny pastviny, které mohly využívat i  množství míst na prudších svazích.  Situace 

tedy nasvědčuje tomu, že se na katastru obce rozvíjela spíše menší hospodářství a domkářská 

zástavba. O tom svědčí již Tereziánský katastr a později i údaje dalších katastrálních 

protokolů a map.  
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Do poloviny 18. století mohla určitou prosperitu obce podpořit stezka vedoucí z Prahy 

do Bavor,  která ovšem ztratila svůj význam po roce 1742, kdy byla tato spojnice  vedena po 

vybourání skalisek u Vltavy přes nedalekou Chuchli. V Hlubočepích tato cesta (dnešní 

Hlubočepská) vstupovala do vsi od západu a pak se v jejím intravilánu  stočila k jihu a pak 

zřejmě poměrně hlubokým úvozem (zaznamenaným mapou stabilního katastru)  stoupala do 

vrchu  k Holyni a dál ke Slivenci. 

Poměrná blízkost většího města se v zástavbě Hlubočep, zejména v druhé polovině 18. 

století   a během 19. století, projevila přítomností několika objektů , které byly obklopeny 

zahradami a sloužily jako letní sídla movitým pražským měšťanům a šlechtě.    

Rozsáhlou přestavbou prošel pravděpodobně během první poloviny 18.st.  již zmíněný 

panský dvůr, řečený Hansfalkovský, původně zřejmě tvrz z 16. století  jednoho z majitelů 

Hlubočep Hanuše Falka, která se nachází v jižní části intravilánu vsi při cestě z Hlubočep 

k Vltavě a na Zlíchov.  V první polovině 19. století se dvůr ocitl ve vlastnictví rodu 

Desfoursů. Dvůr prošel již zmíněnými rozsáhlými přestavbami, které určily jeho dnešní 

podobu. Indikační skica na jeho místě  zachytila poměrně rozlehlý dvůr s obytným stavením 

obráceným podélnou fasádou do ulice. Ze stavení kolmo do dvora vychází krátké křídlo,  na 

něž navazuje další dlouhé křídlo  s dvojím zalomením, ke kterému jsou připojena ještě další 

dvě křídla. Paralelně s těmito budovami je zobrazeno samostatné obdélné stavení  a mohutná 

obdélná budova, patrně stodola na západním konci areálu. Část rozlehlého dvora tvořila  

rozlehlá zahrada.4  

                                                           

4 Zahradník, Pavel, Hlubočepy, in: Pavel Vlček a kol., Umělecké památky Prahy (pozn.1), s.402. 
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Další větší stavbou městského typu v Hlubočepích v této době  je tzv. Rautnitzův dům. 

Již na indikační skice je zachycen částečně jeho půdorys ve tvaru písmene C, který byl zřejmě 

v polovině 19. století doplněn do dnešního půdorysu písmena E, tedy obdélného křídla se 

třemi kratšími kolmými křídly. Přestavba proběhla v pozdně klasicistním slohu a při její 

západní straně se zachovaly zbytky přilehlého parku.5  

Posledním domem původně viniční usedlostí, která se nachází na katastru obce v jeho 

západní části, je dnes známá pod jménem Slovanka, sestávající ze dvou obytných budov, 

pravděpodobně barokního původu, kterou  koncem 18. století koupil Franz Anton Herget a 

přestavěl jí v polovině 19. století v novobarokním slohu. 

Vývoj počtu obyvatel a domů během 19. století a na počátku 20. století 

K roku 1840 bylo v Hlubočepích  na 40 popisných čísel. V roce 1850 došlo ke spojení 

Hlubočep s Klukovicemi a Zlíchovem. Devatenáct let na to měla spojená obec 110 domů, 

v roce 1890 již 162 a do roku 1921 počet hlubočepských domů vzrostl na 209. 6 Hlubočepy 

byly v roce 1922  přičleněny k Velké Praze a  na katastru obce byla posléze vybudována 

moderní vilová čtvrť Barrandov.   

 

 

 

                                                           

5 Zahradník, Pavel, Hlubočepy, in: Pavel Vlček a kol., Umělecké památky Prahy (pozn.1), s.403. 
6 Zahradník, Pavel, Hlubočepy, in: Pavel Vlček a kol., Umělecké památky Prahy (pozn.1), s.399. 
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Vývoj vsi během 19. století a na počátku 20. století 

V době patrimoniální správy Hlubočepy spadaly do Rakovnického okresu, později do 

soudního okresu Smíchovského a od roku 1850 tvořily spolu se Zlíchovem a Hlubočepy 

jednu soudní obec7.  

Až na uvedené větší panské budovy se  Hlubočepy  jevily  během první poloviny 19. 

století spíše jako ne příliš bohatá ves s převažující chalupnickou a domkářskou zástavbou, 

s méně polnostmi a možností živit se zemědělstvím.  Obyvatelé se zřejmě více zaměřovali na 

chov dobytka, a je možné, že si přivydělávali lámáním kamene (vápence) ve skalách 

nacházejících se v bezprostřední blízkosti obce.  V druhé polovině 19. století začala být 

lokalita Hlubočep s blízkým Prokopským údolím využívána  jako rekreační oblast.8  Poměrně 

důležitým prvkem, vstupujícím do proměny její podoby,  byl během poslední třetiny  19. 

století rozvoj železnice, která se na katastru obce  objevila hned ve třech podobách. Jednak to 

byla poměrně brzy v roce 1862 Česká západní dráha při řece Vltavě, která však dění 

v Hlubočepích neovlivnila zásadně, vzhledem k poměrné vzdálenosti od centra obce.9   

Dále pak to byla Buštěhradská dráha, která získala koncesi v roce 1868 jako železnice, 

která měla dovážet především uhlí z hnědouhelné mostecké pánve a stát se tak hlavním 

konkurentem Severní dráhy vedoucí z Prahy do Děčína. Zároveň sloužila i  karlovarským 

lázeňským hostům. Trať  začala být záhy stavěna od Chebu směrem ku Praze. V roce 1870 

byla zahájena stavba nejsložitější trasy směrem od Smíchova do Hostivic (dráha se 

potřebovala z Prahy směrem na sever dostat jinou cestou, která by nevedla údolím Vltavy, 

                                                           

7 Líbal, Dobroslav, Průzkum historických obcí přilehlých ku Praze - Hlubočepy, 1953, nepubl., nepag., (NPÚ 
Sbírka plánů, stavebněhistorických průzkumů a restaurátorských zpráv) 
8 Ruth, František, Kronika královské Prahy a obcí sousedních 1 (pozn.2), s.241. 
9 Fojtík, Pavel, Pražský dopravní zeměpis – Obce připojené ku Praze v roce 1922, Praha 2004, s.52-53 
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kudy již procházela zmíněná Severní dráha).  Musela tedy ze smíchovského nádraží na hranu 

údolí Vltavy překonávat výškový rozdíl 180m na délce 15 km.  Její součástí se tak staly dva 

mohutné viadukty z pískovcových kvádrů přes Dalejský potok a Prokopské údolí, ve kterém o 

něco později překročila  i o něco později vzniklou Pražsko duchcovskou dráhu). V roce 1872 

byla zahájena na této trati nákladní přeprava a o dva měsíce později i osobní . Pro Hlubočepy 

ale v tomto období neměla v podstatě žádný význam. Její zastávka pro osobní přepravu zde 

byla zřízena až v roce 1928. 10  

Poslední dráhou, která pronikla na katastr obce a přiblížila se nejvíce k jejímu centru, 

byla Pražsko duchcovská dráha. Její nádraží bylo zřízeno v západní části obce mimo její 

zástavbu směrem k Prokopskému údolí  s budovou, která svojí podobou nasvědčovala tomu, 

že příliš nepočítala s osobní dopravou. 11  

Jak už  bylo zmíněno, již mapa Stabilního katastru zaznamenala v bezprostřední 

blízkosti obce pět míst, kde docházelo k lámání kamene. Podle dosavadní literatury se 

vápenec těžil v Prokopském údolí již za středověku.  Od roku 1860 se podnikatel Ferdinand 

Bárta pokoušel v Hlubočepích pálit vápno. 12 Literatura uvádí zatím první oficiální lom na 

území obce v roce 1870 Pod Vysokou.  13  

Po zavedení Pražsko duchcovské dráhy se do té doby poklidná venkovská atmosféra 

začala rychle proměňovat. Poměry v obci  dobře ilustruje popis Hlubočep z dobové  literatury 

„Výstavnost osady podmíněná nepravidelností terénu jest v nejvyšší míře nepravidelná, však 

                                                           

10 Hlušičková, Hana (ed.), Technické památky Technické památky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku Díl 
III,Praha - 2003, s.243-244. 
11 Vlček, Pavel, Nádražní budova Hlubočepy, in: Pavel Vlček a kol., Umělecké památky Prahy (pozn.1), s.405. 
12 Broncová – Klicperová, Dagmar, Praha 5 křížem krážem, Praha 2010, s.34-35. 
13 Martínek, Michal, Vlečky českého krasu, Příloha dvojmagazínu GRAND–EXPRES–ČD- pro vás, duben 2008, 
s. 12-20 
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právě tím dvojnásob zajímavá. Pobyt ve vísce byl by vskutku příjemný, kdyby nebylo 

v bezprostředně na západ sousedící údolí četných vápenic, z nichž mnohdy, obzvláště vane – 

li západní vítr, valí se dusivý kouř v celých mracích nad osadou a začasté jí celou zahaluje.  

Kouř ten patrně vypudil odtud výletníky. Před dvaceti, třiceti lety býval totiž velký zahradní 

hostinec hlubočepský , jenž je nyní majetkem soukromým, jedním z nejoblíbenějších 

výletních míst vznešených i bohatých kruhů pražských, avšak od rozmnožení vápenných pecí 

na blízku začalo hostů ubývati, až posléze nezbylo, než velký zahradní hostinec zrušiti. „14  

Jak již bylo uváděno v předchozí kapitole, na území Hlubočep vstoupila především firma 

Bárta a Tichý, která hned po svém založení v r.1875, tedy pouze dva roky po přivedení 

Pražsko duchcovské dráhy na Hlubočepský katastr, koupila pozemky v blízkosti 

hlubočepského nádraží  od místního velkostatkáře Říhy. Na nich byly otevřeny lomy a pece 

na pálení vápna.  

Později byla přikoupena v sousedství ležící dvanácti komorová kruhovka na pálení 

vápna od firmy Engelthaler, Gastl a Říha.15, jejíž plány, které se dochovaly v archivu 

stavebního úřadu MěÚ Smíchov, nesou dataci 1882. 16   V roce 1878 postavil stavitel 

Karel Hartig pro firmu Bárta a Tichý další dvě periodické pece na výpal šamotu, kameniny a 

terakoty a budovu nové továrny. Velká část výroby byla zaměřena na ozdobnou zahradní 

keramiku.17  Materiál pro své  továrny těžili podnikatelé  především v lomech v Holyni a 

Řeporyjích18 . Dalším provozem v blízkosti hlubočepského nádraží , který využívala zdrojů 

vápence z přilehlého Prokopského údolí , byla od roku 1899 továrna na výrobu oxidu 

uhličitého, která vznikla z iniciativy společnosti „Český průmysl pro výrobu a zužitkování 

                                                           

14 Šubert, Fr. Ad.– Borovský, F.A., Ottovy Čechy III., Praha 1900?, s.428. 
15 Garkish, Miloš, Přípěhy pražských cementáren, Praha 2011, str. 63-64. 
16 Stavební dokumentace čp. 64 (stavební archiv ÚMČ Praha 5) 
17 Stavební dokumentace čp. 64 (stavební archiv ÚMČ Praha 5) 
18  Piroch, Jan, Průmyslový gigant z Hlubočep, Pražská pětka 6/2005, s.41. 
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kyseliny uhličité“, podporované  výrobci sodových vod. Prvním předsedou správní rady se 

stal Karel Tichý, spolumajitel firmy Bárta a Tichý, která dodávala do továrny vápenec. 19 

Posledním továrním objektem, který vznikl v blízkosti hlubočepského nádraží, se stala 

továrna na výrobu svářecího a technického plynu společnosti Hydroxygen postavená až v roce 

1939 podle návrhu Františka Aloise Libry .20   Tovární komplex přestal vesměs sloužit svému 

účelu v 60. letech 20. století. Firma Bárta a Tichý se v roce 1921 spojila s firmou Max Herget, 

která měla v té době vápenku v Holyni a na Zlíchově a společně založili společnost Spojené 

pražské továrny na staviva, která se později stala základem známé pražské firmy Prastav. 

Ve své době prosperující firma Bárta a Tichý si postavila v blízkosti továren svojí 

správní budovu. Její podnikání zapříčinilo velký příliv obyvatelstva do poměrně původně 

nevelké obce. V  knize Smíchovsko a Zbraslavsko 21jsou  Hlubočepy popsány jako poměrně 

prosperujíící obec s okresní silnicí, která byla vybudována v roce 1877 a nahradila tak 

původně úvozovou cestu vedoucí z Hlubočep směrem ke Slivenci mohutnou serpentinou. To 

byl důležitý zásah do urbanismu obce podél nové silnice, hlavně v blízkosti přejezdu přes 

dráhu Pražsko – Duchcovskou , severně od ní rostla městská zástavba 22  Hlubočepy neměli 

v té době vlastní kostel, farností spadaly v druhé polovině ke kostelíku ve Zlíchově. V roce 

1895 se podařilo v obci vybudovat školu, poměrně rozměrnou budovu v novobarokním slohu. 

Fungoval zde také pivovar, zvaný Helmichův,  s pěkně zařízenou restaurací a mlékárnou. V té 

době již v Hlubočepích nefungoval ani jeden z místních mlýnů, ani tzv. Michnův čp. 1, jehož 

náhon vedl pod centrální zástavbou obce, ani tzv. Červený při okresní  silnici na Zlíchov,  

který svojí činnost skončil již někdy v polovině 19. století. 

                                                           

19 Piroch, Jan, Střípky z průmyslové minulosti Hlubočep a Zlíchova, Pražská pětka  11 (2005), s. 40.  
20 Beran, Lukáš-Valchářová, Vladislava, Pražský industriál, Praha 2017, s. 265 
21 Hansl, František, Smíchovsko a Zbraslavsko, Praha 1899, s.523, 622, 650.  
22 Hudeček, Karel a kol., Hlubočepy – Urbanistický vývoj pražské čtvrti, Staletá Praha 1/2016, s. 54-81. 
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Urbanistický vývoj 

Určujícím formotvorným prvkem Hlubočep byl zákrut Dalejského potoka, který zde 

tvoří plochou nivu. Ta je na západě ohraničena kaňonem Prokopského údolí a na východě 

skalním hřebenem, který se rozkládá mezi Hlubočepy a Vltavským nábřežím.  Dalším 

důležitým místotvorným  prvkem byla zajisté cesta, původně stezka, vedoucí   z Prahy do 

Bavor, přes Hlubočepy a Slivenec, která ovšem, jak již bylo zmíněno, ztratila v této době svůj 

význam. Cesta vedla od Zlíchova  z údolí Vltavy  a do Hlubočep přicházela kolem skalního 

ostrohu nazývaného „ Slovanský vrch“  sledujíc tak koryto Dalejského potoka. Ve vsi se 

stočila k jihu a úvozem v severním svahu nad vsí stoupala směrem k Holyni a ke Slivenci. 

Z této stezky pak v centru sídla k severu odbočovala cesta vedoucí ke zlíchovskému kostelu 

po úbočí Žvahova.  Po překročení Dalejského potoka z ní odbočovala ještě cesta,  podle které 

se odvíjela hlubočepská zástavba vystavěná na počátku skalnatého úvozu ústícího na katastr 

sousedních Jinočan.  Podél hlavní cesty vedoucí přes Hlubočepy na Slivenec byla soustředěna 

zástavba největších objektů vsi. Bývalý Michnův mlýn, Rautnitzův dům a bývalý jezuitský 

statek, při křižovatce do Jinočan pak řada domků – místní špalíček, v jejich sousedství 

rozlohou největší statek čp. 7 a za odbočkou směrem na Slivenec pak statky čp. 8 a 9. 

Východozápadní osou vsi je Dalejský potok , na jehož severní straně se soustředila zástavba 

sestávající se rozlohou menších usedlostí např. čp. 10, 11, 12 a domkařskou zástavbou při 

cestě pod Žvahovem. Jako stabilní větší statky s většími přilehlými hospodářskými budovami 

se jeví již uvedené  čp. 7, 8, 9 a poněkud menší čp. 10, 11, 12 a 36.  
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16.A.1. a 16.A.2. císařský otisk a indikační skica (1840 -1869)  zaznamenaly systém 

prvního číslování v roce 1771. Začalo vstupem do vsi po původní bavorské stezce od 

východu. Jako čp. 1 byl označen bývalý panský mlýn, ale již bez znaku mlýnského kola. 

Mapa ale zobrazila náhon, jehož vody byly vedeny pod zmíněnou hlavní stezkou centrálním 

prostorem vsi. Číslo popisné  2 získal Rautnitzův dům stojící naproti, dále pak byl označen 

Hansfalkovský dvůr (čp. 4),  pak značení pokračovalo do centra vsi kolem statku čp. 5 . Čp. 6 

obdržel pravděpodobně jeden z domů v řadové zástavbě – špalíčku mezi cestou a místní 

komunikací ve středu vsi. Potom byl  označen zřejmě největší statek čp. 7.  Dále se 

pokračovalo směrem na jih ke Slivenci, kde byly označeny statky čp. 8 a 9. a poté se číslování 

odvíjelo v opačné severní části vsi, při cestě k Jinonicím, kde byl označen statek čp. 10 , 11 a 

12 a dále pak menší usedlosti domkařské zástavby čp. 13, 14 a 15.  Jako poslední byl označen 

tzv. Čertův mlýn (čp.16) a usedlost Slovanka (čp.17) na samém východním okraji katastru 

obce.  

Mezi roky 1771 – 1840 prvním číslováním a zhotovením indikační skici  (1840), vyrostly 

v Hlubočepích domy  mající vyšší číslo než  17, například č.p. 22 v centru vsi, domy na kraji 

při cestě na Slivenec  č.p. 27 a 29. A  zřejmě i malé usedlosti čp.36 a 38. Ve většině případů 

však šlo především o menší jednoduché obdélné stavby, zřejmě stavby domkařů, mezi něž 

patřily i malé domky v řadě špalíčku  uprostřed vsi. 
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16.A.3. reambulovaná mapa (1877) zaznamenala zásadní zásahy do struktury vsi.  Již je na 

ní vytýčena dráha a pozemky Pražsko – duchcovské dráhy. Je zvláštní, že v rámci mapy 

nebyla zaznamenána Buštěhradská dráha. Je tu ale již zakreslena nová okresní silnice, která 

byla údajně realizována až v roce 1877, a která byla v severní části vsi vedena zcela jinak než 

původní komunikace.  Starší přímé jihozápadní směrování silnice ke Slivenci se  změnilo 

stočením na jih tak, aby mohla být zřejmě v rovinatějším terénu  překročena  Pražsko - 

duchcovská dráha a pak se opět vrátila do polohy původní stezky. Během dalšího stoupání 

k Holyni následovaly ještě další serpentiny.   Mapa zaznamenává přestavby ve stávajících 

statcích, zejména všech dosavadních staveb u statku čp. 7, a naproti němu podle červeného 

označení byl zřejmě přestavován i menší statek čp. 36. Největší stavební aktivita se 

soustředila mezi tratí Pražsko – duchcovské dráhy a centrem vsi při nově vzniklém úseku 

komunikace. Zde  byly vystavěny dvě nové stavby bez hospodářského zázemí, stojící v těsné 

blízkosti vedle sebe. Byla tak zde založena pravděpodobně  první zástavba městského typu. 

Pomalu rostla i zástavba domkařská, pravděpodobně první dělnické domky mezi tratí a cestou 

směrem k Prokopskému údolí a v severní části vsi při cestě na Žvahov a do Jinonic.  V jižní 

části Hlubočep za tratí při silnici na Holyni  vyrostly dva domy volně stojící na poměrně 

velkých parcelách (čp. 59 a čp. 64).  První průmyslové stavby byly zaznamenány v západní 

části Hlubočep při nádraží Pražsko – duchcovské dráhy u ústí Prokopského údolí.  
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16.A.4. mapa katastrální evidenční (nahrazující v Hlubočepích mapu originální evidenční) 

(1869 – 1887?) ze srovnání s reambulovanou mapou vyplývá, že byly přestavovány statky čp. 

12, čp. 11 a čp. 10.  Přestavována a částečně doplněna byla domkařská zástavba při cestě 

směrem na Žvahov, další patrová zástavba čp. 73 a čp. 26 vyrostla v centru vsi naproti statku 

čp. 7. Šlo opět o domy bez hospodářského zázemí. Patrová zástavba vyrostla zřejmě i při 

cestě směrem k Prokopskému údolí, kde byl v tomto duchu přestavěn statek čp. 38.  V jeho 

sousedství vyrostla budova hospody čp. 53. Byla vystavěna i nová usedlost – s obytnou 

stavbou štítově obrácenou do ulice a v zadní části pozemku s poměrně rozměrným objektem, 

zřejmě stodolou čp. 72.   
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16.A.5. mapa katastrální evidenční (zobrazující změny v letech 1904 – 1915)  zobrazila 

v Hlubočepích poměrně čilý stavební ruch.  Východně od něj vyrostla nová škola čp. 90. 

Stavební proměnou procházely  i budovy naproti čp. 7( který byl v této době také 

přestavován), včetně statku čp. 36, proměnila se i  usedlost čp. 10. V jejím areálu vyrostly 

zřejmě nové obytné stavby a domkařská zástavba se rozvinula i na místě jeho bývalého 

přilehlého pozemku. Další stavby městského typu vyrostly při okresní silnici směrem 

k Holyni před přejezdem Pražsko – duchcovské dráhy. Například čp. 72 a 77 v nároží při 

přejezdu trati byla vystavěna velká Besední restaurace čp. 92.  Domy patrové městského typu, 

rostly i v bývalé domkařské enklávě  (dnes ulice Pod Žvahovem), např. čp. 100, čp. 23 a 43, 

45 a 39. Na pozemku u býv. čp. 14 je zobrazen malý lom.  Zcela nová domkařská enkláva 

rostla i v prostoru serpentiny při komunikaci směrem k Holyni v severním výběžku obce. 

V západní části vsi vyrostl poměrně velký tovární komplex a správní budova firmy Bárta a 

Tichý (čp. 89).  
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16.A.6. Výškopisný plán města Prahy a okolí (1922) v podstatě zobrazil záznamy předchozí 

mapy.  
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Čp. 7, Hlubočepy 

 

      
  

Statek stojí ve středu Hlubočep dosud na poměrně rozlehlém téměř čtvercovém 

polouzavřeném půdorysu. Obytné obdélné křídlo se nachází na severu. Hospodářské budovy 

uzavírají pozemek z východu a z jihu. (obr. 1, 2).  

Statek pravděpodobně patřil k největší usedlostem v Hlubočepích již před rokem 1771 a svojí 

rozlohu a historické dispoziční rozvržení si zachoval v podstatě dodnes. 

Císařský otisk (1840) zobrazil již v té době statek s poměrně rozlehlými hospodářskými 

téměř kolmo na sebe navazujícími budovami v jeho jihovýchodním nároží a poměrně malé 

rohové zřejmě obytné budovy v protilehlém nároží. Indikační skica ale již na sever od nich 

zobrazila větší obdélnou budovu karmínovou barvou. (obr. 3) 

Mapa katastrální evidenční  (nahrazující v Hlubočepích mapu originální evidenční) (1869 – 

1887) mapa zobrazila zřejmě přestavbu dvora částečně zachycenou již předešlou mapou - 

obdélné obytné stavení na severní straně s hlavním průčelím obráceným do dvora. Přičemž 

tato mapa zachytila ještě jeho prodloužení. Proměnily se i hospodářké rohové budovy na 

jihovýchodě dvora, podle všeho byly rozšířeny. (obr. 4) 

Mapa katastrální evidenční (zobrazující změny v letech 1904 – 1915) zachytila pak přístavek 

na východní straně obytné budovy, takže na mapě splynul s obytným stavením uzavírajícím 

dvůr statku na východě. Malá úzká stavba byla zobrazena také na západní straně při přilehlé 

ulici.  Dvůr byl tedy ze všech stran ohraničen. (obr. 5) 

   obr. 2    obr. 1 
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Výškopisný plán města Prahy a okolí (1922) zobrazil stejnou situaci jako předchozí mapa. 

(obr. 6)  

Pozn: Podle všech skutečností majitelé statku svou stavbu rozšiřovali již mezi lety 1840 – 

1869. Přestavba hospodářských budov mohla probíhat v sedmdesátých letech, těsně před 

zanesením informací do reambulované mapy. Změny a rozšiřování staveb statku 

zaznamenala i katastrální mapa o roku 1915. Dá se tedy usuzovat, že statek vzkvétal a 

hospodářská krize v 80 letech 19. století zřejmě příliš neovlivnila.  

obr. 3 

obr. 4 

obr. 5 

obr. 6 
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Čp. 10,  Hlubočepy 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

V současné době jde o srostlici několika domů, které byly původně součástí jedné usedlosti. 

Kromě čp. 10 se dnes na území dvora nachází čp. 101, 1097 a 1202. (obr. 1, 2)  

Podle dostupných mapových informací a rozboru systému čísel popisných ve vsi se stavba na 

kraji intravilánu Hlubočep nacházela již před rokem 1771.   

Císařský otisk (1840) zobrazil menší usedlost - polouzavřený dvůr v ohbí cesty na Jinonice, s 

jedním obytným stavením, které bylo obráceno podélným průčelím ke komunikaci. V zadní 

části usedlosti se se nalézaly dvě menší hospodářské usedlosti a na západ od ní pak ovocná 

zahrada. (obr. 3) 

Mapa katastrální evidenční (nahrazující v Hlubočepích mapu originální evidenční) (1869 – 

1887) zobrazila usedlost ve stejné poloze, stavební pozemek usedlosti se rozšířil, obytné 

stavení bylo postaveno na užším půdoryse a průčelím obráceno do dvora, ze západu  k 

obytné budově přiléhal nový přístavek podlouhlého půdorysu a v jižní části půdorysu se 

nacházely další menší objekty. Pouze jeden z nich, prostřední, vystupuje do prostoru dvora a 

mohl sloužit asi i jako obytný. V ovocné zahradě je postavena poměrně rozměrná stavba, 

pravděpodobně stodola. (obr. 4) 

Mapa katastrální evidenční (zobrazující změny v letech 1904 – 1915) zachytila nové změny 

ve stavební podobě usedlosti, původní obytné budovy přestavovány nebyly, v místě kde stály 

menší hospodářské stavby je podle záznamů mapy poměrně velká stavba. Další obytná, 

pravděpodobně patrová stavba je postavena v jižní části pozemku. (dodnes částečně 

   obr. 1    obr. 2 
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zachovalá  - patrová stavba s se střešní polovalbou). Je možné, že sloužila jako nájemní dům. 

Stodola v původní zahradě usedlosti je rozdělena na dva objekty, přičemž z jihu k ní přiléhají 

menší pravděpodobně hospodářské objekty. Původní ovocná zahrada usedlosti je 

rozparcelována na tři pozemky s obytnými stavbami, které se průčelím obracejí na sever do 

přilehlé komunikace. (obr. 5) 

Výškopisný plán města Prahy a okolí (1922) zobrazil stejnou situaci jako předchozí mapa. 

(obr. 6) 

Pozn: Z poznatků vyplývajících z výše uvedených map je zřejmé, že jedna ze starších ale 

menších usedlostí Hlubočep zaznamenala určitý růst již v 70. a 80 letech 19. století. Bohužel 

nevíme přesnou dataci.  Usedlost byla v této době zřejmě radikálně přestavěna do 

polouzavřeného dvora, na jehož západní straně byla vystavěna  stodola. Následující mapa se 

změnami do roku 1915 zobrazuje další výstavbu v rámci usedlosti. Původní obytná budova je 

zachována, její hospodářská stavení jsou ale přestavěna pravděpodobně na obytná (včetně 

nové stodoly). Na stavebné parcely je rovněž rozdělena přiléhající zahrada. Je tedy 

pravděpodobné, že přítomnost dráhy ovlivnila rozvoj zemědělství v obci, což dokládá 

přestavba usedlosti a výstavba stodoly. Tento trend se ale pravděpodobně změnil na konci 

19. století nebo na počátku 20. století, kdy byl původní statek pravděpodobně rozprodán a 

rozparcelován na obytné stavby.  

   obr. 3 

   obr. 4 
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   obr. 5 

   obr. 6 
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Čp. 36, Hlubočepy 

 

      

 

Obytný přízemní dům usedlosti se do ulice obrací svým podélným průčelím. Průčelí 

prolamuje vjezd se segmentovým záklenkem na jižní straně a dvě okna s novodobými 

výplněmi. Dům má sýpkové polopatro osvětlené čtyřmi obdélnými okénky. (obr. 1,2) 

Usedlost podle rozboru systému udělování čísel popisných vznikla pravděpodobně mezi roky 

1771 – 1840.  

