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1. SOUČASNÝ STAV PROBLEMATIKY 
 
Venkovská architektura druhé poloviny 19. století a její vývoj během 

20. století je v současnosti plodným polem výzkumu, a to zejména z důvodu 
velkého množství relevantních pramenů (dochovaných architektonických 
plánů, archivních materiálů, podrobných historických map atd.). Pozornost se 
na ni částečně obrátila již v 90. letech 20. století. Jednak to byly články 
Tomáše Dittricha, které postavily venkovskou pražskou architekturu druhé 
poloviny 19. století z hlediska památkového na úroveň architektury starší 
klasicistní, barokní a středověké.1 A dále přelomové vydání třetího čísla 
Zpráv památkové péče z roku 1995, zejména pak jeden z jeho článků Karla 
Kuči a Věry Kučové zabývající se především fenoménem prozatímního 
nezájmu o hodnoty venkovských staveb tohoto období.2 

 Pozornost vývoji vesnice a vlivům na její urbanistickou podobu 
věnovali částečně Alena a Vlastimil Vondruškovi v edici Průvodce českou 
historií.3  

K dalšímu poznání charakteru venkovské architektury 19. a 20. století 
v poslední době přispěly knihy Martina Ebela a Jiřího Škabrady a také jejich 
dílčí články. V nich upozornili např. na zajímavý fenomén odchylek 
konečných realizací venkovských staveb z druhé poloviny 19. století od 
původních projektů.4 Podobou hospodářských venkovských budov a 
proměnou jejich funkcí se ve svých článcích zabývá Jan Žižka. Články autora 
dokládají, že vzhled venkovské architektury, zejména velkých hospodářských 
dvorů, byl ve druhé polovině 19. století výrazně ovlivněn dobovou odbornou 

                                                 
1 Např. Dittrich, Tomáš, Stavebně historické průzkumy pražských vesnic (Zličín, Lysolaje, 
Ďáblice, Klukovice), Staletá Praha – Památky pražského venkova 1990, s. 56–81.  
2 Kuča, Karel -Kučová Věra, „Ošklivé kačátko“ našeho venkova, Zprávy památkové péče, 
3/1995, s. 105–110. 
3 Vondrušková, Alena – Vondruška, Vlastimil, Vesnice, Praha 2014 
4 Např. Ebel, Martin - Škabrada ,Jiří, Původní plánová dokumentace lidové architektury, Praha 
1996. 
Ebel, Martin- Škabrada Jiří, Dostál Petr, Zděná klasicistní přestavba vesnice Loubí po požáru 
roku 1843, Průzkumy památek 4/1997, s. 63–92. 
Ebel, Martin – Škabrada, Jiří, Projekty vesnických staveb v 19. století a jejich realizace, 
Průzkumy památek 2/2000, s. 153–168. 
Ebel, Martin- Škabrada, Jiří, Principy proměny vytápěcích systémů v průběhu 19. století, Dějiny 
staveb 1/2001, s.159–164. 
Ebel, Martin- Škabrada, Jiří, Chalupy v Čechách na historických stavebních plánech 1, Praha 
2014. 
Ebel, Martin- Škabrada, Jiří, Chalupy v Čechách na historických stavebních plánech 2, Praha 
2016. 
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literaturou a vzorovými grafickými návrhy.5 Tyto poznatky jsou pak 
syntetizovány v jeho nedávno vydané rozsáhlé publikaci.6 Za jeden z velkých 
přínosů k výzkumu podoby venkovské architektury druhé poloviny 19. století 
a první poloviny 20. století lze označit sborník ze semináře Vesnická 
architektura 1. poloviny 20. století, zvláště pak příspěvek Pavla Nováka, 
který na základě svého systematického výzkumu podrobně předestřel (někdy 
i překotný) vývoj vesnického celku, jak z hlediska urbanistického, tak i 
stylového.7 Další podnětné studie týkající se tohoto tématu prezentuje např. 
stať Josefa Švece a Zuzany Vařekové8  nebo článek Karla Fouda,9 které se 
zaměřují na venkovskou architekturu 19. století v širším dobovém a stylovém 
kontextu. Pro pochopení dispozičního uspořádání obytných staveb 
využívaného v rámci tehdejší venkovské architektury, která v druhé polovině 
19. století přejímala v hojné míře městské vzory, je zásadní článek Michaela 
Rykla o bydlení v nájemných domech během 19. století.10 a nepřehlédnutelná 
je samozřejmě encyklopedická a metodologická práce Jana Pešty.11  

Architektuře pražského venkova bylo věnováno již zmíněné číslo 
Staleté Prahy z roku 1990, kde se vývojem pražských venkovských sídel 
připojených k Praze v letech 1968 a 1974 zabývala například Eva Vojtová a 
Jarmila Menclová12 Podobě pražského venkova v 19. století na území 
tehdejší Prahy se ve stejném čísle věnoval Jindřich Noll.13 