Císařský otisk (1840 – 1869), zobrazila usedlost jejíž dispozici tvořily dvě budovy obrácené 

štítovým průčelím do ulice s malým přilehlým pozemkem, obklopeným větším pozemkem 

sousedního čp. 9. V době vzniku indikační skici byla zřejmě k větší budově usedlosti 

přistavěna krátká část na východní straně a zřejmě byly přikoupeny ještě další pozemky 

přiléhající těsně k usedlosti. (obr. 3) 

Mapa katastrální evidenční  (nahrazující v Hlubočepích mapu originální evidenční 1869 – 

1887), zobrazila usedlost v podstatě podobném dispozičním rozložení jako předešlá mapa. 

Jsou zde dvě obdélné budovy, pouze u severní se objevil nový malý přístavek na 

jihozápadním nároží a malý objekt se také objevil v zadní části dvora. (obr. 4) 

Mapa katastrální evidenční (zobrazující změny v letech 1904 – 1915) pak zachytila usedlost 

rozdělenou na dvě menší čp. 36 a 44. Přičemž v zadní části pozemku čp. 36 vyrostla stodola. 

(obr. 5) 

obr. 2 obr. 1 obr. 2 
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Výškopisný plán města Prahy a okolí (1922) zobrazil stejnou situaci jako předchozí mapa. 

(obr. 6) 

Pozn:  Menší usedlost vysazená pravděpodobně až na přelomu 18. a 19. století prošla během 

období po zrušení patrimoniální správy a během  agrární krize pravděpodobně beze změny. 

Zřejmě ale hůře překonala období těsně po vrcholu krize v 90. letech 19. století, kdy byla 

nucena pozemek svého dvora rozdělit na dvě části. Podle nově vystavěné stodoly ale 

v zemědělské činnosti nějakým způsobem pokračovala.  

 

 

obr. 3 

obr. 4 

obr. 5 
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obr. 6 
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Čp. 38 a 56, Hlubočepy 

 

 

 

 

 

  

 

Jde v podstatě dnes o dva samostatné patrové domy postavené na pozemku původní jedné 

usedlosti, které tvoří souvislou zástavbu severní části Hlubočepské ulice při křižovatce se 

Sliveneckou ulicí. 23 (obr. 1,2) 

Indikační skica zachytila čp.38 jako obydlí chalupníka.  

1865 – výkres na vystavění kovárny při čp. 38 zachytil tehdejší půdorys budovy s rohovou 

obytnou stavbou při jihozápadním nároží a obdélnou hospodářskou stavbou v zadní severní 

části dvora. 24 (obr. 3,4) 

 

1887– výkres na přístavbu hostince zachycuje výstavbu rohové hostinské budovy při silnici  

se samostatným číslem popisným při jihovýchodním nároží dvora. 25 (obr. 5) 

 

Císařský otisk (1840 – 1869) zobrazil zřejmě chalupnickou obytnou stavbu obrácenou 

hlavním průčelím do přilehlé ulice v malé ovocnářské zahradě. (obr. 6) 

 

                                                           

23 Evidenční karta čp. 38 a 56, Helena Cuřínová - Studentská mise při zhodnocení památkového potenciálu 
Prahy (2013–2015) 
24 Stavební dokumentace čp. 38 (stavební archiv ÚMČ Prahy 5) 
25 Stavební dokumentace čp. 56  (stavební archiv ÚMČ Prahy 5) 

obr. 1 obr. 2 



31 

 

Mapa katastrální evidenční  (nahrazující v Hlubočepích mapu originální evidenční) (1869 – 

1887), zobrazila již pozemek dvora se dvěma obytnými stavbami, v jihovýchodním nároží již 

s budovou hospody, v severní části stále ještě s hospodářským podélným stavením. (obr. 7) 

Mapa katastrální evidenční (zobrazující změny v letech 1904 – 1915) již zachytila  na 

pozemku dvě rohové stavby přiléhající hlavními průčelími  k procházející komunikaci. Z mapy 

je patrné, že čp. 38 na západní straně bylo přestavováno zřejmě rovněž na patrovou stavbu, 

tak aby dosáhlo stejné výšky jako její nový soused z roku 1887. (obr. 8)  

 

Výškopisný plán Prahy z roku 1922 zobrazil stejnou situaci jako předchozí mapa. (Obr. 9) 

Pozn: Usedlost byla podle záznamů stavebního úřadu přestavována a rozšiřována již někdy 

v období po roce 1840, v této době zde vyrostlo i nové poměrně velké hospodářské stavení. 

V roce 1865 byla přistavována kovárna, je možné že šlo o stavení kováře i před tímto 

záznamem. Se zemědělskou produkcí majitel pravděpodobně skončil po roce 1887, kdy byl 

pozemek dvora rozdělen na dvě stavební parcely, přičemž na jedné byla postavena hospoda 

a na druhé stávající stavení zvětšeno a pravděpodobně zvýšeno o patro.  

obr. 3 

obr. 4 
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 obr. 5 

obr. 6 

obr. 7 
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obr. 8 
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Čp.72, Hlubočepy 

 

Dnes dvoupatrový bytový dům, s uličním průčelím zabírajícím celou šířku parcely, v parteru 

s výkladem obchodu. Čtyřosé průčelí je modelováno v secesním duchu. 26 (obr. 1) 

 

1881  z tohoto roku pochází  výkres ve složce  stavebního úřadu od smíchovského stavitele 

Josefa Záhorského na postavení stodoly, konírny a bytu na obdélném pozemku. Ve složce je 

dále stodola v zadní části pozemku a obytné stavení obrácené štítovým průčelím do přilehlé 

komunikace pro pana Josefa Čepičku. 27(obr.2,3) 

1912 plán na postavení krámu a bytu pro stejného majitele, s jednoduchou přízemní stavbou 

při ulici na jižní straně pozemku s prostorem krámu a s jednopokojovým bytem z roku 1912. 

K výstavbě pravděpodobně nedošlo. 28(obr.4) 

1912 plán ze stejného roku jako předešlý na dvoupatrový bytový dům s průjezdem do dvorní 

části, v přízemí s dvěma prostory pro obchod od stavitele Josefa Svatáka, mistra zednického 

z Radlic. Na dvoře v zadní části domu je navržena hospodářská stavba v půdoryse „U“  

s dílnou, konírnou, porážkou a prádelnou. Tomuto návrhu odpovídá dnešní objekt. 29 (obr.5) 

                                                           

26 Evidenční karta čp. 72,  Helena Cuřínová - Studentská mise při zhodnocení památkového potenciálu Prahy 
(2013–2015) 
27 Stavební dokumentace čp. 72 (stavební archiv ÚMČ Prahy 5) 
28 Stavební dokumentace čp. 72 (stavební archiv ÚMČ Prahy 5)  
29 Stavební dokumentace čp. 72 (stavební archiv ÚMČ Prahy 5) 

   obr. 1 
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Mapa katastrální evidenční (nahrazující v Hlubočepích mapu originální evidenční) (1869 – 

1887) zobrazila nové (do mapy dokreslené) obytné stavení a stodolu, odpovídající výkresu 

z roku 1881. (obr. 6) 

Mapa katastrální evidenční (zobrazující změny v letech 1904 – 1915) zde již zaznamenala 

stavbu nového bytového domu se zmíněným hospodářským stavením ve dvoře z roku 1912.  

(obr. 7) 

Výškopisný plán města Prahy a okolí (1922) zobrazil stejnou situaci. (obr. 8) 

Pozn: Usedlost byla jako nová postavena v roce 1881. V rámci dvora nedocházelo po tomto 

datu k žádným přestavbám, až v roce 1912 byl dvůr přestavěn na dvoupatrový bytový dům 

již pro jiného majitele než byl původní sedlák.  Zemědělská usedlost, zřejmě jako 

samozásobitelská, dokázala odolat dopadům agrární krize bez vážnějších důsledků. Na 

počátku 20. století chtěla své hospodaření podpořit ještě dalším podnikáním, otevřením 

obchodu. Zatím z nejasných důvodů byla ale nakonec roku 1912 zřejmě prodána do rukou 

movitějšího vlastníka, který na její parcele postavil poměrně honosný bytový dům.  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     

 

   obr. 2    obr. 3 
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16.B. Holyně  

První zpráva o vsi pochází ze zakládací listiny vyšehradské kapituly, padělku z 12. 

století, kde je Holyně uvedena již k datu 1088. Další zpráva je z roku   1253, kdy král Václav  

daroval vesnici spolu se Slivencem řádu křížovníků s červenou hvězdou. Výtěžek z obou 

vesnic měl připadnout na opravy pražského Juditina mostu, o který měli křížovníci, sídlící u 

jeho paty, pečovat. V jejich majetku se obě vsi nacházely až do husitských válek, kdy jim 

byly nakrátko odejmuty . V 15.století však byly již výtěžky z obou vesnic určeny na 

vydržování křížovnického špitálu.1 

Roku 1611 vesnici Holyni zabrali odbojní stavové čeští a prodali ji měšťanu Nového 

Města pražského Matěji Klukovskému a jeho manželce Mariáně za 2250 kop stříbra. Po bitvě 

na Bílé hoře mu byla ves částečně zkonfiskována a její zbytek vrátil jeho syn Martin 

Klukovský roku 1652 křížovníkům. 2 

Roku 1668 byl podstatně rozšířen křížovnický dvůr ve Slivenci. K původnímu dvoru 

patřilo ve vsi kromě lomů jen málo pozemků. (Křížovníci zde tedy využívali ložiska vápence 

- sliveneckého mramoru,  jehož těžba zde byla zaznamenána již ve 12. století.  Tomuto řádu 

pak lomy náležely až do roku 19233. V poslední třetině 19. století byly pronajímány firmě 

Bárta a Tichý).  Křížovnický převor Jiří Pospíchal odkoupil tedy (1668)  od měšťanů Nového 

Města pražského Elišky a Karla Myslivečka jejich dvůr ve Slivenci a spojil jej s místním 

                                                           
1 K dějinám Holyně více: Broncová, Dagmar, Kniha o Slivenci a Holyni, Praha 2009; Hansl, František, 
Smíchovsko a Zbraslavsko, Praha 1899, s. 223-224; Kloud, Jan - Kropáček, Zdeněk, Holyně 900 let - 1088-1988, 
Holyně 1988; Líbal, Dobroslav, Průzkum historických obcí přilehlých ku Praze – Holyně – katastr Slivenec, 
1953, (NPÚ Sbírka plánů, stavebněhistorických průzkumů a restaurátorských zpráv); Kropáček, Zdeněk, 
Vzájemný vztah Slivence a Holyně ku Praze v dávné minulosti podle dochovaných písemných zpráv o nich, 
nepubl. rukopis ve fondech MK Praha (Pragensia); Saitl Vilém, Slivenec a Holyně – historie obcí, nepubl. 
rukopis ve fondech ÚMČ Praha Slivenec; Vlček, Pavel a kol., Umělecké památky Prahy, Praha 2012, s. 531-533  
2 Vlček, Pavel a kol., Umělecké památky Prahy (pozn.1) s. 531; 
3 Broncová, Dagmar, Kniha o Slivenci a Holyni (pozn.1), s. 80 
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řádovým majetkem. Kromě toho přikoupil ještě dva statky v Holyni. Již v roce 1750 byla ve 

Slivenci postavena škola, kam docházely i děti z Holyně.4   

V roce 1539 jsou v křížovnickém urbáři (kniha O Slivenci a Holyni) zaznamenány 4 

usedlosti a mlýn. Gruntovní kniha z roku 1618 uvádí šest usedlostí a mlýn Matěje 

Klukovského. K roku 1650 dokládá berní rula ve vsi dva sedláky a dva chalupníky a také tři 

pustá hospodářství.5  Ves tak byla, zřejmě stejně jako téměř všechny v blízkosti Prahy, 

postižena událostmi třicetileté války.  

Tereziánský katastr  v polovině 18. století již uvádí 11 hospodářů a následující 

Josefínský katastr už 18 popisných čísel a  č.p. 4 uvádí jako pastoušku. Eichlerova sbírka 

k roku 1825 uvádí 26 domovních čísel, dále hostinec a mlýn.  

V roce 1900 žádal osadní výbor Holyně o odloučení od obce Slivenec, čemuž bylo 

vyhověno a od této doby lze sledovat samostatný vývoj obce až do roku 1951, kdy byla opět 

sloučena se Slivencem. Děti z Holyně i v tomto období docházely do školy do Slivence, kam 

byla Holyně i přifařena. Poštovní úřad se nacházel v Malé Chuchli. 6 

 

Vývoj počtu obyvatel a domů během 19. století a na počátku 20. století 

V roce 1845 Johann Gottfried Sommer ve své topografii uvedl 30 domů se 190 

obyvateli a mlýn. Z protokolů sčítání lidu v roce 1869 vyplývá, že v Holyni v té době žilo 221 

obyvatel ve 32 domech. Ottův slovník naučný (1890) zde uvedl 37 domů se 268 obyvateli. 

V roce 1900 v Holyni žilo 394 obyvatel ve 45 domech. V roce 1921 se v obci nacházelo 49 

domů s 385 obyvateli. 7 

 

 

                                                           
4 Kloud, Jan - Kropáček, Zdeněk, Holyně 900 let - 1088-1988 (pozn.1), nepag. 
5 Broncová, Dagmar, Kniha o Slivenci a Holyni (pozn.1), s.102 
6Šuchmová, Miroslava, Archiv obce Holyně – inventář, SOkA Praha Východ Dobřichovice, s.3 
7 Líbal, Dobroslav, Průzkum historických obcí přilehlých ku Praze – Holyně – katastr Slivenec,(pozn.1), nepag. 
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Vývoj vsi během 19. století a na počátku 20. století 

V roce 1848 byla Holyně do té doby náležející ke sliveneckému statku křížovníků 

součástí berounského okresu. Po roce 1850 byla pak součástí samostatné místní a katastrální 

obce Slivenec a spolu s ním pod názvem Slivenec Holiň spadala pod okresní úřad politický 

Smíchov a soudní okres Zbraslav. Od roku 1927 byla součástí politického okresu Praha 

Venkov. 8 

Od roku 1873 vedla na severní straně katastru obce trať pražsko – duchcovské dráhy. 

V Holyni nebyla ve sledovaném období zřízena zastávka, nacházel se zde pouze strážní 

domek. V období kolem roku 1900 lze shrnout dění v obci pomocí zápisů ze zasedání 

obecního zastupitelstva. 9 

V roce 1900 byla schválena oprava silnice směrem k Hlubočepům. V roce 1901 hodlá 

firma Bárta a Tichý koupit další kus obecní skály pro svojí kruhovou pec postavenou v roce 

1896, která využívá vápenec z lomů na katastru obce. Tomu bylo vyhověno a mohl tak být 

založen lom V rokli, ke kterému vedla jedna z vleček pražsko – duchcovské dráhy. 10 

Dalším poměrně velkým rozhodnutím obce byl prodej obecního pozemku bývalých 

pastvin na katastru obce při pražsko – duchcovské dráze v roce 1905, kde měla být postavena 

vápenná pec pro firmu Antonína Hergeta  a stejnému majiteli propachtovány pozemky 

v sousedství na lámání kamene.11 K vápenici vedla později další z vleček pražsko - 

duchcovské dráhy a Antonín Herget zde postavil při trati dodnes stojící dům pro sebe a své 

zaměstnance.  

Tyto skutečnosti jistě obohatily obecní  rozpočet tak, že byla záhy projektována silnice 

k vápenici a plánovala se nová úprava silnice k Řeporyjím a ke Slivenci, která byla původně 

                                                           
8 Šuchmová, Miroslava, Archiv obce Holyně – inventář, (pozn.6), s.2 
9 Zápisy ze zasedání obecního zastupitelstva z let 1900 – 1914, SOkA Praha Západ Dobřichovice, NAD 125, 
i.č.5 
10 Martínek, Michal, Vlečky českého krasu, Příloha dvojmagazínu GRAND–EXPRES–ČD-  pro vás, duben 
2008, s. 12-20;  
11Zápisy ze zasedání obecního zastupitelstva z let 1900 – 1910, (pozn.1),(29.3.1905)  
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postavena v roce 1894. 12 V roce 1906 se představitelé obce prostřednictví žádosti u  C.K. 

ředitelství drah rozhodli žádat o zřízení osobní zastávky na katastru Holyně, kde se do té doby 

nacházel pouze strážní domek. Tento záměr se ale podařilo prosadit, zejména kvůli 

nevhodným terénním podmínkám, až v roce 1933. V roce 1907 byla přestavěna obecní 

pastouška č.p. 4 na budovu obecního úřadu. 13 

Z uvedených skutečností vysvítá, že obec se rozvíjela stavebně velmi pozvolna. Není 

zde zaznamenán tak prudký nárůst obyvatelstva v poslední třetině 19. století, tak jako u 

nedalekých Hlubočep nebo Řeporyj, kde měla svá nádraží pražsko – duchcovská dráha. I 

když se mezi roky 1890 – 1900  zvýšil počet usedlých v Holyni o 126 obyvatel, přibylo pouze 

8 domů. Ves se nenacházela v těsném sousedství dráhy  tak jako Hlubočepy a Řeporyje.  

                                                           
12 Zápisy ze zasedání obecního zastupitelstva z let 1900 – 1910, (pozn.1), (10. 5. 1906) 
13 Zápisy ze zasedání obecního zastupitelstva z let 1900 – 1910 (pozn.1), (10.3.1908) 
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Urbanistický vývoj  

Podle starších výzkumů odkazuje urbanistická  struktura vsi  na původní hrazený 

dvorec, který se rozkládal na místě mezi čp. 2 a čp. 6, k nímž byl přistavěn grunt čp. 1 a 

později i čp. 5 a 4 . 14 Ze systému  prvního číslování v roce 1771 je patrné, že číslování začalo 

u čp. 1, dosáhlo severního okraje vsi u čp. 6 a vracelo se zpět  k čp. 15. Posledním záznamem 

prvního číslování muselo být na území vsi čp. 20, tzv. Nový mlýn, jehož existence je 

doložena k roku 1574. Je tedy evidentní, že domkářská zástavba, lemující cestu k Řeporyjím 

na západním okraji vsi, je zřejmě postavena později, než usedlosti v jejím centru.  Vzhledem 

k jejich poloze na kraji vsi ale jejich čísla popisná, dodnes existující čp. 18 a 20,  dokazují 

jejich existenci již v roce 1771. Naopak z postupu číslování vyplývá, že domkářská  zástavba 

v severní části vsi,  rozkládající se celkem pravidelně při cestě na plošině svažující se 

k Dalejskému potoku, vyrostla až mezi roky 1771 – 1840, kdy jí již zachytily mapy Stabilního 

katastru. Podle srovnání se zástavbou okolních vesnic v Holyni tvořila domkařská zástavba 

poměrně velký díl její celkové zástavby. Je možné, že její obyvatelé byli zaměstnáni 

v nedalekých vápencových křížovnických lomech na katastru Slivence, a nebo je uživily 

poměrně velké holyňské statky. Ves se nachází v poměrně úrodné krajině, v okolí se 

pěstovala zejména pšenice, s rozlehlými polnostmi, které daly zřejmě možnost vzniknout 

celkem velkým statkářským gruntům. Pozemky křížovníků nezabíraly v případě Holyně příliš 

velkou plochu. Panské pozemky se nacházely zejména v okolí Slivence, na jeho jižní straně, 

tam  kde se rozprostíraly mramorové lomy. Zemědělství proto mohlo v Holyni vzkvétat i po 

zániku patrimoniální správy roce 1848. Urbanisticky se ves ve sledovaném období v podstatě 

změnila jen málo.  Šlo zejména  o úpravy stávajících usedlostí  a nevelký nárůst domkařské 

zástavby na jižním okraji vsi. Na počátku 20. století pouze přibyla v okolí strážního domku u 

pražsko – duchcovské dráhy již zmíněná vápenná pec a cihlový, dodnes stojící, dům čp. 47 

                                                           
14 Líbal, Dobroslav, Průzkum historických obcí přilehlých ku Praze – Holyně – katastr Slivenec, (pozn.1), nepag 
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s byty pro dělníky, kanceláří a bytem majitele vápenky a přilehlého holyňského lomu Maxe 

Hergeta.15  

                                                           
15 Stavební dokumentace k domu čp. 47, fond stavebního úřadu obce Holyně , SOkA Praha Západ Dobřichovice, 
NAD 125, i.č.10 
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16.B.1 a 16.B.2. císařský otisk a indikační skica a (1840 – 1869) zaznamenaly  ves  

rozprostírající se  na rozlehlé plošině svažující se mírně ke korytu Dalejského potoka. Mapa 

naznačuje rozmístěním čísel popisných již dříve zmíněný v postupném vývoji její zástavby, s 

domkařskou enklávou na jižní straně a v severním cípu. Rovinatý terén s poměrně úrodnou 

půdou, vhodnou pro pěstování pšenice, dal s největší pravděpodobností vzniknout nejstarší 

zástavbě vsi s převažujícími poměrně velkými usedlostmi s nemalými hospodářskými 

budovami na rozlehlých parcelách. Přičemž největší usedlosti  se nachází na východní straně 

centrálního prostoru vsi. Mezi ně lze zařadit například čp. 1, 2, 3, 6 .  Poněkud menší statky se 

rozkládaly na jeho východní straně, například  čp. 9, 10 a 11. Všechny stavby ve vsi jsou 

zobrazeny jako nespalné.  
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16.B.3. reambulovaná mapa (1872) v případě Holyně je reambulovaná mapa jako jediná 

datována do období před zprovozněním Pražsko- duchcovské dráhy. Tato mapa zobrazila 

v údolí Dalejského potoka na katastru Holyně již vytýčený pozemek pro budoucí dráhu a dále 

byly ve vsi do datace mapy přestavěny statky čp. 6, čp. 10 a čp. 11 - blíže v následujícím 

odstavci, v popisu  originální mapy. Mapa již zobrazila nově dvě domkařské stavby č.p. 32 a 

33 na jižním okraji vsi.  



45 

 

16.B.4. mapa originální evidenční  (1869 až  70.- 80. léta 19. stol.?)   

mapa zachytila přestavby domů uvedené v reambulační mapě, ale i další, byla tedy jako 

evidenční využívána i po reambulaci. Z mapy  je patrné, že ves  se během tohoto období příliš  

územně nerozvíjela, došlo ale  k zásadním přestavbám již stávajících budov. To se zejména 

projevilo v rámci největších holyňských statků.  Přestavován byl například statek čp. 1, byla 

rozšířena obytná budova, která byla sjednocena se sousedním objektem, takže vznikla patrová 

stavba s menším severním křídlem, zčásti dochovaná dodnes.  Rozšiřována byla i jeho 

hospodářská část na severní straně.  K přestavbám došlo i u statku čp. 3. Na jižní straně jeho 

areálu se objevila obdélná stavba s malým přístavkem na západní straně, zřejmě nové 

hospodářské budovy. Přestavováno bylo i sousední čp. 2, na jižní straně jeho areálu vyrostla  

téměř čtvercová budova, pravděpodobně hospodářského charakteru. Bývalá pastouška čp. 4 

byla zbořena a vedle ní postavena nová obdélná budova posunuta více do návsi (nový obecní 

úřad). V zádní části pozemku byla pak vystavěna malá stodola nebo menší hospodářské 

stavení. Zřejmě poměrně rozsáhlou přestavbou prošel statek čp. 6, upraveno  a zvětšeno bylo 

obytné stavení  tvořící od té doby půdorysný tvar L., v areálu statku vyrostla nově stodola. 

Hospodářská stavení byla přestavována i u menších statků na východní straně návsi. U čp. 11 

a 13 vyrostla také nová stodola.  Zcela přestavěno bylo zřejmě i č.p. 10, kde byly upravovány 

všechny objekty statku, rozšířena obytná budova, hospodářské křídlo a vyrostla rovněž nová 

stodola.  Přestavovaly se i malé domky v severní domkařské enklávě,  např.  u čp. 30  a na 

jihu vsi u silnice směrem k Řeporyjím vyrostly další nové domky čp. 32 a 33, základ pozdější 

poměrně rozlehlé domkařské enklávy. 
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16.B.5. a 16.B.6. Výškopisný plán města Prahy a okolí  (1922)  a mapa katastrální 

evidenční (k reprodukci připravena podle stavu koncem roku 1953)   další období vývoje 

Holyně  do roku 1922 lze dobře demonstrovat na základě porovnání dvou uvedených map.  

Do roku 1922 byly přestavovány zejména menší usedlosti na východní straně vsi. Například 

čp. 8, který původně tvořila pouze jedna obdélná budova, do roku 1922 získala půdorysnou 

podobu ve tvaru písmene L. Zcela  přestavěno bylo čp. 9. , obytná budova i kolmo na ní 

navazující hospodářské křídlo. Přestavováno bylo čp. 11 (tehdy již hospoda), nově byl 

vystavěn menší hospodářský objekt na jihovýchodě pozemku a postavena znova byla i 

stodola. Nové hospodářské křídlo a stodoly vznikly i u čp. 14 při cestě na Hlubočepy.  Téměř 

všechny domky   byly přestavěny   v severním výběžku vsi. Na jižní straně vsi se postupně 

začala utvářet nová již zmíněná domkařská enkláva.  
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Čp. 1, Holyně  

 

Usedlost se rozkládá u cesty vedoucí podél jižního okraje jádra vsi. Přibližně obdélný dvůr 

obklopují stavby ze tří stran, čtvrtá, západní strana se otevírá do prostoru zahrady protažené 

směrem k západu a uzavřené budovou stodoly. Na jižním okraji stojí patrový obytný dům 

s valbovou střechou obrácený delším, jižním průčelím k cestě. K jeho východnímu průčelí je 

připojen nízký přístavek, na jihozápadním nároží se napojuje zeď s branou. Fasády budovy 

jsou novodobě upravené, stejně tak okenní otvory. Z původní modelace průčelí se zachovala 

pouze korunní římsa. Dům má třídílnou dispozici se síní ve střední dílu. Východní část je 

zaklenuta dvěma plackovými klenbami, západní jednou segmentovou klenbou, jejíž běh dnes 

narušují vložené příčky. Patro je plochostropé. Pod východním dílem budovy se nalézá sklep 

se dvěma segmentovými klenbami. Vjezdová brána je zaklenuta půlobloukem, tvar jejího 

nástavce sleduje tvar oblouku pod ním. 16(obr. 1,2) 

Dům označilo číslování v roce 1771, byl označen jako první v pořadí, i když usedlost 

pravděpodobně nebyla součástí původního hrazeného dvorce, který do Holyně umísťují 

starší výzkumy.17  Jeho poloha při centru vsi těsně u původně významné stezky, která vedla 

z Prahy přes Hlubočepy do Bavor, ale indikuje jeho starší původ.  

Císařský otisk (1840) zachytil rozložení jednotlivých budov statku v zásadě v podobném 

rozvržení jako mapa z roku 1922 – výškopisný plán města Prahy s okolím,  s tím rozdílem, že 

                                                           
16 Mezihoráková,Klára, Holyně - čp. 1,  in: Pavel Vlček a kol., Umělecké památky Prahy, Praha 2012,  s.532.  
17 Líbal, Dobroslav, Průzkum historických obcí přilehlých ku Praze – Slivenec-Holyně, (pozn.1), nepag.  

   obr. 1    obr. 2 
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budova na místě dnešní obytné má užší a poněkud protáhlejší půdorys.  Stodola pak je ve 

stejné podobě i poloze, jako na mapě z roku 1922. (obr. 3) 

Mapa originální evidenční (1869 a 70.- 80. léta 19. století ?) zachytila v rámci usedlosti 

stavební úpravy. Zřejmě zcela přestavěna byla podle údajů mapy obytná budova. Ta byla 

zkrácena a zároveň rozšířena, k její východní fasádě přiléhá podle mapy nový užší a kratší 

přístavek, který nesleduje půdorys původní budovy. Přestavěna je i severní hospodářská 

budova usedlosti, je prodloužena směrem do přilehlé zahrady. Ve stejné poloze a bez dalších 

zákresů zůstává stodola usedlosti. (obr. 4) 

Výškopisný plán města Prahy a okolí (1922) a Mapa katastrální evidenční (k reprodukci 

připravena podle stavu roku 1953)  

 zachytily usedlost ve stejné podobě jako předchozí mapy. (obr. 5,6) 

Pozn: Z analýzy jednotlivých uvedených map vyplývá, že jedna z největších usedlostí v Holyni, 

s jistotou existující již před rokem 1771, byla přestavována podle záznamů map po roce 

1872. Z podoby exteriéru i interiéru obytné budovy (plackové klenby) lze usuzovat, že k tomu 

mohlo dojít nejpozději v 70. nebo na počátku 80. let 19. století, tudíž v době před vrcholem 

agrární krize.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   obr. 3 

   obr. 4 
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Čp.6, Holyně  

 

Největší usedlost ve vsi, která je situována v jejím jádru na jeho severozápadní straně.  Dvůr 

nepravidelného půdorysu ohraničuje ze severu obytný dům s úzkým a nižším přístavkem 

napojujícím se kolmo na trakt chlévů. Tento trakt uzavírá dvůr na severní straně. Na západní 

straně pak stojí rozměrná stodola. Jižní strana dvoru je vymezena kamennou zdí a sýpkou. 

Mezi sýpkou a obytným domem se nachází brána s mohutnými čtvercovými pilíři. Obytný 

dům je patrová stavba obdélného půdorysu s valbovou střechou. Obnovené fasády si zčásti 

uchovaly původní členění s profilovanými římsami a bosovaným nárožím pocházející zřejmě 

z počátku dvacátého století. Síň v obydlí je zaklenuta zrcadlově, prostory sklepa jsou 

zaklenuty segmentově. Východní průčelí je dvouosé, nad patrovou římsou je umístěn štítek 

(N.6; Leta Pane 1849; JN). Severní fasáda je pětiosá. Sýpka má sedlovou střechou , která se 

obrací svým východním průčelím do návsi, které je prolomeno 2+2 ležatými  obdélnými 

okénky nad sebou. Ve štítu se zachoval štítek s vykrojenými rohy s letopočtem 1832 a 

jménem zřejmě tehdejšího majitele (J….., Nowotny). 18 (obr. 1,2) 

Statek patří s největší pravděpodobností k nejstarším usedlostem v Holyni, svojí polohou  

utváří severní část jádra vsi. Podle dřívějších výzkumů jeho umístění napovídá tomu, že jeho 

půdorys byl součástí původního hrazeného Holyňského dvorce, stejně jako například 

sousední čp. 2. Rozhodně byl součástí vsi v době prvního číslování v roce 1771. Ve stabilním 

                                                           
18 Mezihoráková,Klára, Holyně - čp. 6,  in: Pavel Vlček a kol., Umělecké památky Prahy (pozn. 16),  s.533. 

   obr. 1    obr. 2 
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katastru je v roce 1840 jako majitel domu uváděn Jan Novotný.19 V roce 1875 byl vlastníkem 

domu rolník  Jan Brejcha.  20 

Císařský otisk (1840) zobrazil usedlost v podstatě v podobné urbanistické struktuře, jak jí 

zachytil Výškopisný plán Prahy a okolí z roku 1922, rozdíl najdeme v podobách jednotlivých 

půdorysů budov. Obytné stavení bylo zobrazeno jako protáhlé, obdélného tvaru s hlavní 

fasádou otočenou k severovýchodu do veřejného prostranství, severní části návsi. 

K jihovýchodnímu nároží obytného  stavení přiléhalo poměrně krátké hospodářské křídlo. 

Dále je zakreslena menší téměř čtvercová budova (zřejmě dnešní sýpka)  při východním 

vstupu do areálu statku a dále od ostatních stavení na jihozápadní straně menší stodola. 

(obr. 3) 

Mapa originální evidenční  (1869 a  70.- 80. léta 19. století ?)   zachytila již změny, které  

musely probíhat do tohoto data. Červeně je překreslena obytná budova, a budova 

sousedních stájí, jejichž půdorys byl protažen více k severu, takže podle zákresů mapy tvořily 

spolu s obytnou budovou severozápadní nároží usedlosti.  Nově byla zřejmě postavena 

stodola, jejíž půdorys se posunul dále na západ do přilehlého pozemku dvora. Malá obdélná 

stavba je zachycena i na jihovýchodní straně usedlosti a červeně je zakreslena i budova na 

jižní straně vstupu do areálu statku (sýpka). (obr. 4) 

Výškopisný plán města Prahy a okolí (1922) a Mapa katastrální evidenční (k reprodukci 

připravena podle stavu roku 1953)  

obě mapy zachytily změny v půdoryse jednotlivých budov usedlosti. Mapa z roku 1922 

zobrazila změny  obytné budovy, která se sice nachází ve stejné poloze, ale je poněkud 

zkrácena a rozšířena. Chlévy přiléhající k ní na předchozí mapě od severovýchodu na této 

mapě  vytvářejí mezi oběma stavbami mezeru, přičemž jejich půdorys se také poněkud 

rozšířil a na jižní straně přibyl stupňovitý přístavek. U stodoly přibyly na východní straně dva 

krátké přístavky. Mapa katastrální evidenční z roku 1955 zaznamenala ještě změnu 

v půdoryse stodoly po roce 1922 (podle záznamů stavebního úřadu v  roce 1939 byla 

přistavěna ještě  jedna perna).21 (obr. 5, 6) 

                                                           
19 Mezihoráková,Klára, Holyně - čp. 6,  in: Pavel Vlček a kol., Umělecké památky Prahy (pozn. 16),  s.533. 
20 SOA Praha, Římskokatolická farnost Slivenec, matrika Holyně, kniha narozených r.1875  
21 Mezihoráková,Klára, Holyně - čp. 1,  in: Pavel Vlček a kol., Umělecké památky Prahy, Praha 2012,  s.533. 
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Pozn: Z uvedených skutečností vyplývá, že záznamy map v podstatě souhlasí se záznamy 

stavebního úřadu a dalšími předestřenými podklady. Ve štítu sýpky se nachází  letopočet 

1832, který by měl odpovídat skutečnosti. Jednotlivé mapy nezobrazily žádné zásahy do 

jejího půdorysu. Poněkud jiná je situace u obytného domu, který sice nese na kamenném 

štítku v průčelí letopočet 1849 byl ale zřejmě podle záznamů map radikálně přebudován na 

přelomu 19. a 20.  století. Tomu by nasvědčovala i zrcadlová klenba v síni domu, která byla 

v hojné míře používána v okolí Prahy právě na konci 19. století a na počátku 20. století.  

Stavební podoba statku se tudíž proměňovala ve sledovaném období během dvou etap, a to 

těsně po roce 1840  a na přelomu 19. a  20. století. Statek nebyl pravděpodobně nikdy dělen, 

jeho stavební úpravy ale rozšiřovaly stávající budovy a přizpůsobovaly je tak rostoucím 

nárokům  majitelů.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   obr. 3 

   obr. 4 
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Čp. 8, Holyně 

 

 

Dům stojí v jihovýchodním cípu historického jádra vsi, svojí hlavní fasádou je otočen do jejího 

centrálního prostranství, má obdélný půdorys.  Poslední úprava fasády je tříosá s 

novodobými okenními otvory a výplněmi. Průčelí vrcholí ve střední ose nízkým trojúhelným 

štítem, který je prolomen elipsovitým okénkem. (obr. 1)  

Dům patřil podle záznamů katastrálních map k menším holiňským usedlostem na východní 

straně intravilánu vsi.  

1876 byl v domě zaznamenán nájemník, Tobiáš Řehák, strážník dráhy Pražsko – 

Duchcovské.22  

1906 záznamy stavebního úřadu uvádějí v samostatném „starém“ domku stojícím na 

pozemku čp. 823 nájemníka. V roce  

1908 pak přístavbu přiléhající ke stávajícímu stavení o jedné místnosti a krámu. Ve stávajícím 

stavení o třech místnostech pak kromě vlastníka Antonína Černého ještě dva nájemníky. 24  

 1914 plány na stavbu patrového domu pro paní Marii Černou od Stavitele Josefa Arnolda 

z Nučic.  Podle návrhů jde o dům přiléhající ze severovýchodu ke stávající staré budově 

vytvářející s ní půdorys ve tvaru písmene L.  Podle výkresu jde o  budovu s valbovou střechou 
                                                           
22 Matrika 
23 Stavební dokumentace k domu čp. 20, fond stavebního úřadu obce Holyně , SOkA Praha Západ Dobřichovice, 
NAD 125, i.č.10 
24 Stavební dokumentace k domu čp. 20, fond stavebního úřadu obce Holyně , SOkA Praha Západ Dobřichovice, 
NAD 125, i.č.10 

   obr. 1 
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s hlavním poměrně velkoryse  pojatým tříosým průčelím děleným čtyřmi pilastry, završeným 

nízkým trojúhelným štítem, který se na  na průčelí budovy dochoval dodnes. V přízemí se 

kromě tří kuchyňských místností nacházel krám, v patře pak 4 kuchyně a dva pokoje. 25 

(obr.2,3).  

Císařský otisk (1840) zachytil obdélnou stavbu, s hlavním štítovým průčelím obráceným do 

prostoru holyňské návsi. Stavba nemá žádná samostatná hospodářská stavení.  

Mapa originální evidenční  (1869 až  70.- 80. léta 19. století ?)  zachytila malý přístavek ve 

tvaru písmene L při jihovýchodním nároží stávajícího stavení.  

Výškopisný plán města Prahy a okolí (1922) a Mapa katastrální evidenční (k reprodukci 

připravena podle stavu  roku 1953)  

zobrazily zcela novou stavbu, která do svého  půdorysu ve tvaru L pojala zřejmě i část stavby 

předchozí. Nová stavba nemá žádné samostatně postavené hospodářské budovy.  

Pozn: Z uvedených skutečností vyplývá, že menší zemědělec se období agrární krize  

pokoušel překlenout pronajímáním prostor své usedlosti nově příchozím obyvatelům Holyně 

(se sprovozněním Pražsko – duchcovské dráy). Nejdříve tedy zřejmě pronajímáním prostor 

přímo v obytných místnostech usedlosti, později přístavků, kde byl v roce 1908 zřízen i krám. 

S přibývajícím zájmem o ubytování, což bylo zřejmě způsobeno otevřením dalšího lomu a 

vápenic  Maxe Hergeta a Bárty a Tichého na katastru vsi, si vlastníci mohli dovolit postavit na 

zdejší poměry celkem velký bytový dům stojící samostatně na pozemku usedlosti, ale 

pravděpodobně již bez hospodářského zázemí. 

 

                                                           
25 Stavební dokumentace k domu čp. 20, fond stavebního úřadu obce Holyně , SOkA Praha Západ Dobřichovice, 
NAD 125, i.č.10 
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Čp. 20, Holyně 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dnešní areál usedlosti položený v Prokopském údolí mezi bývalým náhonem, tratí Pražsko-

duchcovské dráhy a Dalejským potokem stále tvoří polouzavřený dvůr se stavbou sýpky a 

dvoupatrové mlýnice. (obr. 1) 

Mlýn při Dalejském potoce je poprvé uváděn v roce 1574, kdy odprodali tři holynští usedlíci 

od svých usedlostí kousky loučky, aby mlynář Havel mohl vystavět mlýn. Havel mlýn 

zbudoval o jednom kole a jedné stoupě a strouhu upravil tak, aby mu voda tekla na mlýn. 

Podle gruntovní knihy byl na počátku 17. století  mlýn v Holyni majetkem Matěje 

Klukovského, měšťanem Nového Města pražského, který byl v té době rovněž majitelem 

Holyně. Ve třicetileté válce byl mlýn pravděpodobně více poškozený a zůstal opuštěný. 

V roce 1878 povolila vrchnost Karlu Klokanovi, znovu mlýn postavit na stejném místě zvaném 

Na skalkách. 26 

1940 výkres na přestavbu mlýna poukazuje na to, že tehdejší majitel, kromě rekonstrukce 

svého bytu, v hospodářských budovách ubytovával pracovníky - deputátníky v bývalých 

hospodářských objektech usedlosti. Plán jako největší budovu zobrazil mlýnici s velkým 

                                                           
26 Klempera, Josef, Vodní mlýny v Čechách III – Praha a okolí, Praha 2001, s. 150-151 

   obr. 1 
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vnitřním volným prostorem a na severu s přístavkem s mlýnským kolem. V té době se tedy 

ve mlýně stále mlelo. 27 (obr. 2) 

Císařský otisk (1840) zobrazil areál mlýna s mlýnicí, pod kterou na severní straně protékají 

vody náhonu, budova je hlavním průčelím otočena do přilehlého dvora s menšími 

hospodářskými stavbami, které se rozkládají na východní a částečně na jižní straně. (obr. 3) 

Další mapou, která je v této lokalitě k dispozici je až Výškopisný plán města Prahy a okolí 

(1922). Zde je půdorys usedlosti podstatně změněn. Celý areál se rozšířil západním směrem, 

takže zabral i část příjezdové cesty. Západním směrem se rozšířila budova mlýnice. A objevila 

se budova poměrně rozměrné stodoly. Z jižní strany pak areál uzavírala dvakrát zalomená 

řada hospodářských budov, přičemž na západní straně při příjezdové cestě tuto řadu 

uzavírala budova sýpky, která stojí v areálu dodnes. Půdorys stavení zobrazený na mapě 

v podstatě zobrazil půdorys budovy na plánech z roku 1940, kde byly některé prostory 

stávající usedlosti přizpůsobeny pro byty deputátníků.  (obr. 4) 

Pozn: S největší pravděpodobností byla tak usedlost přestavována na konci devatenáctého 

nebo na počátku 20. století. Jednalo se o poměrně rozsáhlou přestavbu, přestavována byla 

zřejmě budova mlýnice, ale také hospodářské stavby, byla postavena rozměrná stodola a 

poměrně velká sýpka. Z těchto skutečností lze usuzovat, že majitelé statku musely být v době 

přestavby skutečně movití a živili se nejenom jako mlynáři, ale i vlastním zemědělstvím. 

Rozšiřování mlýnice svědčí o tom, že zakázek na zpracování obilí bylo dost, i když 

v nedalekém sousedství zároveň působily další dva mlýny Trunečkův mlýn v Řeporyjích a ve 

Slivenci Horův mlýn. Finanční potenciál na stavbu poměrně rozsáhlé stavby musel být značný 

a vznikal pravděpodobně kumulací po delší době úspěšného podnikání to znamená do koce 

19. nebo počátku 20. století.   

 

 

                                                           
27 Stavební dokumentace k domu čp. 20, fond stavebního úřadu obce Holyně , SOkA Praha Západ Dobřichovice, 
NAD 125, i.č.10 
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Čp. 25, Holyně 

 

 

Dnešní stavba stojí na historické domkařské parcele. Jde o menší dům se sedlovou střechou, 

který je štítovým průčelím obrácen do ulice krátkým severním vstupním risalitem krytým 

sedlovou střechou. (obr. 1) 

Původní domkařské stavení zde vzniklo mezi lety 1771 (první číslování)  a rokem 1840, kdy jej 

zachytila mapa císařského otisku.   

1906 ve stavební dokumentaci domu čp. 25 se nachází zápis z roku 1906, kdy byl v majetku 

Maxe Hergeta, který nechal původní  domkařskou stavbu zbořit a ve stávající dílně nechal 

adaptovat kuchyň a dvě místnosti sloužící zřejmě jeho zaměstnancům.28  

Císařský otisk (1840) zachytil nevelký obdélný objekt při severní straně malého přilehlého 

pozemku.  (obr. 2) 

Mapa originální evidenční (1869 a 70.- 80. léta 19. století?) zobrazila stejnou situaci. (obr. 3) 

Výškopisný plán města Prahy a okolí (1922) a Mapa katastrální evidenční (k reprodukci 

připravena podle stavu roku 1953)  

 obě mapy již zachytily novou situaci doloženou v materiálech stavebního úřadu z roku 1906 

a zobrazily nové malé obdélné stavení na jižní straně pozemku a menší, zřejmě hospodářské 

stavení na severní straně pozemku. (obr. 4,5) 

                                                           
28 Stavební dokumentace k domu čp. 25, fond stavebního úřadu obce Holyně , SOkA Praha Západ Dobřichovice, 
NAD 125, i.č.10 

   obr. 1 
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Pozn: Dům čp. 25 je jedním z typických příkladů vývoje domkařské zástavby vzniklé v Holyni 

na přelomu 18. a 19. století. Tyto poměrně malé stavby byly podle záznamů katastrálních 

map v hojné míře přestavovány na konci devatenáctého a na počátku dvacátého století. 

Stavební proměny zřejmě úzce souvisely s novou možností majitelů těchto malých 

nemovitostí pronajímat místnosti nově příchozím obyvatelům Holyně, kteří se nechávali 

zřejmě nejvíce zaměstnat v Holyňských lomech a vápenicích firem Maxe Hergeta a Bárta a 

Tichý.   Majitelé těchto domků nebyli vlastníky půdy, nechávali se pravděpodobně najímat na 

práci ve větších statcích, na kterých ale nemuseli být po roce 1873, kdy byla do blízkosti 

Holyně přivedena Pražsko – Duchcovská dráha, již tolik závislí, protože pravděpodobně 

poskytovali ubytování již zmíněným nový holyňským obyvatelům.  

   obr. 2 

   obr. 3 
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16.C. Řeporyje 

Původně románská ves. Podle dosavadních výzkumů je možné, že existovala již v 11. století, 

to znamená dříve, než zde vyrostl kostel sv. Petra a Pavla.  Dokazuje to i fakt, že obec 

vyrůstala neplánovitě, dlouhým a složitým vývojem (včetně pozdějšího rozdělení mezi více 

vlastníků) jako ves shluková, což se odrazilo na její nepravidelné struktuře. Tyto skutečnosti 

s největší pravděpodobností potvrzují její předkolonizační původ.1 

Ves vznikla v poměrně strategickém místě na počátku Prokopského údolí, kde krajina 

pozvolna přechází z hlubokého kaňonu Dalejského potoka svažujícího se k Vltavě do rovinaté 

úrodné plošiny. V těchto místech se dal potok naposledy pohodlně překročit. Přes ves tak 

zřejmě od počátku vedly docela významné trasy, které se pro ni staly důležitým vymezujícím 

činitelem. 

Podle Dobroslava Líbala  se jednalo o dálkové cesty, přičemž nejvýznamnější z nich 

byla stará keltská cesta, která ze zbraslavského hradiště směřovala přes Lochkov na Řeporyje 

                                                           
1 Více ke starším dějinám obce Řeporyje: Schaller Jaroslav, Topographie dec Königreiches Böhmen, darinn alle 
Städte, Flecken, Herrschaften, Schlösser, Landgüter, Edelsitze, Klöster, Dörfer, wie auch verfallene Schlösser und 
Städte unter den ehemaligen, und jetzigen Benennungensamt ihren Merkwürdigkeiten beschrieben werden. I. 
Rakonitzer Kreis, Prag 1785 s. 231.; Sommer, Johann Gottfried,  Das Königreich Böhmen, statistsch- 
topographisch dargestellt. XIII. Rakonitzer Kreis, Prague, 1845, s. 197.; Palacký, Zoubek, Kotyška, Václav, , Úplný 
místopisný slovník království českého, Praha, 1895, s. 1203; Zoubek, František, , Farní osady děkanství 
ořešského, Zpravodaj školního okresu Smíchovského, Smíchov, 1878, s. 21; Hansl, František a kol., Smíchovsko a 
Zbraslavsko, Smíchov,1899, s. 332–335; Sedláček, August, 1908, Místopisný slovník historický království 
Českého, II., Praha,1908, s. 762;  Líbal, Dobroslav, Průzkum historických obcí přilehlých ku Praze – Řeporyje, 
1956, (NPÚ Sbírka plánů, stavebněhistorických průzkumů a restaurátorských zpráv), nepag. Pražský sborník 
historický 12/1975, s.248–250; Holec, František, 1996, Kronika královské Prahy a obcí sousedních. IV. Obce 
připojené k Praze a zaniklé osady, Praha,1996, 138–141; Vlach, Jiří, , Rodinný dům v proměnách času: Řeporyje 
a Zadní Kopanina, Můj dům 9/2001 , s. 60–63, Kuča, Karel, Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve 
Slezsku V. (Par–Pra), Praha,2002, s. 478; Hlušičková, Hana a kol.,Technické památky v Čechách na Moravě a ve 
Slezsku. III. (P–S), 2003, s. 320–321; Vlček, Pavel a kol., Encyklopedie architektů, stavitelů, zedníků a kameníků 
v Čechách, Praha, 2004,  454, 564–565, 583–584; Mleziva, Štěpán – Kuča, Karel, 2006, Historický lexikon 
městysů a měst, Praha,2006, s. 635;  Prix, Dalibor a kol., Umělecké památky Prahy, Velká Praha, 1.M-U, Praha, 
2017, s. 358-374 
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a pak přes Stodůlky ke Stradonicím na Žatecku. V čase, kdy se formoval půdorys vsi, se 

polohy cest změnily, na významu získaly cesty z Prahy. Severní částí vedla cesta na Krteň a 

Chaby, jižní část s kostelem sv. Petra a Pavla přeťala cesta od Prahy, která směřovala z 

Butovic přes Řeporyje do Zbuzan a k Ořechu. Obě cesty se protínaly ve středu vsi při brodu 

přes Dalejský potok. Ve vsi se tak v podstatě vytvořila dvě centra nálevkovitě se otvírající 

k severu a k jihu. Jižní centrum pravděpodobně vzniklo podél zmíněné trasy, severní centrum 

jeví známky založení úmyslného, což dodnes naznačuje poloha statků (čp. 21, 23, 24), jejichž 

budovy byly původně do návsi obráceny štíty. 

Podle starší literatury osadu v prostoru Řeporyj údajně roku 1144 daroval pražský 

kníže Vladislav II. nově založenému klášteru cisterciáků v Plasech. První spolehlivou 

písemnou zmínkou o vsi Zrieporig však máme až z 30. 5. 1277, kdy ji král Přemysl Otakar II. 

se vším příslušenstvím navrátil do držby kláštera v Plasech, kterému ji předtím odňal jako 

pokutu za to, že poddaní kláštera zabili dva královské lesníky. Posléze (1341) se Řeporyje 

dostaly do majetku Alžběty, vdovy po měšťanu Rudlinu Billungovi ze Starého Města 

pražského. Krátce po roce 1405 Rudlingův rod Řeporyje ztratil a patronátní právo snad 

právem odúmrti převzal český král Václav IV. Jeden díl vsi obdržel řemenář Duchek z Prahy, 

jakési právo na její další část dostal Oldřich, probošt kapituly u novoměstského pražského 

kostela sv. Apolináře. Třetí díl vsi (snad s dvorem původně plaských cisterciáků) v té době 

náležel zbraslavskému klášteru. 

V té době se tedy vlastnictví Řeporyj rozdělilo na více dílů a majetkové poměry v 15. 

století zůstávaly z velké části nejasné. Přesnější zprávy se objevují po roce 1622, kdy 

Řeporyje získal Pavel Michna z Vacínova. V berní rule z roku 1659 byly Řeporyje uváděny 

jako součást hlubočepského statku s 8 sedláky a 1 chalupníkem. V rukou tohoto rodu setrvaly 
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až do roku 1669, kdy je Alžběta, vdova po Zikmundu Norbertu Michnovi z Vacínova, prodala 

jezuitské koleji u sv. Klimenta v Praze. Jezuité přičlenili Řeporyje k tuchoměřickému panství. 

Noví majitelé vzápětí po získání Řeporyj dokázali využít hospodářského potenciálu vsi a 

rychle jej rozvinout. V době převodu majetku se ve vsi pravděpodobně stále ještě projevovaly 

následky třicetileté války. Její neutěšený stav zaznamenala gruntovní kniha k roku 1669, která 

zmiňuje, že ve vsi nestál žádný dvůr, jen pustý starodávný dvorec zvaný Tajovský (ve zprávě 

se hovoří o starých zdech a klenutém průjezdu), jehož předpokládaná poloha byla v severní 

části vesnice. Jezuitská kolej dala rozvaliny přestavět, vybudovat nové stodoly a ovčín a 

systematicky směřovala k vytvoření velkostatku.  To dokazují vpisky v gruntovní knize do 

roku 1675, zmiňující například nově osazený grunt zvaný Klikovský, jednu novou chalupu na 

novém místě, kovárnu a hospodu. 

Rozvoj obce pokračoval i během 18. století, což dokazuje Tereziánský katastr, kde 

jsou popsáni , mlynář, švec, řezník, zedník, kovář, pastýř a devět hospodářů. Jeho revitizace 

uvádí dokonce 20 hospodářů. V době jezuitského panství byl rovněž podporován kostel 

přebudovaný v barokním slohu. 

V letech 1778–1874 uvádějí gruntovní a pozemkové knihy ve vsi Řepora (spolu s 

Wohradou a Novou Vsí) čp. 14 jako vrchnostenskou hospodu, čp. 22 jako kovárnu, čp. 25 

jako mlýn, čp. 7 jako obecní domek, čp. 11 jako selský statek a čp. 8 jako selskou chalupu.  

 

Vývoj počtu obyvatel a domů během 19. století a na počátku 20.století 

 

Z předchozích údajů vyplývá, že v krátkém období po raabizaci bylo v Řeporyjích 45 čísel 

popisných. Eichlerova sbírka z roku 1825 uvádí 56 domů, 359 obyvatel, hospodu a mlýn (čp. 
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25). Stabilní katastr (1840) zaznamenává v obci 59 čísel popisných. Ottův slovník naučný 

v roce 1900 pak uvádí 110 domů s 1409 obyvateli. V roce 1907 je uváděno 124 domů a 1411 

obyvatel.  Chytilův místopis (1921) popsal pak 206 domů a 1880 obyvatel. 2 

Z výčtu je patrné, že ve sledovaném období ves vyrostla, co se týče počtu domů, téměř 

čtyřikrát, a co se týče obyvatel, téměř pětkrát. 

 

Vývoj vsi během 19. století a na počátku 20. století 

 

K většímu rozvoji obce došlo pravděpodobně až po zániku patrimoniální správy v roce 

1848, kdy se Řeporyje staly samostatnou obcí, původně se rozkládající v Rakovnickém 

okresu. Po vydání prozatímního obecního zákona roku 1849 tvořila katastrální obec Řeporyje 

spolu s Ohradou a Novou vsí místní obec náležející pod správu okresního hejtmanství 

Smíchov, se soudní samosprávou a berním okresem rovněž na Smíchově, a to až do roku 

1926, kdy Řeporyje spadly do obvodu okresního úřadu Praha-venkov. Od roku 1921 je obec 

městysem.  

Obec se po polovině 19. století postupně rozrůstala, což dokládají zejména zákresy do 

originální mapy evidenční (viz následující text), která zachycuje stavební proměnu v období 

mezi roky 1840–1877. Ze zákresů v mapě je patrné, že v tomto období byla upravena okresní 

silnice vedoucí přes Ohradu od Prahy směrem k Ořechu a zpevněn most uprostřed vsi. 

V některých statcích se přestavovaly obytné budovy, zmizely poslední hospodářské stavby ze 

spalných materiálů a rozrůstala se domkařská zástavba, zejména při cestě na Třebonice. Malé 

domky rostly i podél silnice na Zadní Kopaninu, přičemž je možné, že se jednalo zejména o 

obydlí dělníků z prvních řeporyjských vápencových dolů. Mapa rovněž zaznamenal polohu 

Pražsko-duchovské dráhy, která procházela katastrem obce a míjela intravilán vsi na jejím 

                                                           
2 Líbal, Dobroslav,  Řeporyje. Průzkum historických obcí přilehlých ku Praze  (pozn. 1), nepag. 
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jižním okraji. Kostel sv. Petra a Pavla byl v 19. století filiální, farou náležely Řeporyje k obci 

Ořech. Od poloviny 19. století zaměstnávala obec  ponocného a strážníka.  