                                                 
5 Např. Žižka, Jan, K podobě hospodářských domů v 19. století, Památky středních Čech, Praha 
2002, s.40–62. 
Žižka, Jan, O podobě hospodářských budov na konci 19. a počátku 20. století, Památky středních 
Čech, 1/2004, s. 1–22.  
Žižka, Jan, O metodě průzkumu hospodářských domů, Průzkumy památek 1/2012, s. 135–137. 
6 Žižka, Jan, Hospodářské dvory bývalých panství v Čechách, Praha 2016. 
7Novák, Pavel, Architektura a urbanismus první poloviny 20. století v obcích chráněné 
památkové krajinné zóny Žehušicko, in: Sborník ze semináře Vesnická architektura 1. poloviny 
20. století. Výzkum, dokumentace, ochrana. Kokory u Olomouce, 19. – 21. září 2007, Praha 
2008, s. 15–27. 
8 Švec, Jiří - Vařeková, Zuzana, Charakter a proměna vesnické zástavby v 19. století na příkladu 
Hrušové u Vysokého Mýta, Průzkumy památek 2/2014, s. 162–180. 
9 Foud, Karel, Lidová architektura v historické a kulturní krajině. Příspěvek k poznání vývoje 
sídelního celku na příkladu KPZ Plasko, Zprávy památkové péče, 2/2016, s. 194–200.   
10 Rykl, Michael, Bydlení v nájemném domě v 19. století: co o něm prozrazují stavební plány,in: 
Dulla, Matúš a kol., Kapitoly z historie bydlení, Praha 2014, s.115-135. 
11 Např.: Pešta, Jan, Několik poznámek ke studiu půdorysné struktury venkovských sídel na 
území Čech, Průzkumy památek 2/2000, s. 153–165. 
Pešta, Jan, Encyklopedie českých vesnic: vesnické památkové rezervace, zóny a ostatní 
památkově hodnotná vesnická sídla v Čechách. Díl I.– V., Praha 2003–2011. 
Pešta, Jan, Plošný průzkum lidové architektury a venkovských sídel, Praha 2014. 
12 Menclová,Jarmila, Vojtová Eva, Územní a demografický vývoj Prahy, Staletá Praha-Památky 
pražského venkova, 1990, s. 10–25.  
13 Noll, Jindřich, Pražský „venkov“ v 19. století, Staletá Praha-Památky pražského venkova, 
1990, s. 212–229. 
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Poměrně podrobným rozborem venkovské architektury z 19. a 
počátku 20. století na území dnešní Prahy přispěly články o vývoji obcí 
Kolovraty a Tehovičky Ladislava Valtra a Ivy Drykové.14 Velmi podrobně se 
vývoji urbanismu pražských Hlubočep na základě srovnání historických 
katastrálních map s regulačními a zastavovacími plány ze 30. let 20. století 
věnuje Karel Hudeček, jehož článek vychází z výzkumů Studentské mise při 
zhodnocení památkového potenciálu Prahy (2013–2015).15 V neposlední řadě 
je  podobě venkovské zástavby na území velké Prahy zasvěcena publikace 
Vesnice a osady na území Velké Prahy s památkami slohové a lidové 
architektury I., která je výstupem pasportizace zpracované  kolektivem autorů 
pro Odbor památkové péče Magistrátu hlavního města Prahy.16 Poměrně 
podrobnému mapování venkovského stavitelství na území Prahy se věnuje i 
edice  Uměleckých památek Prahy zejména díly zasvěcené Velké Praze. 17 
            V poslední době je středem zájmu několika velmi zásadních článků i 
železniční doprava se svým nemalým vlivem na krajinu a sídla v jejím okolí. 
Jde zejména o článek Karla Hájka Železnice a krajina18 a poté texty 
soustřeďující se na nádražní stavitelství v širších dobových souvislostech od 
Aleny Borovcové.19 Nádražní architektuře Pražského Semmeringu 
nacházejícího se v blízkosti Pražsko-duchcovské dráhy se věnuje text Jana 
Jakuba Outraty a Zvonimíra Dragouna.20 

Využití katastrálních historických map pro výzkum na poli urbanismu 
městské i venkovské zástavby prezentují zásadní články Martina Ebela21 a 
podnětná publikace Mileny Hauserové a Jitky Polákové.22  