Pražsko-duchcovská dráha měla jako ryze uhelná obcí původně pouze procházet. Rok 

po svém otevření (12. 5. 1873) ale v Řeporyjích zprovoznila zastávku. (18. 7. 1874). 

3Souviselo to zřejmě s ložisky vápence, která se na území obce, zejména v její východní části 

v ústí Prokopského údolí, nacházela. V menší míře se využívala již v minulosti, k rozvoji 

těžby vápence došlo však až po roce 1874, a zejména od roku 1876, jak dokládají výroční 

zprávy společnosti Pražsko-duchcovské dráhy, ze kterých je patrné, že dráha převážela 

vápenec z Řeporyj do Hlubočep. Zřejmě sloužila firmě Bárta a Tichý, která si v Řeporyjích 

pronajímala pozemky a otevírala na nich první větší lomy. Převozy vápence z Řeporyj do 

Hlubočep jsou zaznamenány až do roku 1879, kdy začal být vápenec zřejmě zpracováván 

přímo v místě4. 

Nové možnosti obživy ve vápencových dolech a na dráze zapříčinily poměrně velký 

příliv obyvatelstva. To vedlo představitele obce, zejména po usnesení na valné hromadě 

v roce 1881, k jednání o vyjmutí obce ze školního svazku ořešského. Výsledkem jednání byla 

o rok později výstavba dvoutřídní školy podle návrhu Josefa Ruprechta pro děti z Řeporyj, 

Ohrady a Opatřilky. Důležitým argumentem pro stavbu nové školy byl také fakt, že silnice 

k Ořechu byla u Řeporyj „přeříznuta“ železnicí Pražsko-duchcovské dráhy „a dítky kolem 

nádraží byly nuceny přes troje koleje chodit a při dlouhém posouvání vagónů dlouho čekati 

musely“.5  

Již v roce 1893 byl místní školní radě podán podnět k rozšíření školy o jednu třídu, 

což bylo realizováno v roce 1895. Ještě téhož roku však škola řešila opačný problém, a to opět 

kvůli místní dráze, která chtěla zdražit zpáteční jízdné z Řeporyj do Prahy z 22 na 52 korun. 

                                                           
3  ÚTKD Kralupy nad Vltavou, Panáček, Josef, Historická příručka ČSD 1838 – 1939, s. 720 
4 ÚTKD Kralipy nad Vltavou, Ordetliche General-Versammlungen der K.k. priv. Prague- Duxer Eisenbahn, 
Prague 1873-1880 , i.č. E-987, nepag. 
5 Archiv ZŠ Řeporyje, Školní kronika z let 1892-1921, s.3 
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Škola se obávala odlivu řeporyjského dělnictva blíže ku Praze, odkud by mohli zaměstnanci 

docházet zejména na Smíchov pěšky, a s tím spojeného úbytku žactva. Krizová situace byla 

zažehnána po vyslyšení stížnosti správce školy. Generální ředitelství císařských státních drah 

po roce jízdné opět snížilo z důvodu ohrožení blahobytu místního občanstva a třetí třída 

zůstala zachována.6 

V letech 1903 – 1905 školní kronika  referuje o dočasném úbytku asi 20 dětí ve 

školním roce z důvodu zavření Šmídovy cihelny. Zřejmě šlo o velkou cihelnu, později 

v majetku Hugo Reisera. Od konce 70. let 19. století také přibývá záznamů v matrikách. V 

obydlích ve skalách v okolí vsi přibývá rodin, kterým živobytí zajištuje práce v prvních 

větších řeporyjských lomech. O sociální situaci nových rodin opět referuje školní kronika. „ 

V zimě je mnoho dělníků zdejších často bez práce“,  zřejmě jsou přerušeny práce ve zdejších 

lomech , v obci panuje alkoholismus, je tu mnoho lidí nízkého vzdělání.“7  

Dráha tedy opravdu podnítila růst místního průmyslu, zejména pak vznik továrny 

Biskup, Kviz a Kotrba (1895) cihelen Hugo Reiser (1897) a Barta a Tichý (1905), které 

všechny využívaly železniční vlečky napojené na Pražsko-duchcovskou dráhu. 

Podle dochovaných záznamů Knihy zápisů ze schůzí obecního zastupitelstva 

Protokoly o schůzích obecního zastupitelstva 1899 - 1906,8 která se v Řeporyjích dochovala 

od roku 1899, byl toho roku schválen regulační plán, podle něhož se zřejmě obec stavebně 

rozvíjela během první třetiny 20. století. Ze zápisů vyplývá, že zastupitelstvo neustále řešilo 

již zmíněný příliv nového obyvatelstva, zřízení nového hřbitova realizované v roce 1901, a 

zaznamenány jsou rovněž jednání o stavbě nové radnice (obecního domu) na místě obecní 

pastoušky čp. 7. Měla se v ní nacházet obecní úřadovna, šatlava, místnost pro četnictvo, byt 

strážníka, poslovna a obchodní krám s bytem, „protože obec se rozšiřuje a závody v obci stále 

                                                           
6 Archiv ZŠ řeporyje, Školní kronika z let 1892-1921 (pozn.7), s. 57 
7 Archiv ZŚ Řeporyje, Školní kronika z let 1892-21  (pozn.7), s. 137 
8 SOkA Praha – Západ Dobřichovice, Archiv obce Řeporyje, i.č. 105 
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přibývají“ .9 Obec čile pronajímala a prodávala obecní pozemky zejména společnostem, které 

působily na jejím katastru, například v roce 1900, 1902, 1903 firmě Barta a Tichý za účelem 

lámání kamene. Firma byla kromě placení nájmu obci povinna pro budoucí časy stavební 

kámen dáti zdarma a veškeré zavážky z lomu upotřebit na stavbu obecních silnic. Získané 

obecní peníze z nájmů měly být uloženy na vkladní knížky Okresní hospodářské záložny. 10 

V roce 1904 se rovněž plánovala stavba nového obecního rybníka ve „Výrech“, a to zejména 

kvůli ledu potřebnému k chlazení piva a potravin v místních pohostinstvích a sklepích. 

Obecní pozemky, například bývalé obecní pastviny, byly rovněž rozprodávány 

stávajícím i nově příchozím obyvatelům obce jako stavební parcely. Své pozemky začali 

v hojné míře prodávat i místní statkáři a na původních polích a pastvinách pomalu rostla 

domkařská a později vilová zástavba. 

Obec rovněž pečovala o stav komunikací na svém katastru. V roce 1901 byla 

schválena stavba nové silnice z Řeporyj do Třebonic, „neb na této straně jest největší část polí 

v katastru řporyjském, je sem jen špatná obecní cesta a zlepší se komunikace ze 

Smíchovského a Unhošťského okresu“ .11   Se stavbou silnice byla spojena i obecní péče o 

chudé. Mělo se s ní začít co nejdříve, „aby alespoň část lidu se zaměstnalo neb v obci mezi 

lidem panuje následkem krize hrozná bída“. Ohrožení obyvatelé měli být zaměstnáni na 

stavbě silnice, aby nebyli na obtíž chudinskému fondu.12 

V roce 1902 zastupitelstvo obce přijalo od okresního výboru ze Smíchova přípis (číslo 

3125 ze dne 9. 11.) vycházející ze zákona o osvobození nově postavených budov pro dělníky 

se zdravými a levnými byty od daně domovní a činžovní. Následně se uplatňování tohoto 

zákona projevilo na řeporyjské zástavbě: Budovaly se činžovní domy a prostory pro 

nájemníky, a to jak nové, tak i v rámci starší zástavby. 

                                                           
9 SOkA Praha – Západ Dobřichovice, Archiv obce Řeporyje, (pozn. 8), 13.1.1900 
10 SOkA Praha – Západ Dobřichovice, Archiv obce Řeporyje, (pozn. 8), 20.11.1903 
11 SOkA Praha – Západ Dobřichovice, Archiv obce Řeporyje, (pozn. 8), 10.12. 1901 
12 SOkA Praha – Západ Dobřichovice, Archiv obce Řeporyje, (pozn. 8), 10.12.1901 
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Urbanistický vývoj 

 

Ze struktury katastrálních map je čitelné, jaký systém byl použit při prvním číslování 

na počátku 70. let 18. století, který odkazuje na rozmístění domů v této době. Číslování začalo 

u čp. 1, pravděpodobně sídla rychtáře, a pokračovalo, jak bylo obvyklé, po směru hodinových 

ručiček, v tomto případě na jih. Po překročení potoka v jižní části vsi pak byly označeny 

statky čp. 3 a 4, 5, 6 a pastouška čp. 7, statky čp. 8, 9 a 10 a 11, 12. Pak se značení vrátilo zpět 

na severní stranu potoka, kde bylo označeno čp. 13 a 14 vedené v předchozích záznamech 

jako vrchnostenská hospoda. Následovaly statky čp. 15 a 16, pokračovalo se až na západní 

výběžek obce k čp. 17, pak zpět do centra k domkaři v čp. 18 a ke statkům čp. 19 a 20 na 

východě vsi. Za silnicí na Stodůlky byly očíslovány statky na východní straně severního 

centra vsi (dnes Na Tržišti), kde byl kruh ukončen u čp. 24. Jako poslední byl označen mlýn 

čp. 25.   

Číslování proběhlo těsně před další důležitou událostí, která zasáhla do urbanistické 

struktury vsi. V roce 1773 byl zrušen jezuitský řád a v podobě  vsi, která je dobře patrná na 

mapách Stabilního katastru, se projevila následná raabizace (kolem roku 1775). 13  

V důsledku rozdělení tuchoměřického panství, vyrostla zřejmě ve východní části vsi 

při silnici na Třebonice enkláva statků tzv. familiantů. Většina z nich má dodnes, na rozdíl od 

starších řeporyjských usedlostí, podélnou dispozici, což odkazuje na pozdější dobu jejich 

vzniku. Starší zástavba v Řeporyjích má ve většině případů obytná stavení orientovaná štítem 

do hlavního prostranství.  

                                                           
13 Holec, František, 1996, Kronika královské Prahy a obcí sousedních. IV. Obce připojené k Praze a zaniklé 
osady, (pozn.1),s 138–141.  
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Šlo zejména o statky při jižní straně silnice do Třebonic čp. 40, 41, 42, a 45, další 

familiantské usedlosti vznikly zřejmě přímo na místě bývalého jezuitského statku. Jak je 

dobře patrné z mapy stabilního katastru z roku 1840, vytvářejí statky v těchto místech téměř 

uzavřený, poměrně rozlehlý dvůr na nároží ulic do Stodůlek a k Třebonicím. Ze západu 

prostor uzavírá řada stodol, které zřejmě vznikly z jednoho poměrně dlouhého hospodářského 

křídla. Statky v bývalém dvoře vysazené po raabizaci mají čísla popisná 37 až 39.  
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16.C.1.a 16.C.2. císařský otisk a indikační skica (1840 -1869) na císařském otisku je dobře 

patrné rozložení vsi, která má v podstatě dva centrální prostory, severní a jižní, rozdělené 

potokem. Jižní se rozkládá v blízkosti kostela. Obě prostranství mají uprostřed samostatně 

položené usedlosti, na severu čp. 14 a na jihu dnešní čp. 5. V západní části Řeporyj, na jižní 

straně od silnice na Třebonice, jsou zaznamenány familiantské usedlosti, přičemž čp. 40 a 41 

mají ve svých dvorech zřejmě jako hospodářské budovy zachyceny i spalné objekty. U řady 

stodol v areálu bývalého panského jezuitského statku jsou čísla popisná, která poukazují na 

usedlosti vzniklé jeho rozparcelováním. V centru severní návsi je vidět později vysazené 

usedlosti, které svou polohou plochu návsi roztříštily. Centrální prostor jižní části vsi 

ohraničuje na západě statek čp. 11 s přilehlými pozemky, na severu statky čp. 12, 9, 8, 4, 

uprostřed se nachází usedlosti čp 5. Dále pak domkařská zástavba vstupující do centra z jihu, 

např. čp. 7, 6, 46 a 48. Z indikační skici lze dobře vyčíst postup přidělování čísel popisných a 

zjistit tak, která čísla byla uplatněna až po raabizaci. Usedlosti rozparcelovaného jezuitského 

dvora mají nejnižší číslo popisné 37, nejvyšší číslo familiantských usedlostí je 45. Vyšší čísla 

mají na indikační skice již zmíněná domkařská stavení vstupující do centrálního jižního 

prostoru poměrně neuspořádaně od jihu, kromě čp. 6 a 7 (bývalé pastoušky) např. čp. 46, 48, 

51. Jedná se tedy o domkařskou zástavbu vzniklou až pro roce 1775 - po raabizaci  - do roku 

1840. Zřejmě nejvyšším použitým číslem bylo čp. 55 – původně pravděpodobně výminek čp. 

3, který má již v indikační skice parcelní čarou jasně oddělený pozemek a je téměř bez 

hospodářského zázemí. Indikační skica zaznamenala karmínově značené objekty čp. 1, kde 

podle pozdějších údajů sídlil rychtář a čp. 14, což byla bývalá panská hospoda.  
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16.C.3. reambulovaná mapa (1877) zachytila v Řeporyjích období po zrušení patrimoniální 

správy, ve vsi se přestavovalo zejména v rámci větších usedlostí, které se zde nacházely určitě 

již před rokem 1771, zejména jde o statky čp. 1, čp.8, čp. 19 a čp. 23. Přestavována byla 

pouze jedna familiantská usedlost (vzniklá  po roce 1775) čp. 42.  A dvě menší usedlosti čp. 

10 a 22, které pravděpodobně vznikly také před rokem 1775. Mapa zaznamenala také první 

domy v nově vznikající domkařské enklávě směrem na Třebonice.  Mapa zaznamenala trať 

Pražsko – duchcovské dráhy, zatím pouze se strážním domkem při přejezdu trati bez nádražní 

budovy.  
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16.C.4. mapa originální evidenční (1869–1886?) zachytila přestavby dosavadních usedlostí 

a domkařské zástavby a také zcela novou výstavbu částečně již zachycenou originální mapou.  

Přestavovány a dostavovány byly usedlosti čp.1, 2, 3 (stodola), 4, 5, 8, 9, 10 a 12, na jehož 

pozemku  vyrostla nová budova (č.p. 80), zřejmě první nájemní dům v Řeporyjích bez 

hospodářského zázemí. Přestavovalo se rovněž v čp.13, rozšiřovala se čp. 14, 17 a 19, 

radikálně se upravoval statek čp. 23, přestavovaly se usedlosti čp. 37 a 38 (původně zřejmě 

součást jezuitského dvora) . Velmi výrazně se budovalo ve statcích čp. 40, 41, 42 a 45 - 

bývalých familiantských usedlostech, které byly v roce 1881 zasaženy požárem. V neposlední 

řadě vyrostlo v tomto období i mnoho objektů nových, zejména šlo o domy s malým 

hospodářským zázemím, nejvíce na severu obce v řadě při silnici k Třebonicím - čp. 70, 71, 

72, 74, 81,82, 83, 88, 89. Vyrostly rovněž malé, zřejmě opravdu první ryze dělnické domky 

č.p. 91, 65, 59.  

Do mapy je již zanesena dráha při jihovýchodní hranici intravilánu vsi, ale chybí 

budova nádraží, neboť v té době ještě neexistovala. Podle zvýrazněného zakreslení byla v 

byla upravována komunikace vedoucí od Stodůlek, hlavní spojnice od Prahy diagonálně 

vedená vsí směrem na Ořech a dále k císařské silnici na Beroun. Mlýn č.p. 25 se na východní 

straně rozrostl o malou přístavbu.  
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16.C.5. mapa katastrální evidenční (zaznamenávající změny do roku 1911) již  zobrazila 

urbanistický rozvoj Řeporyj v severní i jižní části obce realizované podle územního plánu. 

K přestavbám docházelo i v rámci historických usedlostí, velkou změnou prošlo čp. 1, 

výstavba hospodářských budov byla zaznamenána u čp. 2, menší hospodářské budovy se 

přestavovaly u čp. 3. Radikální změnou prošlo čp. 6 a přestavba neminula také dvory čp. 8, 9 

a 10. Zcela nová stavba vznikla na parcele čp. 11, která překrývá i jednu z hospodářských 

budov na jihu. U čp. 12 byla postavena stodola. Zcela přestavěno bylo podle záznamů mapy 

čp. 13, poměrně složitý půdorys získaly stavby  čp. 14 a 15 a přestavbou prošla také původní 

panská hospoda čp. 16. Stavební změny probíhaly rovněž ve statcích, které obklopovaly 

severní centrum obce z východní strany, např. čp. 1, 24, 23 a 21 a reprezentativní fasádu 

získalo čp. 19. V této části bylo znovu postaveno nebo přestavěno množství stodol – zřejmě   

z důvodu dalšího  požáru. Přestavěno bylo i čp. 17, řada stodol stojící zřejmě na místě bývalé 

jezuitské stodoly a také přilehlé statky čp. 16, 37 a 49. Bývalé familiantské usedlosti 

přestavovány nebyly, zato prošly změnami domky s malým hospodářským zázemím, vzniklé 

převážně po vzniku dráhy posazené naproti familiantským usedlostem u silnice na Třebonice, 

např. čp. 71 nebo 69. Přestavby probíhaly i v bývalé domkařské zástavbě v jižním cípu vsi, a 

to u čp. 46,48, 51. Zřejmě první činžovní domy čp. 105 a 84 vyrostly u silnice na Ořech mezi 

čp. 10 a Pražsko-duchcovskou dráhou. Poměrně rychle rostla zástavba již ryze dělnických 

domků na severovýchodě a jihozápadě vsi. (např. čp. 106). Ve stejné době vznikla škola čp. 

96 (1890), byl přestavován kostel a postavena  budova nádraží (čp.95).  Zakresleny jsou 

rovněž obě již existující řeporyjské cihelny, továrna Biskup, Kviz a Kotrba a lomy na 

východní straně katastru.  
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16.C.6. Výškopisný plán města Prahy a okolí (1922) mapa zachytila podobnou situaci jako 

mapa předchozí a slouží tak zejména pro dobrou orientaci při stavu intravilánu obce k danému 

datu.  
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Čp. 1, Řeporyje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polouzavřený dvůr, který stojí na mírném návrší nad Dalejským potokem při jižní straně 

historické návsi. Do veřejného prostoru se svojí podélnou fasádou obrací dvoukřídlé obytné 

stavení s přiléhající bránou a na jihu pak štítové stavení chlévů. Na obytnou budovu pak na 

západě navazuje obdélné křídlo bývalé sýpky, zřejmě s bývalými chlévy, kde lze v přízemí 

nalézt plackové klenby. Vstup do dvora je segmentovou bránou mezi obytným stavením a 

stavením chlévů. Podle starších záznamů a nedávného stavebního průzkumu je jádro obytné 

stavby objektu, bývalá sýpka a chlév datováno do konce 18. století.  K zástavbě z konce 18. 

století náleží zřejmě i část stodoly stojící dodnes při jihovýchodním nároží usedlosti. 14 (obr. 

1,2,3) 

1868, 1874, 1876, 1879 v těchto letech zaznamenala matrika v tomto čísle popisném 

přítomnost rodiny krejčího, čeledína, dělníka, skalníka15. 

1901 byla povolena stavba nových „stájů“ pro paní Josefu Šimáčkovou, ke stavbě zřejmě 

došlo. Na západním štítu dodnes stojící budovy je v reliéfu vyveden kruhový medailon 

                                                           
14 Waltr, Ladislav, Stručné stavebně historické vyhodnocení čp. 1, parc. Č. 768, k.ú. Řeporyje, nedat., s.1  
15 SOA Praha, Římskokatolická farnost Ořech-Řeporyje, matrika Řeporyje,  kniha narozených - 1868, 1874, 1876, 
1879  
 

   obr. 1 

   obr. 2    obr. 3 
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s letopočtem 1901. Vzhledem k částečně zachovalému vzhledu severní fasády je 

pravděpodobné, že stavba skutečně probíhala podle předložených plánů. (obr. 4,5) 

1922 byla přistavována stodola na severní straně a vystavěna vstupní brána.16 (obr. 6,7) 

Císařský otisk (1840) zaznamenal polouzavřený dvůr, na severu se dvěma obdélnými 

staveními, na jihu pak dvůr uzavírá rovněž obdélná stavba, pravděpodobně stájí. Na východě 

stojí pak poměrně rozměrná stodola, která sousedí s rozsáhlým sadem. (obr. 8) 

Mapa originální evidenční (1869-1886?) zobrazila usedlost na severu přestavovanou. Je 

patrné, že vzniklo dnešní obytné dvoukřídlé patrové stavení v přízemí se zrcadlovými 

klenbami, které odkazují na dobu vzniku v okolí Prahy v druhé polovině 19. století. Podle 

mapového zákresu došlo pravděpodobně k přestavbě a scelení dvou budov, zřejmě původní 

sýpky a další hospodářské budovy, které stály dříve samostatně na severní straně dvora. 

Mapa zaznamenala ještě malé přístavky na jižní straně při rozměrném obdélném křídle 

chlévů a malý přístavek při severovýchodním nároží usedlosti. (obr. 9) 

Mapa katastrální evidenční (zaznamenávající změny do roku 1911) zobrazila šrafovaně malý 

přístavek při západní straně stodoly. Šrafovaně je zvýrazněna i obytná budova na severní 

straně. Stejný půdorys ale již zaznamenala mapa originální evidenční. Došlo tedy zřejmě 

k chybě při překreslování anebo ve stavbě k určitým přestavbám, které ale nezaznamenal 

stavební úřad. Naopak přestavbu stájí na jižní straně dvora v roce 1901 mapa nezobrazila. 

(obr. 10) 

Výškopisný plán města Prahy a okolí (1922) 

zobrazil stejnou situaci jako předchozí mapa. (Obr. 11) 

 

Pozn: Z uvedených údajů vyplývá, že objekt byl podle záznamů katastrálních map poprvé 

přestavován mezi lety 1840 až 1877. Šlo o poměrně rozsáhlou přestavbu obytné budovy, 

která do svých prostor pojala i sousední hospodářské budovy a je možné, že stavba pak 

sloužila k obývání jednak majiteli statku, ale rovněž v matrice uvedených nájemníků. Podle 

použití zrcadlových kleneb v přízemí a pojetí exteriéru objektu lze jeho přestavbu datovat  

                                                           
16 Stavební dokumentace čp. 1 (stavební archiv ÚMČ Praha Řeporyje) 
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mezi roky 1873 – 1877, tudíž v době po příchodu Pražsko – duchcovské dráhy do Řeporyj. 

Další přestavby, tentokrát hospodářských staveb probíhaly na počátku 20. století.  

 

 

 

 

   obr. 4    obr. 5 

   obr. 7 

   obr. 6 
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   obr. 11 
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Čp. 2 (28), Řeporyje  

)  

Přízemní dům se sedlovou střechou se dnes nachází hluboko v zahradě při Dalejském potoce. 

Dispozice usedlosti je v základních hmotách zachovalá, tak jak ji zobrazila Katastrální mapa 

evidenční (1877-1911). (obr. 1) 

1840 stabilní katastr uvádí čtvrtláníka Klokana.17 

1856 matrika uvádí v tomto stavení dceru výminkáře, v této době zde tedy zřejmě bydleli 

pouze příslušníci jedné rodiny - Klokanovi. V roce 1881 byl v tomto čísle popisném veden 

záznam o přírůstku v rodině Buriana Karla, mistra Bednáře, který byl pravděpodobně 

nájemníkem.18  

1886 podána žádost o vystavění nové stodoly a chléva, která měla být postavena na místě 

spáleném, k této žádosti se dochoval i výkres od mistra zednického V. J. Panoše. (obr. 2) se 

zakreslenou situací dispozice usedlosti, kterou stejně zobrazila i originální evidenční mapa.19 

                                                           
17 NA Praha, Stabilní katastr – písemné operáty, fond 76, kart. 251, sig.2801 
18 SOA Praha, Římskokatolická farnost Ořech-Řeporyje, matrika Řeporyje, kniha narozených - 1856, 1881   
19 Stavební dokumentace čp. 2 (stavební archiv ÚMČ Prahy Řeporyje) 
 

   obr. 1 
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1923 vystavěny kolna a konírna podle návrhu Václava Šarbocha20 

Císařský otisk (1840) zobrazil na pozemku usedlosti jedno obdélné stavení, obytné stavení 

sloučené s menším hospodářským zázemím. (obr. 3) 

Podle záznamů mapy Mapa originální evidenční (1869 – 1886?)  byla vystavěna nejen 

stodola, ale pravděpodobně i obytný dům. (obr. 4) 

Mapa katastrální evidenční (zaznamenávající stavební změny do roku 1911). (obr. 5) 

 zaznamenala pouze malý přístavek na severní straně stodoly a stejně tak i mapy následující. 

Výškopisný plán města Prahy a okolí (1922) zobrazil stejnou situaci jako předchozí mapa. 

(Obr. 6) 

Pozn: Z předkládaných dokumentů tedy vyplývá, že v roce 1886 se tehdejší majitel zmohl na 

vystavění nové stodoly a hospodářských budov a podle záznamů mapy originální evidenční 

pravděpodobně i celého obytného stavení. Stavba byla postavena z důvodu požáru v roce 

1886, který zasáhl i budovy sousedů. V roce 1923 byla vystavěna kolna a konírna.  

                                                           
20 Stavební dokumentace čp. 2 (stavební archiv ÚMČ Praha Řeporyje) 
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Čp.4, Řeporyje 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usedlost stojící dnes v mírném svahu při silnici vycházející z Řeporyjského náměstí směrem 

k Dalejskému potoku tvoří dodnes obdélné obytné stavení na západní straně a na východní 

stráně jsou obdélné stáje. Na severní straně je postavená v mírném odstupu v zahradě 

stodola. 21 Dnešní podoba domu se štítovou orientací obytného stavení a objektem stájí  

odkazuje na dobu svého vzniku před raabizací v roce 1775. Dnešní fasáda patrového 

obytného stavení zřejmě vychází z klasicistní úpravy v první polovině 19. století, na kterou 

odkazuje polovalbová střecha a stlačený oblouk brány a branky ohradní zdi. Dnešní 

modelace fasády pochází zřejmě z 20. – 30. let 20. století. Uliční průčelí stájí prolomené ve 

štítu kruhovým okénkem odkazuje na úpravy pravděpodobně ovlivněné nádražní 

architekturou.  (obr. 1) 

1840 stabilní katastr uvádí jako vlastníka usedlosti Josefa Jirase, ¾ láníka.22 

1863 v usedlosti žila rodina Josefa Jirase sedláka a později po roce 1866 Františka Klána 

 1874 registrován nájemník Trousil František – obuvník a 1879  nájemník Ignáz Poustka – 

skalník.23  

                                                           
21 Mezihoráková,Klára, Řeporyje - čp. 4, in: Prix, Dalibor a kol., Umělecké památky Prahy, Praha 2017, s.367 
22 Stabilní katastr – písemné operáty, NA Praha, fond 76 – Stabilní katastr, kart. 251, sig.2801 
23 SOA Praha,Římskokatolická farnost Ořech-Řeporyje, matrika Neporyje, kniha narozených - 1863, 1866,1874, 
1879    
 

   obr. 1 
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1880 stavební komise povolila tehdejšímu vlastníku „aby strhnul při své usedlosti staré 

chatrné stáje a na místě samém nový kravín s konírnou ohnobezpečně vybudoval“.24  

1909 tehdejší vlastník Václav Klán podle záznamů stavebního úřadu hodlal přestavovat 

stodolu a vyměňovat krytinu na ní.  

Císařský otisk (1840) zachytil usedlost v podstatě v podobné poloze, v jaké se nachází 

dodnes, dvě obdélná stavení ohraničující pozemek na západě a východě a v zadní severní 

části stodolu. (obr. 1) 25(obr. 2) 

 Mapa originální evidenční (1869 - 1886?) zobrazila přestavbu stodoly a menší dům  

postavený  kolmo k objektu stájí, pro které nejsou doklady stavebního úřadu. (obr. 3) 

Mapa originální evidenční (1869-1886?) zaznamenala nezměněnou situaci. (obr. 4) 

Výškopisný plán města Prahy a okolí (1922) zobrazil stejnou situaci jako předchozí mapa. 

(obr. 5) 

Pozn: Z předešlých záznamů lze usuzovat, že sedlák patřící k větším ve vsi započal podle 

záznamů katastrálních map již první větší stavební úpravy usedlosti na konci sedmdesátých 

let 19. století. Svojí finanční situaci mohl vylepšovat podle údajů z matrik pronajímáním 

obytných prostor nájemníkům, které do Řeporyj přivedla existence Pražsko – duchcovské 

dráhy. Již v roce 1880 přestavoval a upravoval stáje, což dokládá jejich vnější podoba 

inspirující se nádražní architekturou.  

                                                           
24 Stavební dokumentace čp. 2 (stavební archiv ÚMČ Praha Řeporyje) 
25 Stavební dokumentace čp. 2 (stavební archiv ÚMČ Praha Řeporyje) 
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Čp. 9, Řeporyje 

            

 

Přízemní stavba stojí v severní řadě domů Řeporyjského náměstí, do veřejného prostranství 

je otočen podélnou stranou. Dům má sedlovou střechu vstup do dvora tvoří branka a brána 

se segmentovým obloukem. Stavba má sedmiosou fasádu s novodobou výzdobou, která 

nesleduje linie fasády původní.  (obr. 1,2) 

1840 dům není zaznamenán v dostupných operátech Stabilního katastru. 26 

1858 matrika uvádí zemědělce Václava Hlaváčka. Od roku 1873 je zde vedena rodina 

Františka Fialy, strážníka na dráze Pražsko – duchcovské, jehož rodina je zde zmiňována ještě 

v roce 1877 spolu další dělnickou rodinou.27  

1878 majitel domu žádal o rozšíření a přestavení obytného domu „Kvůli nedostatku 

potřebné místnosti a skrze chatrný stav obydelního stavení“. 28 Průčelí mělo být srovnáno 

s novou uliční čárou. Navržená obytná budova se sýpkovým polopatrem podle výkresu 

zednického mistra Pavla Šafaříka z Hostivice obsahovala dvě obytné jednotky, dvoupokojové 

výminkářské obydlí s kvelbem se samostatným vstupem z ulice a dvoupokojový byt se 

samostatnou kuchyní.  29 (obr. 3,4) 

 

                                                           
26 NA Praha, Stabilní katastr – operáty, fond 76, kart. 251, sig.2801 
27 SOA Praha, Římskokatolická farnost Ořech-Řeporyje, matrika Řeporyje,  kniha narozených - 1858, 1873 
28 Stavební dokumentace čp. 9 (stavební archiv ÚMČ Praha Řeporyje)  
29 Stavební dokumentace čp. 9 (stavební archiv ÚMČ Praha Řeporyje) 

   obr. 1 (2010)    obr. 2 (2017) 



89 

 

1886 zachován další návrh na přestavbu obytného stavení podle návrhu zednického mistra 

Františka Polívky.30 Půdorys přízemí je v tomto případě rozdělen na dvě poloviny. Část 

západní určená dříve pro místnosti výměnku je nakreslena jako samostatný byt s místností 

určenou pro „krám“, opět samostatně přístupná z ulice. Východní stranu půdorysu tvoří 

samostatný třípokojový byt s kuchyní. Přízemí je zaklenuto zrcadlovou klenbou. (obr. 5, 6). 

1902 uděleno povolení ke stavbě stodoly. (obr.7) 31 

1903 uděleno povolení ke stavbě hospodářských budov32.  

Císařský otisk (1840) zobrazil zděnou obdélnou stavbu ve tvaru zploštělého „Z“. 

Šlo pravděpodobně o menší hospodářské stavení bez stodoly a samostatných stájí. (obr. 8) 

Mapa originální evidenční  (1869 – 1886?) zaznamenala prodloužení uliční části usedlosti, 

tedy zřejmě první přestavbu obytného stavení uvedenou v materiálech stavebního úřadu. 

Z mapy je patrná rovněž  přestavba a prodloužení hospodářského křídla, ke kterému  nejsou 

materiály stavebního úřadu dostupné. (obr. 9)  

Mapa katastrální evidenční (zaznamenávající  změny do roku 1911) zobrazila Stavbu stodoly 

z roku 1903. (obr.10) 

Výškopisný plán města Prahy a okolí (1922) 

zobrazil stejnou situaci jako předchozí mapa. (Obr. 11) 

Pozn: Z předložených dokladů je  patrné, že vlastníci domu reagovali na poptávku po 

prostorech na bydlení související s příchodem nového  obyvatelstva do Řeporyj způsobeným 

zajisté přítomností  Pražsko – duchcovské dráhy.  Zdá se, že majitelé  čp. 9 dokázali nastalou 

situaci dobře využít,  a to nejen pronajímáním nově připravených obytných prostor, ale také 

zřízením obchodu. Všechny tyto aktivity druhotně ovlivnily i rozvoj hospodářství usedlosti, 

což dokazuje stavba stodoly a přestavba nebo nová výstavba hospodářských budov na 

počátku 20. století.  

                                                           
30 Stavební dokumentace čp. 9 (stavební archiv ÚMČ Praha Řeporyje) 
31 Stavební dokumentace čp. 9 (stavební archiv ÚMČ Praha Řeporyje) 
32 Stavební dokumentace čp. 9 (stavební archiv ÚMČ Praha Řeporyje) 
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Čp. 10, Řeporyje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dům stojí na vysoké podezdívce při západní zdi sousedního kostela, má sedlovou střechu a 

dvouosou fasádu. Štít domu je zdoben dřevěným modelovaným přesahem střechy s 

vegetabilním zdobením. Fasádu štítu ještě prolamuje kruhové okénko a přízemí dvě obdélná 

okna. (obr. 1) 

1840 Stabilní katastr uvádí ¼ láníka 33 

1875 matrika kromě majitelů domu uvádí rodinu expedienta při dráze pražskoduchcovské 34 

1908 návrh na přístavbu „krámu“ při čísle 10. pro pana Václava Nováka z roku 1908 od 

mistra zednického Josefa Hauta (obr. 2)35 

Císařský otisk (1840) zobrazil menší usedlost přimknutou k západní straně ohradní zdi 

kostela,  s poměrně malým zřejmě obytným stavením čtvercového půdorysu, chlévy a menší 

stodolou v zadní části pozemku. (obr. 3) 

                                                           
33 NA Praha, Stabilní katastr – písemné operáty, fond 76, kart. 251, sig.2801 
34 SOA Praha, Římskokatolická farnost Ořech-Řeporyje, matrika Řeporyje,  kniha narozených - 1868, 1874, 1875, 
1879 
35 Stavební dokumentace čp. 2 (stavební archiv ÚMČ Prahy Řeporyje) 
 

   obr. 1 
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Mapa originální evidenční (1869 -  1886?)  zobrazila změny, které nejsou součástí dnešní 

stavební dokumentace. Přestavbu, rozšíření obytného stavení a rozšíření chlévů na jižní 

straně usedlosti. Zboření staré stodoly a postavení nové větší , která byla postavena kolmo 

k původní. (obr. 4) 

Mapa katastrální evidenční (zaznamenávající změny do roku 1911) zaznamenala přístavbu 

k severnímu průčelí obytné budovy, ve stavební dokumentaci doloženou jako „přístavbu 

krámu“.  Na západní straně pozemku usedlosti se objevil nový dům s podélně orientovanou 

fasádou. Budova je částečně představena před hospodářské stavení usedlosti na západní 

straně. (obr. 5) 

Výškopisný plán města Prahy a okolí (1922) 

Zaznamenal v podstatě stejnou situaci. (obr. 6) 

Pozn: Z předložených faktů vyplývá, že majitel domu pronajímal prostory jejím 

zaměstnancům od roku 1875, mohl si tak možná dovolit přestavbu chlévů a výstavbu 

poměrně rozměrné stodoly, což mohlo podle záznamů map proběhnout během 70. let 20. 

století. S jistotou to ale nelze tvrdit.  Přestavba obytné budovy a úprava jejího průčelí z roku 

1908 pravděpodobně reagovala svojí podobou na místní nádražní architekturu. Mapa 

katastrální evidenční zaznamenávající stavební změny do roku 1911 zobrazila rozdělení 

objektu na víc čísel popisných, což zřejmě znamenalo zánik zemědělské usedlosti.  
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Čp. 11, Řeporyje 

 

 

Stavba stojící na původním místě samostatné usedlosti čp. 11 dodnes tvoří západní stranu 

Řeporyjského náměstí. Dnes v podobě dvou budov městského charakteru obrácených 

hlavním průčelím do náměstí. Jihozápadní nároží tvoří patrová starší budova z roku 1901 a 

těsně k ní ze severu přiléhá mladší dvoupatrová budova z roku 1929. (obr. 1) 

1840 stabilní katastr uvádí Podzemského  Štefana  jako ¾ láníka. 36   

1892 výkres na postavení chlévů od stavitele Josefa Ruprechta z Liboce, je zde patrné, že 

kromě kravína a ovčína jsou navržené dvě obytné místnosti, které ale zřejmě nebyly 

realizovány. 37 (obr. 2) 

1901 povolení stavby Františku Podzemskému, který na pozemku čp. 11 nechal vystavět 

patrový podsklepený dům městského typu se šesti místnostmi v přízemí i v patře a se dvěma 

sklepními místnostmi. 38  

 

                                                           
36 SOA Praha, Římskokatolická farnost Ořech-Řeporyje, matrika Řeporyje,  kniha narozených - 1868, 1874, 1879 
37 Stavební dokumentace čp. 2 (stavební archiv ÚMČ Prahy Řeporyje) 
38 Stavební dokumentace čp. 2 (stavební archiv ÚMČ Prahy Řeporyje) 
 

   obr. 1 
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1901 situace zobrazující dispozici usedlosti, již s patrovým městským domem, v zadní části 

stále s hospodářským křídlem39 (obr. 3) 

1906 plán stodoly, která byla zřejmě postavena později od stavitele Josefa Hauta. 40  (obr. 4) 

Císařský otisk (1840) zobrazil usedlost, jejíž zděné objekty jsou rozloženy na obdélném 

pozemku se vzdálenější stodolou na západní straně, chlévy na severní straně a menšími 

pravděpodobně obytnými objekty na jižní straně. (obr. 5)       

Mapa originální evidenční  (1869 – 1886?)   nezaznamenala žádné změny. (obr. 6)  

Mapa katastrální evidenční (zaznamenávající změny do roku 1911) zobrazila téměř 

čtvercovou stavbu na jihozápadním nároží náměstí  a za ní  nově postavenou hospodářskou 

budovu. (obr.7)   

Výškopisný plán města Prahy a okolí (1922) 

 zobrazil stejnou situaci jako předchozí mapa. (Obr. 8) 

Pozn: Z předkládaných skutečností je viditelné , že  majitel usedlosti čp. 11 se pokusil již 

v roce 1892 ubytovat ve svém statku nájemníky, to se ale zřejmě na zásah stavebního úřadu 

nepodařilo. Další pokus se podařilo zrealizovat v roce 1901, kdy byla postavena dodnes 

stojící patrová podsklepená budova se šesti obytnými místnostmi v přízemí i v patře. Rodina 

Podzemských ale dále hospodařila, v roce 1906 se pokusila zrealizovat novou stodolu. 

Později byl na místě usedlosti vystavěn  velký nájemní dům navržený v roce 1928 stavitelem 

Václavem Šarbochem v přízemí s obchody a kavárnou. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
39 Stavební dokumentace čp. 2 (stavební archiv ÚMČ Praha Řeporyje) 
40 Stavební dokumentace čp. 2 (stavební archiv ÚMČ Praha Řeporyje) 
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Čp.16, Řeporyje 

       

 

V dnešní době stojí na místě původního čp. 16 novodobý dům. Fotografie zachycuje budovu 

v roce 1955. Původní usedlost vznikla pravděpodobně rozparcelováním panského dvora po 

době raabizace (1775). (obr. 1, 2) 

1840 stabilní katastr uvádí v tomto čísle popisném majitele Štípka Josefa – ¼ láníka.41 

1858 matrika uvádí pachtýře hospody Jana Humla. V rozmezí let 1858 - 1881 jsou zde 

uváděni i další nájemníci nádeník, bednář a obuvník. 42 

1887 v rámci usedlosti kolmo ke stávající stodole byla navržena kolna, podle zednického 

mistra Pavla Šafaříka.  V situaci je zakreslena ještě jako obytná poměrně malá budova při 

silnici v jihovýchodním nároží usedlosti43. (obr.3) 

1897 výkres od stavitele VK Panoše zobrazuje přístavbu malého domku s jednou místností. 

Domek k pravděpodobně stál při východní straně obytného stavení, které v je v této době 

zobrazeno jako nárožní rozměrná budova. Ta je rozsáhlejší a rozšířená přes celou východní 

hranu pozemku sousedící s přilehlou komunikací44. (obr.4) 

Císařský otisk (1840) zobrazuje poměrně malou usedlost se stodolou v severozápadní části 

pozemku, a obytným stavením v protilehlém nároží, které je štítem orientované k přilehlé 

komunikaci. (obr. 5) 

                                                           
41 NA Praha, Stabilní katastr – písemné operáty, fond 76, kart. 251, sig.2801 
42 SOA Praha, Římskokatolická farnost Ořech, matrika Řeporyje, kniha narozených - 1858, 1881  
43 Stavební dokumentace čp. 16 (stavební archiv ÚMČ Praha Řeporyje) 
44 Stavební dokumentace čp. 2 (stavební archiv ÚMČ Praha Řeporyje) 

   obr. 2 (2019)    obr. 1 (50. léta 20. století) 
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Mapa originální evidenční  (1869 – 1886?) pak zachycuje malé obdélné stavení 

v severovýchodním nároží usedlosti.  (obr. 6) 

Mapa katastrální evidenční (zaznamenávající změny do roku 1911) 

již obsahuje půdorys shodný s nově vystavěnou hospodou.  (obr. 7) 

Výškopisný plán města Prahy a okolí (1922) 

 zobrazil stejnou situaci jako předchozí mapa. (obr. 8) 

Pozn: Z předešlých dokladů vyplývá, že dům čp. 16 zřejmě nejpozději od 19. století sloužil 

jako hostinec a zároveň jako menší rolnická usedlost. V jeho dispozici se pravděpodobně 

nacházely zbytky předešlého jezuitského dvora.  Je patrné, že hospodářství na konci 19. 

století poměrně kvetlo, což dokládá stavba kolny v roce 1883 a před rokem 1897 stavba nové 

patrové budovy hostince.   

 

 

 
   obr. 3    obr. 4 
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Čp. 17, Řeporyje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usedlost stojící na západním okraji Řeporyj při silnici na Třebonice, existující již před dobou 
raabizace (1775). Její dnešní dispozice odpovídá záznamům z konce 19. století. Na západní 
straně je obytná budova otočená štítovým průčelím do přilehlé ulice. Podélně jsou situovány 
zřejmě bývalé stáje se sýpkovým polopatrem.  (obr. 1) 

1840 stabilní katastr uvádí ¼ láníka Jana Kuchaře. 45 

Celou druhou polovinu 19. století matriky zaznamenávají v usedlosti rodinu Kuchařů. Nebyli 
zde uvedeni žádní nájemníci. Příslušníci této rodiny jsou v této usedlosti vedeni až do roku 
1987. 46 

1881 výkres od V.K. Panoše na vystavění stodoly s kolnou na místě předchozí spálené pro  
Františka Kuchaře47 (obr.2) 

1881 výkres na přestavění stájí rovněž od V. K. Panoše. Stáje byly podle dochovalých 
písemností rovněž poškozeny požárem a jejich půdorys měl být oproti starší budově  
posunut a srovnán s uliční čárou48 (obr.3,4) 

1913 dochovaná žádost na rekonstrukci chléva, stavba však není nijak doložitelná. 49 

Císařský otisk (1840) zobrazil usedlost na samém konci západního okraje Řeporyj. S chlévy 
podélně vystavěnými s přilehlou komunikací, obytnou stavbou, která je do ulice obrácena 
štítem a poměrně rozlehlou stodolou v zadní části areálu. (obr.5)  

Mapa originální evidenční (1869-1886?) zachytila přestavbu stodoly, její rozšíření a posunutí 
do zadní části pozemku a rozšíření obytného stavení směrem k jihu (obr.6) 

 
                                                           
45 NA Praha, Stabilní katastr – písemné operáty, fond 76, kart. 251, sig.2801 
46 SOA Praha, Římskokatolická farnost Ořech-Řeporyje, matrika Řeporyje,  kniha narozených -1856-1887  
47 Stavební dokumentace čp. 17 (stavební archiv ÚMČ Praha Řeporyje) 
48 Stavební dokumentace čp. 17 (stavební archiv ÚMČ Praha Řeporyje)  
49 Stavební dokumentace čp. 17 (stavební archiv ÚMČ Praha Řeporyje) 

   obr. 1 
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Mapa katastrální evidenční (zaznamenávající změny do roku 1911) zobrazila přestavbu 
chlévů, jejich posunutí k uliční čáře a vystavění malého přístavku na východní straně dvora. 
(obr.7) 

Výškopisný plán města Prahy a okolí (1922) zobrazil stejnou situaci jako předchozí mapa. 
(obr.8) 

 

Pozn: Podle záznamů matrik šlo pravděpodobně o usedlost bez nájemníků.  Mapy a 
dokumenty stavebního úřadu zachytily zejména přestavby usedlosti po roce 1881, kdy tento 
dvůr a jeho okolí zasáhl velký požár.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   obr. 2 
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Čp. 21, Řeporyje 

 

 

 

 

 

 

 

Jde o polouzavřenou usedlost na severovýchodním nároží řeporyjského náměstí Na Tržišti. 

Do náměstí se usedlost obrací dvěma štítovými průčelími. Přičemž severní z nich náleží 

obytné budově usedlosti, ze které směrem k ulici Smíchovská vystupuje rizalit se sedlovou 

stříškou a kruhovým okénkem (podoba jeho průčelí pravděpodobně reaguje na vzhled  

drážních staveb při Pražsko – duchcovské dráze). Směrem ke Smíchovské ulici je také 

obrácená fasáda stodoly s dekorativními náznaky pilastrů a geometrickou secesizující 

výzdobou. (obr. 1,2) 

1840 Stabilní katastr zaznamenal půlláníka Josefa Blažka.50 

1887 stavební povolení na stavbu hradební zdi a kůlny, jejichž nákres se ve stavební 

dokumentaci zachoval se signaturou V.K. Panoše51. (obr.3)  

1895 z tohoto roku se ve stavební dokumentaci čp. 21 dochoval výkres na stavbu přízemního 

domku, který majitel usedlosti Josef Stříbrný hodlal vystavět v roce na svém pozemku 

(149/2), což mu bylo pravděpodobně povoleno. Podle nákresu šlo o stavbu s nejméně dvěma 

bytovými jednotkami, postavenou na místě bývalého majitelova pole (dnešní čp. 103)52. 

(obr.4)   

                                                           
50 NA Praha, Stabilní katastr – písemné operáty, fond 76, kart. 251, sig.2801 
51 Stavební dokumentace čp. 21 (stavební archiv ÚMČ Praha Řeporyje) 
52 Stavební dokumentace čp. 21 (stavební archiv ÚMČ Praha Řeporyje) 

   obr. 2    obr. 1  
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1911 byla povolena stavba nové stodoly. Jedná se tedy zřejmě o stodolu, která stojí dodnes 

při Smíchovské ulici, v linii za kolnou a obytným stavením. 53 

Císařský otisk (1840) zobrazil usedlost jako dvůr se dvěma obdélnými budovami, obytnou a 

hospodářskou téměř ve stejné poloze jak se nacházejí dodnes. Pouze stodola v té době stála 

v zadní části, kolmo k obytným budovám v přilehlé zahradě.  (obr.5)   

Mapa originální evidenční (1869–1886?) zachytila stavby ve stejné poloze jako mapa 

předchozí, pouze při obytné stavbě byl zobrazen nově postavený rizalit směrem ke 

Smíchovské ulici. (obr.6)   

Mapa katastrální evidenční (zaznamenávající změny do roku 1911) 

  zachytila již stavbu nové kolny a stodoly, v podstatě v dnešní poloze. (obr.7)   

Výškopisný plán města Prahy a okolí (1922) 

zobrazil stejnou situaci jako předchozí mapa. (obr.8)   

Pozn: Z předkládaných dokladů je zřejmé, že poměrně bohatý sedlák, v roce 1840 půlláník, 

své hospodářství rozvíjel i v osmdesátých letech 19. století, což dokládá stavba kolny. Na 

svém pozemku, zřejmě bývalé polnosti, vystavěl zmíněný přízemní domek se dvěma byty, 

s největší pravděpodobností určený k pronajímání. Své hospodářství nadále rozšiřoval i na 

počátku 20. století, což dokládá stavba stodoly z roku 1911. 

 

 

 

                                                           
53 Stavební dokumentace čp. 21 (stavební archiv ÚMČ Prahy Řeporyje) 
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Čp. 25 – Trunečkův mlýn 

 

Stavba mlýna je v současnosti v rozvalinách, na jedné z částečně zachovalých budov, která je 

obrácena štítovým průčelím k přilehlé komunikaci se dochoval nápis VÁLCOVÝ MLÝN V. 

TRUNEČKA. (obr. 1) 

1840 stabilní katastr uvádí emfyteuta Jana Vavřinu. 54 

1864 – 1883 matrika zaznamenala mlýně pouze příslušníky rodiny Tureckých.55 

1888 dochována žádost Matěje Velána o povolení stržení starého krovu a postavení nového, 

posazeného výš o 50 cm na zdi přistavěné nad obytným stavením a to zejména kvůli „ 

zaopatření strojů mlýnských“. V souvislosti s tím hodlal majitel přestavět i prkenný štít stavby 

na cihelný. 56  

1907 byla povolena Janu Trunečkovi přestavba a přístavba obytného přízemního křídla, 

výkres nedochoval.57  

1920 se zachoval výkres  půdorysu obytného stavení od stavitele Václava Šarbocha s mělkým 

západním křídlem, jehož součástí je prostor mlýnice. Delší jižní křídlo  pak náleží obytným 

místnostem.  58(obr. 2) 

1910- 11 nechal mlynář Truneček přestavět mlýn na válcový s vodní turbínou. 59 

                                                           
54 NA Praha, Stabilní katastr – písemné operáty, fond 76, kart. 251, sig.2801 
55 SOA Praha, Římskokatolická farnost Ořech – Neporyje, matrika Řeporyje, kniha narozených- 1856, 1881   
56 Stavební dokumentace čp. 25 (stavební archiv ÚMČ Praha Řeporyje) 
57 Stavební dokumentace čp. 25 (stavební archiv ÚMČ Praha Řeporyje) 
58 Stavební dokumentace čp. 25 (stavební archiv ÚMČ Praha Řeporyje) 

   obr. 1 
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1916 stavební povolení od C.K. ředitelství drah na postavení  rozměrné stodoly 

v jihozápadním cípu pozemku podle návrhu Josefa Podzemského.  Od roku 1935 začal být  

mlýn poháněn spalovacím plynovým motorem, a od roku 1946 byl převeden na elektrický 

pohon.60 

Císařský otisk (1840)  zobrazil stavbu mlýna jako uskupení tří budov. Nejseverněji mlýnici se 

značkou mlýnského kola, kterou ze severu obtéká náhon. K ní na východě přiléhá malá vodní 

obdélná nádrž a malý obdélný přístavek. Jižní část usedlosti tvořila zřejmě stavba menší 

stodoly. (obr. 3) 

Mapa originální evidenční  (1869 – 1886?)  zobrazila obdélnou budovu ležící až za hranicí 

pozemku mlýna na východní straně. (Obr. 4) 

Mapa katastrální evidenční (zaznamenávající změny do roku 1911) na  mapě se poprvé 

objevila rozměrná budova stodoly v jihovýchodním cípu. Stará stodola byla již v této době 

zbořená a k budově mlýnice je přistavěna téměř čtvercová budova od  západu. (obr.5)  

 

Pozn: Ze zjištěných skutečností ve sledovaném období vyplývá, že větší přestavby v areálu 

mlýna se udály během osmdesátých let 19. století. Šlo mimo jiné o úpravu mlýnice, zřejmě 

z důvodu modernizace mlýnského zařízení, která mohla být způsobena vyšší poptávkou po 

zpracování obilí. Dokladem rozvoje hospodářství je pak stavba rozměrné stodoly v roce 1916, 

již po přestavbě mlýna na válcový systém. Usedlost agrární krize zřejmě nezasáhla. Poptávka 

po mletí obilí se zřejmě stále zvyšovala i během 80. let 19. století. 

 

                                                                                                                                                                                     
59 Stavební dokumentace čp. 25 (stavební archiv ÚMČ Praha Řeporyje) 
60 Stavební dokumentace čp. 25 (stavební archiv ÚMČ Praha Řeporyje) 
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Čp. 82, Řeporyje  

 

 

 Jedná se o dům na poměrně malé, úzké parcele, s jednoosým průčelím a sedlovým štítem.  V 

zadní severní části parcely a proti obytné budově se rozkládají hospodářské budovy. Na starší 

konstrukci domu upozorňuje přetažená střecha před vstupní průčelí a dvě malá okénka ve 

štítě, jako součást dřívější výzdoby fasády.  

1877 dům zobrazila poprvé reambulavaná mapa  

1875 František Nerad (podle záznamů matriky mlékař)61 odkoupil stavební místo (229/a) a 

hodlal na něm vystavět nový „obydelní“ domek. Ve stejném roce bylo uděleno stavební 

povolení. Podle zachovalého výkresu od stavitele Jana Dobrého se jednalo o přízemní domek 

s jednou obytnou místností, kuchyní, komorou a chlévem.62 (obr.2) 

1901 Josef Nerad podal žádost na přístavbu přízemního domku, který měl být v přední jižní 

části zvýšen o jedno patro. Zároveň měly být přistavěny chlévy na protilehlé straně dvorku 

podle dochovalého výkresu vypracovaného stavitelem V.K. Panošem. V nově přestavěném 

přízemí obytného domu, v části při uličním průčelí, se nacházela velká kuchyně, dále síň a 

                                                           
61 SOA Praha, Římskokatolická farnost Ořech-Řeporyje,matrika Řeporyje, kniha narozených – 1878,   
62 Stavební dokumentace čp. 82 (stavební archiv ÚMČ Praha Řeporyje) 
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mlékárna, klenutá segmentově. V patře pak byla po venkovním schodišti přístupná jedna 

obytná místnost. 63 (obr. 3 a 4) 

1928 plán na stavbu kolny na hospodářské stroje a stodoly od Václava Šarbocha na parcele 

229/24. Jde o vzdálenější  pozemek na hranici tehdejších Řeporyj, kde se dnes nachází vilová 

zástavba.  Není jasné, jestli byla stavba postavena.64(obr.5) 

Jak již bylo řečeno, dům je poprvé zobrazen v ulici k Třebonicům v řadě domkařské zástavby 

na Reambulované mapě a Mapě originální evidenční  (1869 – 1886?). (obr.6) 

Jeho půdorys se na mladších katastrálních mapách v podstatě nezměnil. Mapy zobrazují 

obdélnou stavbu s malým přístavkem u severovýchodního nároží. (obr.7,8) 

Pozn: Dům byl vystavěn těsně po zavedení Pražsko duchcovské dráhy do Řeporyj. Postavil jej 

František Nerad  - mlékař. Zřejmě jeho potomek v roce 1901 přistavěl dům i stáje a 

hospodářství zemědělského charakteru se zřejmě rozvíjelo i během dvacátých let 20. století, 

kdy byla plánována stavba stodoly.  

 

 

 

 

 

                                                           
63 Stavební dokumentace čp. 82 (stavební archiv ÚMČ Praha Řeporyje) 
64 Stavební dokumentace čp. 82 (stavební archiv ÚMČ Praha Řeporyje)  

   obr. 2 
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Čp.83, Řeporyje 

 

Dům stojí v řadě bývalých domkařských usedlostí postavených před rokem 1877, dva roky po 

zavedení Pražsko – duchcovské dráhy do Řeporyj. V základních hmotách je jeho podoba 

dochována z doby výstavby v roce 1875. (obr. 1) 

1875 plán na  vystavění obydlí pro pana Josefa Lose, občana z Řeporyje od stavitele Jana 

Dobrého (obr.1), zachována rovněž  žádost na postavení obydelního domku na odkoupené 

ploše na parcele 229/a z pozemku obecního, na výkresu je zobrazen patrový dům v přízemí 

s kuchyní, dřevníkem a chlévem a v patře se světnicí a komorou.65 (obr. 2,3) 

1901 žádost na přikoupení obecního pozemku na postavení porážky pro Antonína Šimáčka.66 

1907 žádost na postavení udírny a prádelny pro Antonína Šimáčka.67  

 Třebonicům v řadě domkařské zástavby na Reambulované mapě a Mapě originální 

evidenční  (1869 – 1886?). Jeho půdorys se na mladších katastrálních mapách v podstatě 

nezměnil.  (obr. 4,5,6) 

                                                           
65 Stavební dokumentace čp. 83 (stavební archiv ÚMČ Praha Řeporyje) 
66 Stavební dokumentace čp. 83 (stavební archiv ÚMČ Praha Řeporyje) 
67 Stavební dokumentace čp. 83 (stavební archiv ÚMČ Praha Řeporyje) 

   obr. 1 
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Pozn: Domek byl postaven dva roky poté, co byla do Řeporyj zavedena Pražsko – duchcovská 

dráha, jako patrový (pravděpodobně s možnými nájemními prostory). Od přelomu 19. a 20. 

století jeho prostory sloužily řeznické živnosti.  

 

 

 

   obr. 2 

   obr. 3 
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Čp.106, Řeporyje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jde o jeden z prvních domků postavených v severovýchodní části Řeporyj při silnici směrem 

k Velké Ohradě, kde se postupně na přelomu 19. a 20. století vytvořila poměrně rozsáhlá 

domkařská enkláva. (obr. 1) 

1896 zkolaudován domek pro Josefa Kuchaře a Antonii Kuchařovou na pozemku č. 152. 
68Dnes při ulici Smíchovská. Domek se dodnes zachoval ve své základní hmotě. Původně šlo o 

tříosou fasádu, vstup do domku vedl ze dvora, do malé předsíňky, ze které se vstupovalo do 

tří oddělených místností, zaklenutých zrcadlovou klenbou.  Parcela domu byla ohrazena, 

tvořila malý dvorek. Na západní straně byly zakresleny malý chlév a mlátek. (obr.2,3) 

 Mapa katastrální evidenční (zaznamenávající změny do roku 1911)  zachytila poprvé tuto 

stavbu. Stejně tak i mapy následující. (obr.4,5) 

 

                                                           
68 Stavební dokumentace čp. 106 (stavební archiv ÚMČ Praha Řeporyje) 

   obr. 1 
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16.D. Zbuzany 

Ves se nalézá jihozápadně od Smíchova v rovinaté krajině na mírném svahu obráceném 

k severu, při bývalé okresní silnici z Chotče na Chrášťany. V severní části jejího katastru 

prochází od roku 1873 pražsko – duchcovská dráha.  

Jednu z prvních zmínek o Zbuzanech najdeme v roce 1406 v urbáři břevnovského 

kláštera, k jehož dávnému majetku se počítá i polovina vsi Zbuzany, jako dávný jeho majetek.  

Druhá polovina pak náležela pražskému biskupství a později arcibiskupství, o čemž je veden 

urbariální záznam z let 1382 – 1383 v účtech distriktu pražského, kam náležely pražské 

objekty a pak arcibiskupský dvůr a tvrz v Kyjích, Hostovice, poplužní dvůr ve Štěrboholích, 

Dušníky, Chrášťany, Okovice ,Železná, část Zbuzan a Neratovice.  

V roce 1421 se klášterních statků zmocnili Pražané a dali si od krále Zikmunda mezi 

35 dalšími zapsat i Zbuzany.  Tento zápis pak potvrdil v roce 1459 i král Jiří z Poděbrad a 

v roce 1472 král Vladislav Jagellonský.  

V roce 1458 byly Zbuzany Novému Městu pražskému zabrány a postoupeny 

doživotně královskou komorou Martinu Smilovi ze Stoječic, měšťanu staroměstskému, který 

odkázal statek své dceři Martě, provdané za Fridricha Ottu z Dalmanhorstu a na Zbuzanech. 

Od ní koupil Zbuzany roku 1569 Petr Chotek z Vojnína a brzy nato je prodal Nikodému 

Marglovi ze Sobíšku.  

V roce 1623 se staly Choteč a Zbuzany majetkem kapituly  Všech svatých na Hradě 

pražském a brzy poté byla pražské kapitule navrácena také ves Chejnice a kapitula si z těchto 

třech vesnic zřídila statek Choteč a Zbuzany. Roku 1637 byl dvůr Dvořákovský (asi č.p.2) ve 

Zbuzanech koupen kapitulou, která z něho udělala panský dvůr.  

Berní rula v roce 1654 zaznamenala ve Zbuzanech 14 selských gruntů. Zbuzany 

s Chotčí v té době náležely do Slánského kraje. V roce 1714 byl kraj slánský spojen s krajem 

rakovnickým, tam se pak  Zbuzany nacházely až do zrušení patrimoniální správy.   



130 

 

Přiznávací tabela z roku 1713 zachytila ve vsi 23 staveb - 19 selských usedlostí a 4 

stavby domkařů (podruhů a řemeslníků), mezi které patřil  zedník, kovář, švec a pastevec. 

Tereziánský katastr zmiňoval panský dvůr a panský hostinec. Josefský katastr zaznamenal 25 

čísel popisných. Také kovárnu (č.p. 8) a hostinec č.p. 7. 1 

 

Vývoj počtu obyvatel a domů během 19. století a na počátku 20. století 

Stabilní katastr uvádí  33 čísel popisných, v r 1850 pak bylo ve vsi vedeno 199 

obyvatel.2   

V roce 1869 ve 32 domech žilo 215 obyvatel. V roce 1880 žilo v 31 domech 253 obyvatel. 

Deset let poté ve 27 domech 234 obyvatel, v roce 1900 272 obyvatel ve 29 domech. Po roce 

1900 počet obyvatel a domů začal pomalu stoupat, v roce 1910 ve 34 domech žilo 301 a 

v roce 1921 ve 37 domech 312 obyvatel.3 

 

Vývoj vsi během 19. století a na počátku 20. století 

 

Do roku 1869 se ves nacházela v rakovnickém okrese. Od roku 1869 do roku 1921 

byla součástí smíchovského okresu. Přiškolena a přifařena byla celé toto období k Ořechu.4 

V roce 1846, v období, kdy se sedláci údajně ve vsi potýkali s větší chudobou, založili Spolek 

sousedů zbuzanských. V podstatě družstvo, které odkoupilo veškeré obecní pozemky, aby se 

mohly obdělávat. 5 Nejbližší průmysl se nacházel v sousedních Jinočanech, kde se od roku 

1856 nacházely lomy na těžbu železné rudy. V roce 1873 se na severní straně katastru vsi 

objevila Pražsko – duchcovská dráha, u ní byl vystavěn strážní domek . Zastávka zde byla 

                                                           
1 K dějinám Zbuzan více: Archiv OÚ Zbuzany ,Sojka, Václav, Zbuzany v posledních tři sta létech (od pol. XVII 
do pol. XX století) ; Hradílková, Hana, Zbuzany aneb obec je rodu ženského, Zbuzany 2014. 
2 Sojka, Václav, Zbuzany v posledních tři sta létech (od pol. XVII do pol. XX století,(pozn. 1), s. 295, 328.  
3 Růžková, Jiřina – Kropáček Zdeněk, Historický lexikon obcí České republiky 1896-2005, Praha 2006, s. 164-
165 
4 Růžková, Jiřina – Kropáček Zdeněk, Historický lexikon obcí České republiky 1896-2005, (pozn.3), s. 607 
5 Hradílková, Hana, Zbuzany aneb obec je rodu ženského, Zbuzany 2014, (poz.1), s. 50 



131 

 

zřízena až v roce 1900. Pravděpodobně na konci 70. let byla vsí vedena  okresní silnice 

z Chotče směrem na Jinočany a Chrášťany, silnice se v severní části vsi prudce stáčela 

k západu.  Původní přímá cesta na Řeporyje tak pomalu ztrácela na významu.  Ves byla 

přifařena a přiškolena k sousednímu Ořechu. Během 19. století se ves téměř urbanisticky 

nerozvíjela. Podle statistického přehledu po roce 1880 obyvatel a domů ve vsi dokonce 

ubývalo, což se pomalu začalo měnit až po roce 1900. Ve vsi zanikly menší usedlosti např. 

č.p. 29, vystavěná v roce 1807, a rovněž starší statky č.p. 13, 14. Ty přikoupil v roce 1843 

Josef Turecký ke svému statku č.p. 14 a na jejich místě vytvořil anglický park, který byl 

součástí nového panského letního sídla, které se stalo po roce 1848 dominantou  severní části 

vsi. 6 Koncem devatenáctého století měly Zbuzany kolem 30 čísel popisných. Z toho asi 13 

selských usedlostí. Zbytek tvořily chalupy, domkařská zástavba a hostinec. Kromě kováře 

v č.p. 8, koláře v č.p. 17 a dvou ševců v č.p. 5 a č.p. 16 a obchodu v č.p. 19, byli téměř všichni 

obyvatelé zaměstnáni v zemědělství. 7Pomalý růst domkařské zástavby se projevil v jižním 

výběžku vsi při silnici na Choteč až na přelomu 19. a 20. století. K většímu rozvoji domkařské 

– dělnické kolonie došlo až ve dvacátých a třicátých letech 20. století.  

                                                           
6 Sojka, Václav, Zbuzany v posledních tři sta létech (od pol. XVII do pol. XX století) (pozn. 1), s. 858 
7Hradílková, Hana, Zbuzany aneb obec je rodu ženského (poz.1), s. 48  
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Urbanistický vývoj   

Poměrně kompaktní půdorys venkovského sídla návesního typu podél severojižní 

komunikace, který zachytily všechny katastrální mapy v 19. a na počátku 20. století, byl podle 

historických záznamů v hlavních liniích obdobný již v době berní ruly z roku 1654.8 V roce 

1723 byl postaven obecní hostinec v čp. 7. V druhé polovině 18. století vznikla v 

severozápadní části při cestě k Jinočanům enkláva chalupnických stavení, např. čp. 8, 9.a 10, 

také již existovala obecní pastouška (později označena čp. 15). 9 Postupné přibývání staveb  

po roce prvního číslování (1771)  do roku 1840 pak zobrazila indikační skica. Z mapy je 

patrné, že ze systému postupného číslování, vedeného ve Zbuzanech od jihu po západní linii 

od usedlosti čp. 1 na sever a po východní linii zpět, vystoupilo č.p. 4, na které bylo přeneseno 

původní číslo v roce 1820. Poměrně složitá situace se jeví ve shluku usedlostí na 

severovýchodě vsi (čp. 20 a 21, a to čp. 22, 23, 24 a 26),  které  musely být podle tohoto 

systému vystavěny až mezi roky 1770 až 1840, to však  neodpovídá starším záznamům. V 

této části je tedy systém prvního číslování zatím z neznámých důvodů porušen. V roce  1807 

byla vystavěna usedlost čp. 29, která se  v roce 1864   stala součástí čp. 18 a následně 

vyhořela. 10 

Od roku 1840 (mapování stabilního katastru) do roku 1873 ve vsi vyrostly pouze 3 

domy. Číslo popisné  33 získal strážní domek pražsko – duchcovské dráhy. Kolem roku 1900 

přibylo 9 čísel popisných, zejména v jižní části obce při silnici na Ořech. V roce 1900 přibyla 

v obci čekárna nově zřízené zastávky pražsko – duchcovské dráhy (čp. 38). Domkařská 

zástavba rostla ve vsi především po roce 1923, kdy během deseti let vzrostl v jižní části 

katastru vsi počet domů téměř třikrát.  

                                                           
8 Archiv OÚ Zbuzany, Sojka, Václav, Zbuzany v posledních tři sta létech (od pol. XVII do pol. XX století) 
(pozn. 1), s. 71 
9 Archiv OÚ Zbuzany, Sojka, Václav, Zbuzany v posledních tři sta létech (od pol. XVII do pol. XX století) 
(pozn. 1), s.86 
10 Archiv OÚ Zbuzany, Sojka, Václav, Zbuzany v posledních tři sta létech (od pol. XVII do pol. XX století) 
(pozn. 1),s..22 
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16.D.1 a 16.D.2. císařský otisk a indikační skica (1840 -1869) zobrazují poměrně 

kompaktní zástavbu vsi rozloženou podél severojižní komunikace z Ořechu a Chotče do 

Řeporyj a Třebonic s poměrně výraznou odbočkou dnes vedoucí k Jinočanům. Podél silnice 

jsou řazeny poměrně velké statky, zejména na západní straně, jde o statky č.p. 1 a čp. 2 a 3. 

Na západní straně na rozdíl od císařského otisku indikační skica zachytila přestavbu statku čp. 

14 do podoby většího, ze všech stran uzavřeného venkovského sídla. Na východní straně 

komunikace pak náleží rozlohou mezi větší statky čp. 18 a dále pak statky čp. 20, 26, 22 a 23, 

jejichž shluk uzavírá protáhlý centrální prostor návsi od jihu. Indikační skica zaznamenala 

systém prvního číslování, který je podrobněji popsán v urbanistickém vývoji vsi. (viz 

předchozí kapitola). 
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16.D.3. reambulovaná mapa  (1877)  zaznamenala rovněž přestavbu čp. 14 na letní panské 

sídlo a úpravu zahrady jižně od něj.  Součásti zahrady bylo i původní čp. 12 a 13,  které bylo 

přeneseno na dům na nároží křižovatky u silnice směrem k Jinočanům, původně čp.11. Zde 

vznikla v podstatě rohová stavba s malým západním pozemkem a menšími hospodářskými 

stavbami. Přestavován byl i statek čp. 6, u kterého byl také rozšířen pozemek. Mapa rovněž 

zobrazuje Pražsko – duchcovskou dráhu a strážní domek u ní.  
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16.D.4. mapa originální evidenční (1869-1877?) ze zákresu mapy je  patrné, že ves se 

urbanisticky nerozšiřovala, docházelo zejména k přestavbám stávajících usedlostí, které již 

zaznamenala reambulovaná mapa. U velkých statků, např. u čp. 1, byla vystavěna velká 

stodola, u čp. 3 zřejmě zvětšena obytná budova, která byla prodloužena západním směrem a 

vystavěna nová stodola. Velké stodoly a hospodářské stavby vznikly podle záznamů mapy 

také u poměrně velkých statků u čp. 17 a 18 a také u čp. 21 a 23. Zanikl zřejmě statek čp. 29. 

Přestavby probíhaly i v domkařské zástavbě u cesty směrem na Jinočany, např. čp. 9 a 10. 

Velkým zásahem do urbanismu vsi byla úprava komunikace, přicházející do vsi od 

jihovýchodu od Ořecha, která se prudce stáčela v severní části vsi k západu, vedoucí přes trať 

k Jinočanům. Ostatní komunikace,do té doby utvářející podobu zástavby vsi, ztrácely od této 

úpravy na důležitosti.  
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16.D.5. Výškopisný plán města Prahy a okolí (1922) zaznamenal v podstatě téměř stejnou 

situaci jako předešlá mapa, pouze několik nových domkařských staveb na jižní straně 

intravilánu sídla  při cestě směrem na Choteč. To byl pozdější základ nové, v poměru ke 

stávající vsi poměrně rozlehlé,  zástavby ve dvacátých a třicátých letech 20. století.  
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Čp.8, Zbuzany 

 

V druhé polovině 18. století vznikla v severní části Zbuzan při cestě na Jinočany enkláva 

chalupnických usedlostí, jejíž součástí bylo i čp. 8, stavení doložené poprvé v roce v roce 

1768. Dnes na pozemku bývalé chalupnické usedlosti stojí přízemní dům otočený do ulice 

štítovým průčelím, postavený v roce 1906. (obr. 1) 

1793 zde byl zapsán Václav Hlaváček jako kovář.11 

1882 potomci Václava Hlaváčka zde provozovali stále kovárnu.12  

1898 je v chalupě veden nájemník Antonín Dvořák  (horník s rodinou). 13 

 1906 byl dům exekuován Anně Hlaváčkové. Získal jej Josef Liška, obchodní zprostředkovatel 

z Řeporyj, který nechal obytný dům zbořit a na místě postavit nový. 14 

Císařský otisk (1840) zaznamenal na parcele dva menší obdélné objekty obrácené štítovou 

stranou do ulice. Větší obdélný objekt měl hlavní průčelí obrácené k východu do prostranství 

malého dvorečku. Usedlost měla u sebe pouze malý trojúhelníkový pozemek. (obr. 2) 

                                                           
11 Archiv OÚ Zbuzany, Sojka, Václav, Zbuzany v posledních tři sta létech (od pol. XVII do pol. XX století),s. 695 
12 Archiv OÚ Zbuzany Sojka, Václav, Zbuzany v posledních tři sta létech (od pol. XVII do pol. XX stolet)í, (pozn. 
1),s. 696 
13 Archiv OÚ Zbuzany Sojka, Václav, Zbuzany v posledních tři sta létech (od pol. XVII do pol. XX století), (pozn. 1) 
s.706  
14 Archiv OÚ Zbuzany Sojka, Václav, Zbuzany v posledních tři sta létech (od pol. XVII do pol. XX století), (pozn. 1) 
s.707 

   obr. 1 
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Mapa originální evidenční (1869 - 1877?) zachytila domek ve stejné poloze, bez zákresu 

stavebních úprav. (obr. 3) 

Výškopisný plán města Prahy a okolí (1922) zobrazil novou budovu na východní straně 

pozemku z roku 1906. (obr. 4)   

 

Pozn: Podle předložených údajů je zřejmé, že malá chalupnická usedlost překonávala 

zhoršené sociálně ekonomické podmínky na venkově v poslední třetině 19. století zřejmě 

díky možnosti pronajímat své prostory další rodině. Na počátku 20 století, byl dům 

potomkům majitele z konce 18. století exekuován, tento trend je u menších usedlostí 

doložen v rámci Zbuzan ještě v několika případech.  

   obr. 2 

   obr. 3 

   obr. 4 
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Čp. 18, Zbuzany  

 

 

Objekty usedlosti již v dnešní době neexistují.  

Na konci 17. století zaznamenána usedlost jako téměř sešlá. 15 (obr. 1) 

1840 dědí usedlost Matěj Sojka, přičemž jeho otec Josef Sojka se zavazuje, že hodlá splácet 

nadále své dluhy, které spočívají na gruntu, ručí dokonce svým výminkem. Usedlost tedy po 

roce 1840 asi velmi dobře prosperovala. 16 

1856 přešla do vlastnictví statku čp. 4, v té době mělo údajně dojít k velké přestavbě statku, 

kdy byly spojeny původní dvě budovy usedlosti se štítovým průčelím obráceným do návsi 

novou obytnou stavbou, která se obracela do ulice svou podélnou fasádou. Přestavěny byly 

údajně i hospodářské budovy a na sousedním pozemku čp. 4 přibyly dvě nové obdélné, 

zřejmě také hospodářské budovy. Přestavbu ale nezaznamenala reambulovaná mapa, až 

mapa originální evidenční, nemůžeme tedy přesně určit její dataci. 17 

                                                           
15 Archiv OÚ Zbuzany Sojka, Václav, Zbuzany v posledních tři sta létech (od pol. XVII do pol. XX stolet)í, 
(pozn.1),s.977 
16 Archiv OÚ Zbuzany Sojka, Václav, Zbuzany v posledních tři sta létech (od pol. XVII do pol. XX stolet)í, 
(pozn.1),s. 985 
17 Archiv OÚ Zbuzany Sojka, Václav, Zbuzany v posledních tři sta létech (od pol. XVII do pol. XX stolet)í, 
(pozn.1),s. 1008 

   obr. 1 
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1864 získalo čp. 18 do svého majetku čp. 29, které vzniklo na poč. 19. století. Majitelé čp. 18 

využívaly jeho pozemky a zejména stodolu, ostatní části této usedlosti nedlouho po roce 

1864 vyhořely.18 

1923 podle všech záznamů obhospodařovali dědici statku František a Marie Sojkovi ještě 

částečně polnosti čp. 15, 29, 25 a 27 ve Zbuzanech. 19 

Císařský otisk (1840) zaznamenal poměrně velký statek již se dvěma stavbami otočenými 

štítovými průčelími do prostoru návsi, v zadní východní části s poměrně rozměrnou stodolou. 

(obr. 2) 

Mapa originální evidenční (1869 - 1877?) zaznamenala velkou stavební úpravu statku, 

přestavěny byly téměř všechny jeho budovy. Původní dvě budovy obrácené štítovým 

průčelím byly podle šrafování přestavovány a propojeny obdélným křídlem, takže se nyní 

statek do návsi obracel podélným průčelím. Vznikla tak budova na půdorysu písmene U, ke 

které  bylo z jihu ještě kolmo připojeno jedno, poměrně rozlehlé křídlo. V západní části dvora 

byla rozšířena stodola, takže získala ještě jeden o něco větší díl než byla původní stavba. 

Dům se samostatným parcelním číslem na pozemku statku byl rovněž přestavěn na stavbu 

s malým křídlem vstupujícím do prostoru návsi.  (obr. 3) 

Výškopisný plán města Prahy a okolí (1922) zobrazil stavbu ve stejné podobě, pouze 

s malým kolmým přístavkem při východním konci hlavní obytné budovy. (obr. 4) 

Pozn: Statek podle všech záznamů nejvíce prosperoval po zániku patrimoniální správy v 50. 

letech 19. století, kdy možná došlo i k jeho rozsáhlé přestavbě. V následující době do roku 

1922 žádné velké stavební změny zaznamenány nebyly, i když se zřejmě usedlost, co se týče 

polností, nadále rozrůstala.  

                                                           
18 Archiv OÚ Zbuzany Sojka, Václav, Zbuzany v posledních tři sta létech (od pol. XVII do pol. XX stolet)í, (pozn. 
1),s. 1009 
19 Archiv OÚ Zbuzany Sojka, Václav, Zbuzany v posledních tři sta létech (od pol. XVII do pol. XX stolet)í, (pozn. 
1),s. 1018 
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   obr. 2 

   obr. 3 

   obr. 4 
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Čp. 19, Zbuzany  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dnešní dům je postaven na půdorysu L, přičemž jeho jižní křídlo je podle doložených údajů 

přístavbou z dvacátých let 20. stol. Zřejmě starší část domu je otočena svým podélným 

původně asi trojosým průčelím do ulice. Průčelí prolamuje v podstřeší šest oválných okének 

ústících do sýpkového polopatra.  (obr. 1) 

 

1765 podle starších záznamů bylo čp. 19 vystavěno v roce 1765 zedníkem Janem Součkem 

jako domkařská usedlost téměř bez přilehlého pozemku, pouze s malou předzahrádkou. 20 

1832 se dědičkou domku stala Terezie Vaisová, původně Součková, která je uváděna jako 

porodní asistentka, jejím manželem byl krejčí Václav Vais, spolu s nimi v domku přebývala 

rodina nádeníka. 21 

1871  domek zdědil  Jan Vais, také krejčí, který vedl v domku i malý koloniál. 22 

1913 získává dědictvím domek Václav Vais varhanář, který dům někdy po roce 1922 

stavebně upravil.23  

                                                           
20 Archiv OÚ Zbuzany, Sojka, Václav, Zbuzany v posledních tři sta létech (od pol. XVII do pol. XX století), 
(pozn.1),s. 1026 
21 Archiv OÚ Zbuzany, Sojka, Václav, Zbuzany v posledních tři sta létech (od pol. XVII do pol. XX století), 
(pozn.1),s. 1029 
22 Archiv OÚ Zbuzany ,Sojka, Václav, Zbuzany v posledních tři sta létech (od pol. XVII do pol. XX století),  
(pozn.1) ,s. 1031 

   

    obr. 1 
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Císařský otisk (1840) zobrazil ve srovnání s ostatními zbuzanskými usedlostmi a budovami 

poměrně malé obdélné stavení postavené zřejmě na obecním pozemku, s malým vlastním 

pozemkem a s úzkou předzahrádkou. (obr. 2) 

Mapa originální evidenční  (1869 - 1877?)  zachytila přestavbu - novou stavbu domku, který 

byl posunut směrem na západ , na místo původní předzahrádky, jeho průčelí tak nově 

sledovalo uliční čáru. (obr. 3) 

Výškopisný plán města Prahy a okolí (1922) zaznamenal stejný tvar půdorysu  stavby,  ve 

stejné poloze s malým přístavkem při severovýchodním nároží. (obr. 4) 

Pozn: Domek byl s velkou pravděpodobností přestavován na počátku nebo během 70. let 19. 

století, kdy byl využíván i jako koloniál. Možná byl rozšířen i z důvodu větších možností 

poskytovat jeho prostory nájemníkům.  Dům se pak téměř nerozšiřoval, k úpravám došlo až 

po roce 1922. 

 

                                                                                                                                                                                     
23 Archiv OÚ Zbuzany ,Sojka, Václav, Zbuzany v posledních tři sta létech (od pol. XVII do pol. XX století), 
(pozn.1),s. 1033 
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    obr. 2 

   

    obr. 3 

   

    obr. 4 
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Čp. 20, Zbuzany 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z usedlosti je dodnes zachována obytná budova, zřejmě upravovaná v první polovině 20. 

století a částečně hospodářské stavení na její severní straně.  (obr. 1) 

1841 velké dluhy vězící na tomto gruntu velmi zatěžovaly hospodaření Matěje a Marie 

Součkových, kteří se proto rozhodli odprodat polovinu pozemků Matějovi Jirátovi, 

nezletilému synu Václava Jiráta, hospodáře ve Zbuzanech, hospodáře čp. 1. (později vzniklé  

čp. 32)24  

Císařský otisk (1840) zobrazil poměrně velkou usedlost se třemi objekty kolem téměř 

čtvercového dvora. Na severní straně se nacházel největší podlouhlý objekt obrácený 

štítovým průčelím do návsi a dvě menší stavení na kraji dvora na východě a na jihu, rovněž 

otočená štítovým průčelím směrem k návsi. V zahradě přilehlého pozemku na východní 

straně je zobrazena stodola s okosenými severními nárožími. (obr. 2) 

Mapa originální evidenční (1869 - 1877?)  zbořen podlouhlý objekt na jižní straně dvora, při 

jeho bývalém severovýchodním nároží vystavěn menší, poměrně úzký objekt. Upravována 

zřejmě byla stodola, okosené rohy byly nahrazeny pravoúhlými nárožími.  (obr. 3) 

Výškopisný plán města Prahy a okolí (1922) zaznamenal v podstatě stejnou situaci. (obr. 4) 
                                                           
24 Archiv OÚ Zbuzany ,Sojka, Václav, Zbuzany v posledních tři sta létech (od pol. XVII do pol. XX století), 
(pozn1),s. 1053 

   

    obr. 1 



146 

 

Pozn: Usedlost byla oslabena prodejem půlky polností v roce 1841. Tato skutečnost zřejmě 

ovlivnila její existenci a hospodaření i v průběhu 19. století a na počátku 20. století, kdy 

v jejím dvoře neprobíhaly žádné zásadní změny, naopak poměrně velký hospodářský objekt 

na její jižní straně byl zbořen a v podstatě ve sledovaném období nebyl nahrazen jinou stejně 

velkou stavbou.   

 

 

   

    obr. 2 

   

    obr. 3 

   

    obr. 4 
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Čp. 22, Zbuzany 

 

 

 

 

 

 

 

Jedna z nejzachovalejších usedlostí ve Zbuzanech. Dodnes s obytnou budovou obrácenou 

štítovým dvouosým průčelím do návsi. Průčelí obrácené do dvora dělí výrazná patrová římsa 

a prolamují okénka sýpkového polopatra. Vystupuje z něj malá pavlač a kryté schodiště do 

patra budovy. Částečně je dispozičně zachován i celý areál dvora.  (obr. 1,2) 

1795 Václav Kohlík syn Jakuba a Kateřiny Kohlíkových, přepustil od svého statku čp. 22 jednu 

třetinu svých pozemků svému bratrovi podle závěti otce. Vzniká tak nová usedlost čp.29 při 

silnici k Ořechu, jejíž existence trvá do roku 1864, kdy se dostává do majetku čp. 18. 25 

1822 získává statek rodina Jirátů - Josef, jehož rodiče jsou majiteli čp. 1 ve Zbuzanech. 26 

1907 manželé Vaněk Antonín a Emílie Jirátová postupující statek Matějovi Jirátovi a vyhrazují 

si doživotní bydlení v usedlosti čp. 22. „A to užívání světnice vlevo od vchodu ležící o 2 

oknech na náves a o 2 oknech do dvora s volným průchodem síní.“ 27 

1907 vyhořela při usedlosti stodola 28 

1925 manželé Antonín a Albína Vaňkovi, tehdejší majitelé statku čp. 22 zakoupili parcelu č.k. 

97/1 ve Zbuzanech a vystavili rodinný domek čp. 41 jako výminek.  29 
                                                           
25 Archiv OÚ Zbuzany ,Sojka, Václav, Zbuzany v posledních tři sta létech (od pol. XVII do pol. XX století), 
(pozn.1),s. 1099 
26 Archiv OÚ Zbuzany Sojka, Václav, Zbuzany v posledních tři sta létech (od pol. XVII do pol. XX století), 
(pozn.1),s.1109 
27 Archiv OÚ Zbuzany Sojka, Václav, Zbuzany v posledních tři sta létech (od pol. XVII do pol. XX století), 
(pozn.1),s.1121 
28 Archiv OÚ Zbuzany Sojka, Václav, Zbuzany v posledních tři sta létech (od pol. XVII do pol. XX století), 
(pozn.1),s.1121 

   

    obr. 1 

   

    obr. 2 
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Císařský otisk (1840) zaznamenal usedlost vystavěnou na nepravidelném půdorysu, 

s obdélnou zřejmě obytnou budovou na severní straně. Ta má na mapě zvýrazněné hlavní 

podélné průčelí obrácené do dvora. Na protější straně se nachází rovněž obdélné stavení se 

štítovým hlavním průčelím obráceným do návsi, ještě zobrazené žlutě, jako spalné. V zadní 

jižní části pozemku se pak nacházela stodola. (obr. 3) 

Mapa originální evidenční (1869 - 1877?) stále zaznamenává spalný zřejmě hospodářský 

objekt na západní straně usedlosti s přístavbou, zřejmě již zděnou na jeho jižní straně. 

Přistavěna je i stodola. (obr. 4) 

Výškopisný plán města Prahy a okolí (1922) zachytil ve stejné poloze a půdorysné podobě 

obytné stavení na severní straně usedlosti. Přestavěno bylo hospodářské, původně spalné 

stavení na dva nestejně velké obdélné objekty.  Vystavěna byla nová stodola a ve východním 

výběžku dvora ještě jedno obdélné stavení. (obr. 5) 

 

Pozn: Od roku 1795 pozemkově zmenšená usedlost hospodaří pouze na 2/3 svých původních 

polností. Ve dvoře usedlosti nebyly během 19. století zaznamenány žádné větší přestavby a 

úpravy. Ty zřejmě proběhly až na konci 19. nebo na počátku 20. století. Statek se tak začal 

pravděpodobně na konci 19. nebo na počátku 20. století vzmáhat, což posléze dokazuje i 

vystavění nového výminku na nově koupené parcele v roce 1941. 

                                                                                                                                                                                     
29 Archiv OÚ Zbuzany ,Sojka, Václav, Zbuzany v posledních tři sta létech (od pol. XVII do pol. XX století), 
(pozn.1),s.1123 

   

    obr. 3 
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    obr. 4 

   

    obr. 5 
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16.E. Dušníky 

Od roku 1951 je ves součástí města Rudná společně se sousední Hořelicí. Venkovské sídlo 

návesního typu se nachází na rovinaté plošině, rozkládající se mezi údolím Vltavy a 

pahorkatinou lemující řeku Berounku. Podle záznamů historických katastrálních map jde o 

ves, kterou procházela zřejmě již od středověku tzv. Hasselbašsko – berounská silnice, 

později císařská silnice Praha – Beroun – Plzeň. 1  

        První zmínka o vsi pochází z roku 1227, kdy byly Dušníky potvrzeny jako majetek 

ženského benediktinského kláštera sv. Jiří v Praze.  V roce 1233 byly tomuto klášteru 

potvrzeny papežem Řehořem IX. Roku 1295 daroval král Václav II. Dušníky, Nučice a 

Stodůlky kapitule sv.Víta. Kolem roku 1378 patřily ke statku arcibiskupa pražského a v roce  

1410 byly vráceny kapitule sv. Víta. 2 

         Za husitských válek se staly Dušníky majetkem světských majitelů. V roce 1417 to byl 

Petr Křivý z Dušník. Další vlastník, Bedřich z Ředhoště a na Buštěhradě, roku 1423 postoupil 

vesnici své manželce Markétě z Minic. O deset let později se majitelkou stala manželka Jana 

ze Svárova. Roku 1463 patřily Dušníky Vilémovi z Ilburka a v roce 1474 byly postoupeny 

nejvyššímu pražskému purkrabímu Zdeňku ze Šternberka. Po něm je vlastnil Adam ze 

Šternberka, ale soudil se o ně s kapitulou sv. Víta v Praze. Kdo soud vyhrál, není z žádných 

písemností známé. 3 

                                                           
1 Bláha, Karel – Kozák, Václav, Pamětní kniha obce Dušník I, nepubl., archiv MěÚ Rudná, str. 74 
2 Všeobecně ke starší historii Dušník: Hach, Josef – Šmejkal, Karel, Hořelice – Drahelčice 1052-1948, Hořelice 
1948, s.11; Hůrková, Ludmila - Mezihoráková, Klára, Průzkum a identifikace památkových hodnot venkovské 
architektury 19. a 20. století v bývalé vsi Dušníky (Rudná), Workshop studentů Fakulty architektury ČVUT, 
Praha 2017; Junek Václav, 200 památek a jiných pozoruhodností města Rudná a jeho okolí, Rudná 2017; 
Melichar František, Paměti okresu Unhošťského, Praha 1890, s. 120-158;  Opleštilová Hana, Rudná, Rudná 
2002; Wirth Zdeněk, Soupis památek historických a uměleckých v království Českém od pravěku do počátku 
XIX. století. XXVI, Politický okres Kladenský, Praha 2017, s. 31-73; Zach, Karel, Památky kolem nás, Rudná 
1972, s. 17-25 
3 Opleštilová Hana, Rudná, (pozn.2), s. 20  
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V první polovině 16. století vlastnilo Staré Město pražské v Dušníkách dvory kmetcí, 

o které však roku 1574 přišlo z důvodu odboje proti Ferdinadovi I.. V roce 1551 tyto dvory 

koupili bratři Albrecht a Jan Kamejčtí ze Lstiboře. Na začátku 17. století vlastnil Dušníky 

rytíř Albrecht Hrzek ze Mšena Hrádku, který stál na protestantské straně. Za účast na 

stavovském povstání mu byla roku 1623 zkonfiskována třetina majetku, rovněž statek 

Dušníky. V roce 1628 žádal syn Albrechta Hrzka, Jiřík, královskou komoru, aby mu byl 

vydrancovaný a zadlužený statek postoupen. Jeho žádosti pravděpodobně nebylo vyhověno, 

protože od roku 1628 Dušníky opět patřily pražské kapitule a  kde později byly později 

přiděleny ke statku chrášťanskému, při kterém zůstaly až do zániku patrimoniální správy.  

Na počátku 30. let 17. století byly Dušníky vypleněny. Během druhé poloviny 17. 

století se ve vsi poměry postupně konsolidovaly. V letech 1687-1688 byl na Homoli, údajně 

uměle vytvořeném pahorku východně od vsi,vybudován barokní kostel. Ten stál  na místě 

starší kaple zbudované zřejmě již ve 13. století. 4  Dne 20. března 1753 vyhořela polovina 

dušnických domů, za dva dny poté požár zničil zbylou část dušnické zástavby.  5   

Dušníky ležely na již zmíněné důležité Hasselbašsko – berounské silnici, později 

císařské silnici Praha -  Beroun – Plzeň, která byla zobrazena již prvním vojenským 

mapováním (1764) jižně od jádra vsi, i když původně zřejmě procházela jejím středem. 

Z tohoto důvodu se ve vsi od roku 1739 nacházela budova pošty,  č.p. 22 (označena 

v indikační skice karmínově), která zde existovala až do poloviny 19. století, kdy její funkci 

přebrala v nedaleké Hořelici existující dráha. 6 

                                                           
4 Zach, Karel, Památky kolem nás Památky kolem nás, (pozn. 2),s. 8 
5 Bláha, Karel – Kozák, Václav, Pamětní kniha obce Dušník I, (pozn.1), s. 12 
6 Bláha, Karel – Kozák, Václav, Pamětní kniha obce Dušník I, (pozn.1), s. 16 
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Vývoj počtu obyvatel a domů během 19. století a na počátku 20. století 

V roce 1830 zde žilo v 51 domech 362 obyvatel. Ve vsi žilo 11 sedláků, 6 chalupníků 

a 26 domkářů. 7 V roce 1843 žilo v Dušníkách v 51 domech 473 obyvatel, v roce 1857 v 57 

domech 478 obyvatel. K roku 1870 bylo v Dušníkách napočítáno 636 obyvatel v 88 domech, 

o patnáct let později 880 lidí ve 107 domech a v roce 1910 1100 obyvatel ve 182 domech. 8 

 

Vývoj vsi během 19. století a na počátku 20. století 

Do roku 1869 Dušníky náležely do Rakovnického kraje, posléze do roku 1900 do 

Smíchovského okresu a poté do roku 1930 do okresu Kladno.  

Již v 8. století byla v okolí vsi zaznamenána těžba železné rudy. Roku 1845 

fürsternberský báňský úředník František Herda narazil mezi Nučicemi a Dušníky u vrchu 

Vinice na povrchová ložiska limonitu, což zapříčinilo poměrně rozsáhlou těžbu železné rudy 

na tomto území a později i na území blíže k Jinočanům. Původně byly tyto doly vlastnictvím 

Fürstenberských montánních závodů, od roku 1880 náležely České montánní společnosti a 

později od roku 1900 Pražské železářské společnosti. 9 

Zdejší surovina byla žádána zprvu zejména železářským průmyslem na Kladně. Tato 

skutečnost dala vzniknout kladensko – nučické dráze v roce 1857, která měla stanici 

v sousední Hořelici.  Roku 1873 pak na severovýchodním katastru vsi vznikla na pražsko – 

duchcovské dráze zastávka Dušníky, která se nacházela blíže k místním ložiskům železné 

rudy. Roku 1883 k ní byla z tohoto důvodu vedena vlečka z nučického dolu Vinice a později i 

v roce 1897 odbočka, která spojovala Dušníky přes Nučice s Berounem, s místem, kde šla v té 

době železná ruda rovněž hodně na odbyt.  10  U nového nádraží později vyrostla i cihelna 

                                                           
7 Hach, Josef – Šmejkal, Karel, Hořelice – Drahelčice 1052-1948, (pozn.2), s.11 
8 Bláha, Karel – Kozák, Václav, Pamětní kniha obce Dušník I, (pozn.1), s. 37 
9 Junek Václav, 200 památek a jiných pozoruhodností města Rudná a jeho okolí 100 památek Rudné, (pozn.1), s. 
32 
10 Junek Václav, 200 památek a jiných pozoruhodností města Rudná a jeho okolí 100 památek Rudné, (pozn.1), 
s. 32 
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firmy Hustoles, která zřejmě produkovala struskové cihly, využívané na stavby v Dušníkách, 

zejména na začátku 20 století.  

Pro ves Dušníky byla druhá polovina 19. století velkou změnou.  Počet obyvatel 

v tomto období narostl více než dvakrát a stejně tak i počet domů. Ve vsi rostla zejména 

domkařská zástavba, šlo v toto dobu hlavně  o domky dělníků. Na konci 19. století zde také 

rostly bytové patrové domy městského typu, které nechala pro své zaměstnance postavit 

Pražská železářská společnost. Jeden z nich právě v domě bývalé pošty v historické části vsi a 

na pozemku vedle a dále jižně od císařské silnice. Nové centrum obce se formovalo kolem 

křižovatky na Nučice a podél císařské silnice směrem ku Praze, kde byla vystavěna nová 

škola (1897), do té doby dušnické děti docházely do Hořelice, pošta, lékárna (1902) a 

sokolský dům. V roce 1885 byla zpevněna silnice procházející původním centrem vsi směrem 

k Chýni, ze které odbíhala na východní straně návsi odbočka ke Chrášťanům. Na původní 

návsi byl v roce 1903 zrušen rybník a na jeho místě nechal místní Okrašlovací spolek 

vybudovat park. 11 

                                                           
11 Bláha, Karel – Kozák, Václav, Pamětní kniha obce Dušník I, (pozn.1),  s. 27, 23, 16, 74 
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Urbanistický vývoj 

Zástavba Dušník, původně návesní vsi, kudy procházela významná takzvaná hasselbašsko – 

berounská silnice, byla ovlivněna již během 18. století přesunutím této významné komunikace 

na jižní okraj obce. Z toho důvodu její původní historické centrum (dnes kolem Havlíčkova 

náměstí) postupně ztrácelo na významu, zejména po polovině 19. století. Okolí návsi tvořily 

dvě linie poměrně velkých selských usedlostí, které svá hospodářství zřejmě dokázaly udržet i 

během 19. století díky poměrně rozsáhlému rovinatému katastru vsi  s rozložitými  plužinami, 

i když se zde rovněž nacházely scelené pozemky místního panského dvora. Poměrně velkou 

část v rámci Dušník vytvářela domkařská zástavba, která zřejmě z velké části vyrostla  již v 

druhé polovině 18. století (zřejmě díky existenci císařské silnice)  a na přelomu století  

následujícího. Velkou proměnou prošla zástavba Dušník v již zmíněné druhé polovině 19. 

století. Jižně od císařské silnice vznikly nové usedlosti a postupně i řada patrových městských 

domů. Velký byl i nárůst domkařské zástavby ve východní části vsi, při bývalé císařské silnici 

směrem k nádraží Pražsko – duchcovské dráhy.  
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16.E.1. a 16.E.2. císařský otisk a indikační skica (1840 -1869) zobrazily Dušníky jako ves s 

obdélnou návsí, kterou po jejím jižním okraji míjí císařská silnice Praha  - Beroun- Plzeň. 

Urbanistická struktura vsi ale sleduje původní vedení komunikace před postavením císařské 

silnice, která vstupovala do intravilánu vsi od jihu, na úrovni podélné osy návsi se stáčela 

pravoúhle směrem k západu a vytvářela tak prostor, kolem kterého se soustředila její nejstarší 

zástavba. Z návsi pak komunikace vystupovala na západní straně.  Největším objektem byl 

panský dvůr v jejím severovýchodním nároží. Poměrně velký pozemek zabírala obdélná 

stavba čp. 22 v jižní linii návsi, která byla od poloviny 18. století vedena jako pošta (císařský 

otisk ji zobrazil karmínově). Mnoho objektů je v této době zaznamenáno žlutě, jako spalné 

budovy. Zajímavou skutečností je i poměrně pravidelné dělení usedlostí na severní straně 

návsi, kde jsou v jejich dvorech samostatné žlutě značené výminky se samostatnými čísly 

popisnými, např. čp. 6, 7, 8, 9, 10, 11.  Systém prvního číslování (1771) začal u usedlosti čp 

1. na východní straně intravilánu vsi při cestě na Chýně, pokračoval severní linií návsi, došel 

k jejímu východnímu konci, kde byl číslem popis 15 označen panský dvůr a vrátil se zpět jižní 

linií zástavby na opačný počátek vsi. Na západní straně mimo náves u cesty na Drahelčice byl 

očíslován ještě v postupné řadě shluk domkařských staveb, které byly v té době zakresleny 

jako spalné. Po roce 1771 vznikl další shluk těchto staveb v jihozápadním výběžku vsi, blíže 

k císařské silnici. Tyto jsou již označeny bez jasného systému, jejich vznik tak lze řadit do 

období mezi lety 1771 a 1840.  Do období před rokem 1771 můžeme datovat rovněž vznik čp. 

17, které podle zákresů map vzniklo až po výstavbě císařské silnice, protože jeho průčelí je 

obráceno právě k této komunikaci.  
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16.E.3. reambulovaná mapa  (1877)  zaznamenává, mohutnou přestavbu panského dvora a 

přestavbu sousedního čp. 14. Také výstavbu domku s malým dvorem ve východní části  vsi, 

která se svým průčelím již otáčí ne do původního centra vsi, ale k císařské silnici (čp.52).  Při 

císařské silnici jsou zachyceny  rovněž nové usedlosti čp. 56 a 65 a základ nové domkařské 

enklávy při zmíněné silnici na východní straně vsi směrem na Prahu.  
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16.E.4. mapa originální evidenční  (1869- 70.-80. léta 19. stol.?) pak zejména u stávajících 

usedlostí zachycuje výstavbu nových stodol, např. u č.p. 1 , kde byla zároveň zachována 

původní dřevěná. Nově byly postaveny hospodářské budovy u čp. 21, kde byla na indikační 

skice zaznamenána na pozemku pouze jedna, zřejmě obytná stavba, otočená štítovým 

průčelím do návsi. Mapa rovněž zaznamenává výstavbu nových usedlostí ,  dokonce na 

historické návsi, na místě bývalého rybníčku (čp. 74). Zachytila rovněž poměrně velký nárůst 

domkařské zástavby v jihozápadním výběžku vsi a na východě při císařské silnici.  Rozsáhlou 

přestavbou prošel i panský statek, kde na západní  straně vyrostla mohutná obdélná 

hospodářská stavba. Přestavován byl i rozlohou poměrně rozměrný statek čp.16, původně 

zájezdní hostinec, z jehož obytné stavby se stal později sokolský dům. Tato mapa již rovněž 

zaznamenala výstavbu Pražsko-duchcovské dráhy v severovýchodní části katastru vsi.  
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16.E.5. mapa katastrální evidenční (zaznamenávající změny do roku 1908) zobrazila  

poměrně velký stavební ruch při císařské silnici, kde postupně rostla patrová zástavba 

městského typu.  V roce 1897 byla vystavěna místní škola čp. 105, v roce 1900 patrová 

nárožní neorenesanční budova lékárny čp. 125 a také  budova pošty čp.103. Dále pak  patrové 

nájemní domy Fürstenberské montánní společnosti. Například čp. 106, 108 nebo budova na 

Havlíčkově náměstí čp. 143. Docházelo  ke stavbám a přestavbám v rámci zemědělských 

budov. Vyrostly nové poměrně rozlehlé stodoly, např. u čp 3, na nově přikoupených bývalých 

obecních pozemcích.  Přestavovaly se  jejich obytné budovy například u čp. 65, 56, 19, 23 

nebo 17. Docházelo k přestavbám ve starších lokalitách domkařské zástavby a nově rostla i 

domkařská zástavba při bývalé císařské silnici směrem ku Praze. Ve vsi bylo zachováno stále 

poměrně mnoho staveb spalných, což je v této době v okolí Prahy poměrně neobvyklé.  
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16.E.6. Výškopisný plán města Prahy a okolí (1922) není v případě Dušník k dispozici.  
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Čp.6, Dušníky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dnes v základních hmotách částečně zachovalý areál statku, jehož výminek byl od jeho 

ostatních budov oddělen ještě před rokem 1771 (dnes sousední budova čp. 17). Do prostoru 

návsi se dnešní patrový dům obrací svojí jižní fasádou, která v sobě nese prvky modelace 

z 20. let 20 století. Částečně jsou z této doby zachovalé šambrány oken a tvar korunní římsy. 

(obr. 1). Ze starších staveb je na jeho dvoře zachováno severojižní obdélné hospodářské 

křídlo. V zadní části pozemku, kde dříve stávala stodola, se nacházejí novodobé skladištní 

stavby. (obr. 1) 

1896 písemný doklad z archivu stavebního úřadu - tehdejší vlastník statku Karel Polák žádá o 

povolení možnosti „strhnout část „obydelního“ hospodářského stavení z důvodů chatrného 

stavu a na tom samém místě vybudovat dvě obytné místnosti a kravín s vyvýšením hlavních 

zdí“ 12. Majitel zřejmě zvětšoval bytové prostory v rámci své usedlosti, které mohly být 

pronajímány. Zároveň byla pravděpodobně obytná budova a přilehlé chlévy zvýšeny o 

sýpkové polopatro.  

1929 plán a žádost o stavební povolení na jednopatrový obytný dům, který byl podle 

dochovaných plánů realizován v následujícím roce a zachoval se v téměř identické podobě 

                                                           
12Stavební dokumentace čp. 6 (stavební archiv MěÚ Rudná)  

   

    obr. 1 
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dodnes. Jde o patrový dům v přízemí s dvoupokojovým, a dalším jednopokojovým bytem a 

místností krámu.  Patro podle návrhu zabíral poměrně velký čtyřpokojový byt.13 (obr.2,3) 

1970 ještě v tomto roce byly prostory v obdélném hospodářském křídle na západě pozemku 

využívány jako byty. 14 

Císařský otisk (1840) zobrazil dům čp. 7 jako jednu z usedlostí severní linie dušnické návsi. 

Na západní straně jeho pozemku mapa zobrazila podlouhlé obdélné křídlo obrácené do návsi 

štítovým průčelím, v závěru přilehlého pozemku zahrady se rozkládala zděná stodola. Druhá 

zřejmě obytná budova, na východě dvora usedlosti, při návesní linii s hákovým půdorysem, 

zakreslená jako spalná má samostatné číslo popisné (zřejmě bývalý výminek).  (obr.4) 

 Mapa originální evidenční (1869-70.-80. léta 19. století?)    zachycuje stejnou situaci beze 

změny. (obr.5) 

Mapa katastrální evidenční (zaznamenávající změny do roku 1908) zobrazila přestavbu 

obdélného podlouhlého křídla na západní straně pozemku. Mapa na rozdíl od písemné 

stavební dokumentace zachytila přestavbu celého objektu a ne jenom jeho části (1896) Na 

mapě je rovněž vyznačena likvidace stodoly. (obr.6) 

Mapa katastrální evidenční (zaznamenávající změny do roku 1939) zobrazila usedlost bez 

stodoly. Před podlouhlým západním křídlem dvora je vystavěna obdélná budova, jejíž 

návesní průčelí sleduje vytyčenou uliční čáru. (obr.7) 

Pozn: Jedná se o jednu z dušnických usedlostí v severní linii návsi, od které byl ještě před 

rokem 1771 oddělen výminek. Během 19. století nebyly v její dvoře zaznamenány žádné 

změny. Na konci 19. století jsou v usedlosti rozšiřovány obytné prostory, které mohly být 

pronajímány novým obyvatelům rychle se rozvíjející obce. Podle záznamů mapy s datací 

1908 se v usedlosti v tomto roce již nehospodařilo, vzhledem ke zbořené stodole, která již 

nebyla ve sledovaném období znovu postavena.  Majitelé zřejmě na zemědělskou činnost na 

počátku 20. století rezignovali a věnovali se pronajímání svých prostor a budování obchodu.  

                                                           
13 Stavební dokumentace čp. 6 (stavební archiv MěÚ Rudná) 
14 Stavební dokumentace čp. 6 (stavební archiv MěÚ Rudná) 
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Čp. 12, Dušníky 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budovy dřívější kompaktní usedlosti jsou dnes rozděleny na dvě čísla popisná, na západní 

straně se nachází obytná budova čp. 12, a na východní straně dnes stojí samostatně budova 

čp. 261 (bývalý výminek).  Obě budovy mají sedlovou střechu.  Východní starší část, budovy 

čp. 12 je obrácena štítovým průčelím k návsi, západní mladší část je do návsi obrácena 

dvouosým podélným průčelím se sýpkovým polopatrem.  Průčelí je modelováno kubizujícími 

geometrickým štukovým reliéfem s půlkruhovým oknem ve štítu.  Dům čp. 261 je přízemní 

stavba s dvouosým štítovým průčelím a s obdélným oknem osvětlujícím podkroví domu.  

Korunní římsa západního a východního  průčelí je částečně přetažena na severní fasádu. 

Výplně okenních otvorů odkazují svojí podobou na úpravy ve 20. až 30. létech 20. století. 

(obr. 1) 

1900 stavební plán pro  tehdejšího majitele Antonína Koce na realizaci  stodoly v zadní části 

pozemku postavenou o něco blíže k ostatní objektům usedlosti než byla stodola předešlá.   

Šlo o poměrně velkou stavbu o dvou mlatech a třech pernách. (obr.3). V písemných 

dokladech se zachovala rovněž zmínka o stavbě kolny, plány k této stavbě se ale 

nedochovaly. 15 (obr. 2) 

1909  plán na přístavbu špýcharu nad obytnou budovou a stájemi, podle návrhu stavitele 

Františka Kozáka. Přístavba spočívala ve zvýšení obytné budovy a přiléhajících stájí. Stáje již 

                                                           
15 Stavební dokumentace čp. 12 (stavební archiv MěÚ Rudná) 

   

    obr. 1 
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v té době  tvořily s obytnou budovou obdélný  podlouhlý  objekt uzavírající dvůr na východní 

straně. „Dům se měl zvýšit o nadezdívku o 1, 4 m vysokou, tak aby se mohla v podkroví zříditi 

sýpka.“ 16 (obr. 3) 

1925 plán od stavitele Bedřicha Sochora, podle kterého byla přední uliční část obytného 

stavení rozšířena o kolmé východní křídlo  se dvěma samostatně přístupnými pokoji. 

Přístavek i obytná budova má dodnes z této doby zachovalou fasádu. 17 (obr. 4) 

Kolem roku 1943 došlo  k oddělení výminku od usedlosti, stavba je od této doby označována 

jako   deputátní domek. 18  

Císařský otisk (1840) zobrazil usedlost se dvěma obdélnými stavbami, které se obracely svým 

štítovým průčelím do návsi. V zadní části podlouhlého přilehlého pozemku se nacházela 

stodola. (obr. 5) 

Mapa originální evidenční  (1869- 70.-80. léta 19. století?)  nezobrazila žádné změny. 

(obr. 6) 

Mapa katastrální evidenční (zaznamenávající změny do roku 1908) již zobrazila stavbu nové 

rozměrné stodoly a kolmo na ní křídlo, podle záznamů stavebního úřadu, zřejmě kolny.  

(obr. 7) 

Mapa katastrální evidenční (zaznamenávající změny do roku 1939) již zobrazila téměř 

čtvercovou přístavbu se dvěma obytnými místnostmi na východní straně obytné budovy. 

(obr. 8) 

Pozn:  Podle uvedených skutečností, se poměrně velká stabilní usedlost začala rozrůstat až 

na přelomu 19. a 20. století (stavba stodoly, kolny a úprava obytného stavení), což zřejmě 

svědčí o tom, že její majitel dobře využil podmínek konsolidace venkovských hospodářských 

a sociálních poměrů na  konci 19. století a na počátku 20. století. 

                                                           
16 Stavební dokumentace čp. 12 (stavební archiv MěÚ Rudná) 
17 Stavební dokumentace čp. 12 (stavební archiv MěÚ Rudná) 
18 Stavební dokumentace čp. 12 (stavební archiv MěÚ Rudná) 
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Čp.23, Dušníky 

 

 

V základních hmotách jedna z poměrně zachovalých větších usedlostí v Dušníkách zejména 

proto, že byla v padesátých letech 20. století sídlem Strojní a traktorové stanice.  Z toho 

důvodu si v zásadě  ponechala svůj zemědělský charakter ( z tohoto období pochází například 

kolna v jižní části přilehlého pozemku).  Stavba obdélného obytného domu krytého valbovou 

střechou se dvěma průčelími, severním a východním, obrací do veřejného prostranství.  Na 

sever je orientovaná šestiosá  fasáda  s novodobými okenními výplněmi, s patrovou římsou a 

elipsovými okénky sýpkového polpatra. Východní fasáda je dvouosá, opět s patrovou římsou 

a okénky sýpkové polopatra, na této straně  obdélnými.  (obr. 1) 

1906 v materiálech stavebního úřadu se zachovala písemná dokumentace z roku 1906, kde 

tehdejší majitel František Koc žádá o povolení stavby na nádvoří statku.  Jde o budovu 

konírny s míchárnou a kůlnou na místě starého špýcharu a ovčína.19 Podle uvedených 

skutečností šlo zřejmě o přestavbu poměrně velkého hospodářského křídla na západní 

straně dvora usedlosti.  

1908 z tohoto roku se dochovala plánová dokumentace na stavbu kůlen na východní straně 

usedlosti. 20 Podle zakreslené situace můžeme usuzovat na tehdejší rozmístění staveb po 

obvodu pozemku dvora.  Na severu se nacházelo obytné obdélné stavení, které bylo kratší 

než dnes, k němu pak od jihu kolmo navazovalo hospodářské křídlo (obr. 2,3).  

                                                           
19 Stavební dokumentace čp. 23 (stavební archiv MěÚ Rudná) 
20 Stavební dokumentace čp. 23 (stavební archiv MěÚ Rudná) 

   

    obr. 1 



170 

 

1923 z tohoto roku pochází výkres od stavitele Bedřicha Sochra na přístavbu samostatného 

dvoupokojového bytu na východní straně obytného stavení usedlosti. 21(obr.4) V této době 

byla zřejmě obytná stavba dostavěna do dnešních rozměrů, částečně je z této doby 

zachována i její fasáda.  

Císařský otisk (1840) zobrazil usedlost vystavěnou na obdélném pozemku, v podstatě 

v podobné situaci, v jaké se nachází dodnes. Na severní straně dvora se nacházela obytná 

stavba, kolmo k ní hospodářské křídlo a naproti němu, přes dvůr menší hospodářské stavení. 

(obr. 5) 

Mapa originální evidenční (1869-70.-80. léta 19. století?) zaznamenala stavbu nové větší 

stodoly na jižní straně přilehlého pozemku. (obr. 6) 

Mapa katastrální evidenční (zaznamenávající  změny do roku 1908) zobrazila červeně 

šrafovanou přístavbu na jižní straně většího hospodářského křídla a přestavbu obytné 

budovy, která ještě nedosahovala, tak jako později,  na východní straně na hranici pozemku.  

(obr. 7) 

Mapa katastrální evidenční (zaznamenávající změny do roku 1939) zachytila rozšíření 

obytného stavení směrem k východu do jeho dnešní podoby. (obr. 8) 

Pozn: Usedlost se rozšiřovala již v období zachyceném mapou originální evidenční, vyrostla 

zde stodola. Další růst byl zaznamenán na počátku 20. století. Stejně jako jiné velké usedlosti 

v ostatních sledovaných lokalitách se rozrůstala v období po zániku patrimoniální správy a 

poté v období sociálně ekonomické konsolidace venkova na počátku 20. století.  

                                                           
21 Stavební dokumentace čp. 23 (stavební archiv MěÚ Rudná) 



171 

 

 

 

   

    obr. 2 

   

    obr. 3 



172 

 

    

    obr. 4 

   

    obr. 5 

   

    obr. 6 



173 

 

 

 

 

   

    obr. 7 

   

    obr. 8 



174 

 

Čp. 30, Dušníky  

 

 

Přízemní jednotraktový dům s jednoosým štítovým průčelím obráceným do ulice, postavený 

v bývalé domkařské zástavbě. Dům má na jižní straně malý přilehlý pozemek  s obdélným 

hospodářským stavením. (obr. 1) 

1914 v pamětní knize obce Dušník je roku 1914 domek veden jako pastouška,22 stejně tak je 

veden v roce 1941 v záznamech stavebního úřadu.23 

Císařský otisk (1840) zobrazil poměrně úzkou obdélnou stavbu ze spalného materiálu  

s malým přístavkem při jihozápadním nároží a malou zahrádkou na východní užší straně 

domu. (obr. 2) 

Mapa originální evidenční  (1869- 70.-80. léta 19. století?) zachytila přestavbu domku na 

nespalný objekt, který do svého půdorysu pojal i malou předzahrádku na východě. (obr. 3) 

Mapa katastrální evidenční (zaznamenávající  změny do roku 1908) zobrazila malý přiléhající 

pozemek na jižní straně usedlosti. (obr. 4) 

Mapa katastrální evidenční (zaznamenávající změny do roku 1939) zobrazila hákovitý 

přístavek na západní straně objektu a další rozšíření přiléhajícího pozemku. (obr. 5) 

Pozn: Z uvedených skutečností se lze dozvědět, s jakou pílí obec pečovala o své 

nesoběstačné obyvatelstvo. Objekt byl zřejmě jako první v domkařské zástavbě přestavěn ze 

                                                           
22 Bláha, Karel – Kozák, Václav, Pamětní kniha obce Dušník I, (pozn.1), s. 28 
23 Stavební dokumentace čp. 30  (stavební archiv MěÚ Rudná) 
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spalné stavby na nespalnou. Na počátku 20. století mu byl poskytnut do užívání obecní 

pozemek, který byl později ještě rozšířen.  
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Čp.65, Dušníky  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dnes poměrně zachovalá usedlost obracející se do přilehlé Masarykovy ulice podélným 

tříosým průčelím s novodobými okenními výplněmi je kryta valbovou střechou. Západní část 

usedlosti tvoří hospodářské stavení obrácené do ulice štítovým průčelím s průduchovou 

mřížkou ve štítu, dnes v přízemí s proraženými okny. Mezi oběma zmíněnými budovami se 

nachází vstupní brána se segmentovým záklenkem rámovaná stylizovanými pilíři. Sousední 

budova je označena číslem čp. 56 a zachytila jí jako rozestavěnou indikační skica. Při 

poměrně rychlém růstu domkařské zástavby v Dušníkách po polovině 19. století lze 

předpokládat, že usedlost vyrostla pravděpodobně kolem poloviny 19. století. (obr. 1) 

1914 usedlost v majetku Pražské železářské společnosti.24  

Mapa originální evidenční  (1869- 70.-80. léta 19. století?) poprvé zaznamenala obdélnou 

stavbu s přilehlým pozemkem na bývalé plužině na jižní straně vsi při císařské silnici. (obr. 2) 

Mapa katastrální evidenční (zaznamenávající změny do roku 1908)  zobrazila  šrafovaně 

obdélnou stavbu východního hospodářského stavení a malou  přístavbu při jihovýchodním 

nároží obytné budovy. V zadní části zvětšeného přilehlého pozemku zobrazila budovu 

stodoly. (obr. 3) 

                                                           
24 Bláha, Karel – Kozák, Václav, Pamětní kniha obce Dušník I, (pozn.1), s. 29 
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Mapa katastrální evidenční (zaznamenávající změny do roku 1939) zachytila stejnou situaci 

jako předešlá mapa. (obr. 4) 

Pozn: Usedlost byla založena asi kolem poloviny 19. století. Svým pozvolným rozvojem 

během jeho druhé poloviny  a na počátku následujícího století, kdy na jejím pozemku 

postupně přibývaly hospodářské stavby, dokázala překlenout důsledky agrární krize  poslední 

třetiny 19. století. Vlastnictví Pražské železářské společnosti uváděné v roce 1914 zatím není 

objasněno. 
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16.F. Písnice  

 

Historické jádro vsi se rozkládá v mělké úžlabině Libušského potoka a v okolí obecního 

rybníka. 1 První písemná zmínka o vsi Písnici se objevila v dedikaci Alberta, řečeného 

z Bezdězu, dříve děkana královské kaple Všech svatých na hradě v Praze, datované 18.4. 

1317, ve které odkázal cisterciáckému klášteru na Zbraslavi úroční plat z osad Psáře a Písnice. 

Znovu byla Písnice uvedena v dochovaných písemných pramenech až v roce 1406, kdy už zde 

pravděpodobně stála i tvrz, po níž se údajně v centru obce dochovala drobná, oválná asi 15 m 

dlouhá plošina, vybíhající nad rybník obnovený na přelomu 20. a 21. století.  

Písnice byla s největší pravděpodobností již během 14. století majetkově spojena se 

sousedními Cholupicemi, které v roce 1328 náležely významnému pražskému 

staroměstskému patriciji Petrovi z Kamene. V roce 1521 získal Písnici Mikuláš starší Hýzrle 

z Chodů, který v té době postupně budoval svou majetkovou pozici v širším okolí Prahy. 

Součástí kupní smlouvy byl i odhad tehdejšího písnického majetku. Ves v té době čítala 10 

poddanských usedlostí. Že bylo osídlení obce víceméně stabilní, dokládá obsáhlý protokol o 

podací právo modřanského kostela z let 1578-1588, podle něhož bylo v Písnici celkem 11 

držitelů selských statků.  V roce 1597 prodal Jindřich Hýzrle statky Cholupice a Písnici 

s podacím právem kostela v Modřanech Kryštofu Železnému ze Sebuzína, který je připojil 

k panství Dolní Břežany.  

V době stavovského povstání připadlo břežanské panství Pavlu Michnovi, hraběti 

z Vacínova, po němž je převzal jeho syn Václav Michna z Vacínova. Stabilitu osídlení obce 

narušila až třicetiletá válka: berní rula z roku 1654 zaznamenala ve vsi pouze dvě osedlé 

                                                           
1 K dějinám Písnice více: Barták, Jan, Okes Jílovský, Praha 1940, s. 61-63; Holec, František, Kronika královské 
Prahy a obcí sousedních LV Obce připojené k Praze a zaniklé osady, Praha 1996, s. 135-138; Kadlec, Matěj, 
Kde stála písnická tvrz, U nás 10, Praha 2008, s. 10-13; Svoboda, Ladislav a kol., Encyklopedie českých tvrzí II, 
K-R, Praha 2000, s. 578; Tadra, Ferdinand (ed.), Listy kláštera zbraslavského, Praha 1904, s.15-16; Žemlička, 
Josef, Osídlení Zbraslavska od 10 do počátku 15. století, Památky archeologické LXV, s. 419-465 
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selské usedlosti a 1 chalupu, 8 gruntů bylo pustých. Marie Alžběta Michnová z Bukové 

prodala v roce 1678 břežanské panství Jiřímu Ludvíkovi ze Sinzendorfu a v roce 1716 bylo 

zboží prodáno pražskému arcibiskupství. V jeho vlastnictví zůstalo až do rozpadu 

patrimoniální správy v polovině 19. století. Vývoj vsi zachytil v roce 1713 tereziánský katastr, 

který uvedl již 12 obhospodařovaných usedlostí. Počet domů se v té době tedy opět 

stabilizoval a zhruba navázal svým rozsahem na období před třicetiletou válkou. Josefínský 

katastr v Písnici, zpracovaný v roce 1788, zmapoval již 21 usedlostí. V 18. století byla přes 

východní část katastru vsi vedena císařská silnice z Prahy do Českých Budějovic a Lince 

vystavěná v letech 1753-1755.  

 

Vývoj počtu obyvatel a domů během 19. století a na počátku 20. století 

V roce 1840 bylo ve vsi napočítáno 24 domů, v r. 1869 již 31 domů a 285 obyvatel v r. 

1880 to bylo 35 domů s 329 obyvateli a roku 1890 již 44 domů s 361 obyvateli. Na přelomu 

století v roce 1900 zde žilo v 55 domech 409 lidí.  V roce 1910  přibylo 11 domů a ve vsi žilo 

487 obyvatel. V roce 1921 bylo v Písnici 464 lidí v 80 domech. 2 

 

Vývoj vsi během 19. století a na počátku 20. století 

Písnice od roku 1849 spadala do Jílovského okresu. Do té doby, tedy i v době 

mapování Stabilního katastru, se Písnice nacházela v Kouřimském kraji. Od roku 1869 

spadala do nově ustanoveného okresu Karlín a v rozmezí let 1880-1910 byla převedena do 

okresu Královské Vinohrady. V blízkosti vsi se nenacházel žádný zásadní průmysl, ani 

železnice, nejblíže ke vsi se v údolí Vltavy vinula česká obchodní dráha (Praha – Vranné nad 

Vltavou, Čerčany – Dobříš), vybudovaná v roce 1882, vzdálená od Písnice nejméně 5 km. 

V roce 1877 obecní rada nechala vyspravit obecní pastoušku. Roku 1881 začala obec 

                                                           
2 Růžková, Jiřina – Kropáček Zdeněk, Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005, Praha 2006, 62-63 
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s přispěním obyvatel s opravou rybníka Obecňáku, který byl původně majetkem břežanského 

panství, který sloužil především k plavení dobytka a později po roce 1895 jeho vody využíval 

majitel nově vystavěného válcového mlýna, postaveného  pod jeho hrází. V roce 1888 byla ve 

vsi postavena nová školní budova. V poslední třetině 19. století a na počátku 20. století rostla 

v Písnici zejména domkařská zástavba. Šlo především o malé přízemní domky se sedlovou 

střechou, uvnitř s třídílnou dispozicí s jednoduchým secesním zdobením. Mnoho domků 

v Písnici realizoval modřanský zednický mistr Jan Hýna, který přestavěl v roce 1895 i 

hostinec č.p. 27, první patrovou stavbu ve vsi. 3 

                                                           
3 SOkA Praha – Západ, AO Písnice, Dějiny obce Písnice (1317-1848), Kronika obce Písnice (1849-1918, 1919-
38), s.55- 99. 
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Urbanistický vývoj  

Intravilán shlukové vsi se rozkládá podél Libušského potoka a rybníka Obecňáku. 

Největší a pravděpodobně nejstarší statky se záhumenicovými plužinami se nacházejí 

východně od zmíněného toku. Západně na malém návrší byly umístěny spíše menší usedlosti 

a domkařská zástavba, pouze na vrcholu návrší se nacházela poměrně velká usedlost bez 

přilehlých pozemků čp. 8, zřejmě panský dvůr nebo jeho pozůstatek. Východně od intravilánu 

vsi vedla bývalá císařská silnice zvaná Linecká. První číslování (1771) bylo započato 

přibližně uprostřed linie největších statků západně od Libušského potoka, pokračovalo 

severně,  obešlo celou stávající ves a vrátilo se zpět od jihu k č.p. 1, takže nejvyšší číslo 

v Písnici bylo v té době čp. 20. Mezi roky 1771 a 1841 vzniklo v Písnici v poměrně přehledné 

zástavbě vsi několik čísel popisných  21 až  25 a později dokreslené čp. 27 (hostinec při 

císařské silnici). Jde zejména o menší stavby většinou bez samostatného hospodářského 

zázemí a s malými pozemky vystavěnými hlavně na obecních pastvinách.  V osmdesátých 

letech 19. století došlo ke znovuvystavění obytných budov při větších usedlostech čp. 6, 10, a 

18. Změnu dispozice obytných budov doznaly i čp. 1 a 2. V prvním desetiletí 20. století 

nejvíce rostla  domkařská  zástavba v ulicích směřujících k císařské silnici.  
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16.F.1. a 16.F.2. císařský otisk a indikační skica (1840 -1869)  zaznamenaly ještě velkou 

přestavbu č.p. 1, která v podstatě úplně změnila svojí dispozici vystavěním zcela nových 

budov, posunutých do středu  jejího pozemku. U větších statků východně od Libušského 

potoka čp. 1, 19, 20 byly nově vystavěny nebo zvětšeny stodoly. Z větších statků bylo ještě 

přestavěno čp.15 a v zadní části pozemku čp. 16 byla vystavěna nová usedlost s vlastním 

pozemkovým číslem. Nové hospodářské budovy vznikly i při čp. 15. U čp. 10 byla zřejmě 

vystavěna nová stodola a nové bylo zřejmě i čp. 25 a čp. 27 jako domkařská stavení. Ve vsi 

tudíž probíhal docela čilý stavební ruch ještě v době před ukončením reambulace.  
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16.F.3. reambulovaná mapa (1876)  zaznamenala červeně stavební úpravy a novou 

výstavbu, kterou již zobrazila indikační skica. Kolorováno červeně je i stavení čp. 8 a 10, i 

když zde na první pohled podle mapy originální evidenční nejsou patrny výrazné změny 

v půdorysu. Bylo pouze  vystavěno malé stavení na místě malé zahrádky v prostoru dvora. 

Upravována byla zřejmě kovárna čp. 23.  
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16.F.4. mapa originální evidenční (1869 – 1888?)  zobrazila  změny jako předešlá mapa 

reambulovaná a další přestavby vzniklé do roku 1895. Mapa zobrazila poměrně mnoho 

stavebních změn v jednotlivých usedlostech. U mnoha usedlostí, zejména těch větších 

západně od Libušského potoka, byly zvětšovány hospodářské budovy např. u č.p. 6,15, 17.  

Rozsáhlou přestavbou prošel statek č.p. 20  a usedlost č.p. 10, kde vznikly nově, nebo byly 

zcela přestavěny obytné budovy a hospodářské stavby. Ve vsi vzniklo poměrně velké 

množství nových menších staveb s malými pozemky. A to jak v jejím centru na bývalé obecní  

pastvině např. čp. 31,32,34 tak na okrajích vsi při komunikacích směřujících k císařské silnici 

např. čp. 38,39,42,44. Mapa zaznamenala výstavbu nové budovy školy čp. 40 z roku 1888 a 

také zajímavou situaci - rozdělení statku čp. 19 na dvě poloviny a dvě popisná čísla, čp. 19 a 

37.  
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16.F.5. Výškopisný plán města Prahy a okolí (1922)  zaznamenal především neexistenci 

stodoly u rozdělené usedlosti č.p. 19 a 37, vystavění parního mlýna č.p. 5 v roce 1895 a růst 

domkařské zástavby při komunikacích v severní a východní části vsi směrem k bývalé 

císařské silnici.  
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Čp. 1, Písnice 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dvůr si dodnes zachoval základní dispoziční rozvržení, které bylo zachyceno katastrálními 

mapami v druhé polovině 19. století. Hlavní obytná budova je otočená podélným šestiosým 

průčelím do ulice s výraznou kordonovou římsou a obdélnými okénky sýpkového polopatra. 

Na vstupní bráně s valeným obloukem a kamennými patníky je v hloubce omítky vyveden 

nápis: „čp. 1. – L.P. 1491 – L.P. 1855 – L.P. 1941 – L. P. 2001. (obr. 1) 

Statek podle všech historických ukazatelů patří zřejmě k nejstarším usedlostem ve vsi, 

údajně podle neověřených zpráv pochází již z roku 1491.   

1717 podle údajů z kroniky obce, která čerpala z gruntovních knih první ověřitelný záznam o 

existenci statku pochází z tohoto roku. 4 

1855 byla zaznamenána přestavba usedlosti.5  

1898 se dochovala stavební dokumentace záznam o stavbě nové kolny na hospodářské 

náčiní. 6 

Císařský otisk (1841) zobrazil usedlost ještě v jiném dispozičním rozvržení než dnes. Se 

dvěma stavbami hákovitého půdorysu, větší nespalnou a v její těsném sousedství menší 

spalnou stavbou. Obě stavby se nacházely v jižní polovině pozemku usedlosti. (obr. 2) 

                                                           
4 SOkA Praha-Západ, Archiv obce Písnice, Kronika obce Písnice (1317-1848), s.110-111 
5 SOkA Praha-Západ, Archiv obce Písnice, Kronika obce Písnice (1317-1848), s.110-111 
6 Stavební dokumentace čp. 1 (stavební archiv ÚMČ Prahy 12) 

   

    obr. 1 
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Mapa originální evidenční (1869 – 1888?) zaznamenala radikální přestavbu dvora, kdy byly 

na jejím pozemku severněji vystavěny tři nové poměrně velké budovy, které daly základ 

pozdější obdélné polouzavřené dispozici dvora. Menší obytná budova obrácená podélným 

průčelím do návsi se nacházela na jeho východní straně.  (obr. 3) 

Výškopisný plán města Prahy a okolí (1922) zobrazil usedlost v podobném dispozičním 

rozvržení jako minulá mapa. Zvětšeno, přestavěno bylo pouze obytné stavení a mezi 

stodolou a jižním hospodářským objektem přibyla nová kolna. (obr. 4) 

 

 Pozn: Jedna z největších usedlostí v Písnici prošla rozsáhlou přestavbou v období po zániku 

patrimoniální správy. Další přestavby proběhly na konci 19. století, v době konsolidace 

hospodářských a sociálních poměrů ve venkovském prostředí.  

 
 

 

   

    obr. 2 

   

    obr. 3 
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    obr. 4 
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Čp. 10, Písnice 

      

 

 

 

 

 

 

Jedna z větších písnických usedlostí stojí na malém návrší, které se zvedá východně od 

Libušského potoka. Dvůr se tak nenachází v řadě nejstarších a největších písnických usedlostí 

rozkládajících se západně od zmíněného toku. Statek z velké části obklopovaly obecní 

pastviny, na který se nacházely spíše domkařské stavby. Do dnešní doby se v zásadě 

dochovalo dispoziční rozvržení usedlosti z 80. let 19. století s obytným stavením a chlévem 

v podélné ose východ západ a kolmo k nim stojící bývalá stodola, dnes zadaptovaná na 

skladiště. Ze stejné doby zřejmě pochází i dodnes zachovalá výzdoba fasád s nadokenními 

římsami, pilastry s toskánskými hlavicemi a sýpkovým polopatrem s oválnými okénky. Štíty 

obytného stavení a chlévů prolamují tří vertikální okénka završená půlobloukem.  

1598 první záznamy o existenci usedlosti.7 

1717 pozemková kniha uvádí usedlost, která obsahovala “světnici, síň, komoru, chlév, 

všechno sice postavené z kamene, ale dosti sešlé, naproti stáj a další chlév, dobře kryté 

došky.8“  

1883 byla zřejmě postavena dnešní obytná budova s přiléhajícím nižším malým 

hospodářským stavením, toto datum se nalézá na jejím severním štítě.  

                                                           
7 SOkA Praha-Západ, Archiv obce Písnice, Kronika obce Písnice (1317-1848), s.114-115 
8 SOkA Praha-Západ, Archiv obce Písnice, Kronika obce Písnice (1317-1848), s.114-115 

   

    obr. 1 

   

    obr. 2 
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Císařský otisk 1841 zobrazil dvě zděné obdélné stavby obklopující ze severu a z jihu malý 

dvůr. Na východě pak zakresluje malou spalnou stavbu (obr.3) a později na západě výstavbu 

poměrně velké stodoly zaznamenané indikační skicou .   

Mapa originální evidenční (1869 – 1888?) zaznamenala zřejmě přestavbu usedlosti v roce 

1883, kdy na jejím pozemku vyrostla poměrně velká obytná budova a stavba hospodářská, 

které stály ve větší vzdálenosti než byly budovy předchozí, takže prostor dvora se celkově 

zvětšil (obr.4) 

Výškopisný plán města Prahy a okolí (1922) zaznamenal rozšíření obytné budovy o západní 

užší přístavek a přestavováno (zvětšeno) bylo zřejmě i jižní hospodářské křídlo usedlosti, 

takže byl dvůr poté v podstatě uzavřen ze tří stran (obr.5).  
 

 

Pozn: Usedlost se rozrůstala v období po zrušení patrimoniální správy (stavba stodoly), poté 

na počátku 80. let 19. století a ještě zřejmě na počátku 20. století.  Z předložených 

skutečností vyplývá, že se jejím majitelům podařilo úspěšně překonat pro venkov složité 

sociálně ekonomické podmínky poslední třetiny 19. století a svoje hospodářství pak mohli 

rozvíjet i na počátku 20. století.  

 

 

   

    obr. 4 

   

    obr. 3 
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    obr. 5 
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Čp. 19, Písnice  

 

 

 

 

 

 

 

 

V dnešní době na pozemku bývalé kompaktní usedlosti stojí dvě stavby, bývalá obytná 

přizemní budova se štítovým průčelím obráceným do ulice. Na místě bývalé hospodářské 

budovy, která byla shodně dispozičně orientovaná v podélné ose, východ-západ dnes stojí 

novodobý rodinný dům. (obr. 1) 

Císařský otisk 1841 zobrazil usedlost, kterou tvořily dvě obdélné stavby v přední části 

poměrně velkého pozemku štíty obrácené na náves. Jedna z nich ze spalného materiálu na 

severní straně a na jihu nespalná budova s hlavním podélným průčelím otočeným do dvora. 

V zadní západní části je zobrazena obdélná stodola, která byla podle záznamů indikační skici 

mapy do roku 1869 rozšiřována. (obr. 2) 

Mapa originální evidenční (1869 – 1888?) zobrazila malé zděné přístavby ke stávajícím 

budovám v přední části pozemku. Jednak přístavbu zděnou ke spalné severní budově a 

kolmý přístavek ke zděné jižní budově, jehož podélné průčelí se obracelo do veřejného 

prostoru. Dále pak mapa zobrazila rozdělení usedlosti na dvě poloviny, červenou čarou 

procházející napříč stodolou. Takže na severu od té doby stála samostatně spalná budova a 

na jihu obdélná zděná budova. (obr. 3) 

Výškopisný plán města Prahy a okolí (1922) zobrazil budovy v přední části pozemku 

bývalého statku ve stejné poloze, zmizela stodola v zadní části dvora. (obr. 4) 

   

    obr. 1 
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Pozn:  Usedlost svým vývojem odráží sociálně ekonomické poměry na venkově v druhé 

polovině 19. století. V době po zániku patrimoniální správy je přistavována stodola, 

hospodářství se rozvíjí. Finanční problémy museli její majitelé zřejmě řešit v době agrární 

krize, ty je zřejmě dovedly k radikálnímu řešení a rozdělení původně poměrně velké, stabilní 

usedlosti na dvě poloviny. K rozdělení muselo dojít asi někdy kolem poloviny 80. let 19. 

století vzhledem k výši čísla popisného, které získala nově jedna ze staveb původní celistvé 

usedlosti (čp. 37), protože budova písnické školy vystavěná v roce 1888 získala čp. 40.  

 

 

   

    obr. 2 

   

    obr. 3 

   

    obr. 4 
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Čp. 20, Písnice 

 

       

 

Usedlost je dodnes zachována v základním dispozičním a hmotovém rozvržení stejně tak jak 

jí zobrazily katastrální mapy již během 19. století. Svojí polohou náleží do skupiny písnických 

usedlostí, které tvoří řadu východně od Libušského potoka a patří k nejstarší zástavbě vsi. 

Obytná budova s bedněním ve vrcholu je štítovým průčelím obrácená do ulice. Uliční fasádu 

prolamují v přízemí dvě okna a ve štítu dvě vertikální okénka. Štítovým průčelím se do ulice 

obrací i hospodářské budovy na jižní straně dvora (asi bývalé chlévy). Zachovala se rovněž 

vstupní brána se segmentovým obloukem vjezdu a trojúhelníkovým nástavcem. (obr. 1,2) 

Císařský otisk (1841) zobrazil usedlost na užší parcele než jsou parcely statků sousedních. 

Celkem tři objekty, na severní straně malý, ze spalného materiálu, na jižní straně podlouhlý 

hákovitého tvaru obrácený štítovým průčelím do ulice a na západě kolmo k těmto stavbám 

zřejmě stodolu. (obr. 3) 

Mapa originální evidenční (1869 – 1888?) zaznamenala rozsáhlou přestavbu celého dvora,  

kdy vznikl jeho půdorys, ve tvaru U. Uzavřený na západě budovou stodoly, na severu 

s částečně obytným obdélným křídlem a na jihu s hospodářskou částí. Přičemž obytná a 

hospodářská budova se obracela   štítovým průčelím do návsi. (obr. 4) 

Výškopisný plán města Prahy a okolí (1922) zobrazil téměř identickou situaci jako předchozí 

mapa. (obr. 5) 

   

    obr. 2 

   

    obr. 1 
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Pozn: Usedlost patří k větším písnickým statkům, jejichž stavební podoba se proměňovala 

v době po zániku patrimoniální správy do roku 1876. Její dnešní dispoziční podoba vychází 

v zásadě  z tohoto období.  
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Čp. 23, Písnice  

        

 

Dnes zčásti přestavěná usedlost s novodobými úpravami z roku 1994 od architekta Tomáše 

Šantavého se zachovalou historickou budovou stodoly. (obr. 1,2) 

1803 byly vystavěno stavení s kovárnou na obecním pozemku Josefem Žákem.9  

Císařský otisk (1841) zachytil menší dvůr na jižní straně ohraničený obdélnou podlouhlou 

spalnou budovou a na straně severní menším zděným objektem (zřejmě kovárnou) a malou 

zahrádkou. Dvůr je obklopený obecní pastvinou. (obr. 3) 

Mapa originální evidenční (1869 – 1888?) zaznamenala rozšíření objektu kovárny. (obr. 4) 

Výškopisný plán města Prahy a okolí (1922) zachytil již zcela jinou dispozici budov kovárny. 

Na západě je nová stodola, která se zřejmě zachovala do dnešní doby se dvěma menšími 

stavbami. Severnější z nich se do přilehlé ulice obrací svým podélným průčelím a menší 

stavba stojí za ní uprostřed dvora. (obr. 5) 

Pozn: Usedlost s kovárnou a obytnou spalnou budovou v zásadě během 19. století nezměnila 

svoji podobu, k té muselo dojít až na počátku 20. století, kdy byla radikálně přestavěna.  

 

                                                           
9 SOkA Praha-Západ, Archiv obce Písnice, Kronika obce Písnice (1317-1848), s.118 
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