                                                 
14 Valtr, Ladislav,  Dryková, Iva, Nástin stavebního vývoje obcí Kolovraty a Tehovičky, Staletá 
Praha 2/2011, s. 82–100. 
15 Hudeček, Karel a kol., Hlubočepy – Urbanistický vývoj pražské čtvrti, Staletá Praha 1/2016, 
s. 54–81. 
16 Čerňanský, Martin – Procházka Lubomír, Vesnice a osady na území Velké Prahy s památkami 
slohové a lidové architektury, Praha 2015. 
17 Prix, Dalibor a kol., Umělecké památky Prahy, Velká Praha, 1.M-U, Praha 2017.  
Prix, Dalibor a kol., Umělecké památky Prahy, Velká Praha, 1.V-Ž, Praha 2017.  
Vlček, Pavel a kol., Umělecké památky Prahy A-L, Praha 2012. 
18 Hájek, Karel, Železnice a krajina, Zprávy památkové péče 5/2017, s. 546–549. 
19 Borovcová,Alena, Systematická dokumentace stavebního a technického fondu železniční 
dopravy. Severní státní dráha s vazbou na Rakouskou společnost státní dráhy, Zprávy památkové 
péče 6/2014, s. 490–496.  
20 Outrata, Jan Jakub - Dragoun, Zvonimír, Pražský Semmering – K dějinám pražské 
železničářské sítě, Staletá Praha 1/2016, s.123–143. 
21 Ebel, Martin, Stabilní katastr a jeho využití pro dějiny staveb, Dějiny staveb 2004, s. 5–14 
22 Hauserová, Milena –Poláková, Jitka, Pomůcka pro používání základních historických map pro 
studenty FA ČVUT, Elektronická publikace, 2015. 
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K úvahám o památkové hodnotě venkovské architektury i tohoto 
období podněcují inspirativní články Víta Jesenského23 a celé číslo časopisu 
Zpráv Památkové péče 6/2017.  

Předkládaná práce se pokouší čerpat z poznatků výše zmíněné 
literatury a navazovat na ně, nicméně přímý dopad politicko-ekonomické a 
sociální situace druhé poloviny 19. století na urbanismus a vývoj stavitelství 
ve sledovaných venkovských sídlech společně s vlivem Pražsko-duchcovské 
dráhy zatím nebyl, pokud je mi známo, předmětem žádného výzkumu ani 
studie.  

 

 

                                                 
23 Jesenský, Vít, Co je teorie památkoví péče, Zprávy památkové péče 6/2017, s. 621-632. 
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2. CÍLE DISERTAČNÍ PRÁCE 

Disertační práce se pokouší zmapovat a ověřit dopad zásadních 
sociálně-politických a ekonomických podmínek druhé poloviny 19. století a 
počátku 20. století na urbanistickou a stavební proměnu venkovské zástavby 
na okraji Prahy v lokalitách v blízkosti Pražsko-duchcovské dráhy.  

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

1. Zrušení patrimoniální správy (1848), tzn. roboty a patrimoniálních vztahů. 
Pro jednotlivé rolníky to znamenalo vykoupení pozemků od státu a bývalé 
šlechtické vrchnosti za tzv. náhradu, což mělo v mnoha zemědělských 
regionech pronikavé ekonomické a sociální důsledky.  

2. Agrární krize v Rakousku-Uhersku projevující se již po roce 1873 a 
v Čechách vrcholící v letech 1882–1886, která nutila zemědělce přizpůsobit 
se novým podmínkám na trhu se zemědělskými produkty.  

3. Období konsolidace sociálně-ekonomických poměrů na českém venkově 
v 90. letech 19. a na počátku 20. století, charakterizované poměrnou 
zemědělskou konjunkturou, které ukončila první světová válka 

Ke studiu stavebních proměn v jednotlivých obdobích byly využity 
zejména záznamy katastrálních map spolu s údaji regionální literatury, 
pramenů (např. místních kronik) a stavebních úřadů. Podle možností a 
datování map jsou jednotlivé výše uvedené události sledovány ve třech 
etapách: 

a. Období po zániku patrimoniální správy do zahájení provozu Pražsko-
duchcovské dráhy přibližně v letech 1848–1873 lze dobře sledovat 
porovnáním záznamů císařského otisku, indikační skici a reambulované 
mapy.  

b. Přelom 70. a 80. let a často celá osmdesátá léta 19. století, tedy období 
agrární krize, lze nejlépe identifikovat pomocí záznamů originální mapy 
evidenční a údajů stavebních úřadů.   

c. Poslední sledované období pokrývají zejména mapy katastrální evidenční, 
datované většinou do prvního desetiletí 20. století, a následují záznamy 
výškopisného plánu Prahy a okolí z roku 1922, které se často s údaji 
předchozí mapy shodují.  

Cílem disertační práce je ověřit a zhodnotit vliv těchto významných 
dějinných etap na urbanistickou a stavební proměnu původně venkovských 
sídel v okolí Pražsko-duchcovské dráhy. Jedná se o Hlubočepy, Holyni, 
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Řeporyje, Zbuzany a Dušníky (dnešní Rudnou) a dále o ves Písnice, která 
neměla přístup k železnici a v předkládané práci byla použita jako srovnávací 
materiál. Práce zaměřuje pozornost také na růst počtu obyvatelstva, proměnu 
občanské vybavenosti (školy, změny církevní správy), pohyb obyvatelstva 
prostřednictvím dráhy a stylovou proměnu venkovské zástavby, která mohla 
být ovlivněna nádražní architekturou a bezprostřední blízkostí průmyslu.  
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3. METODY ZPRACOVÁNÍ (STRUKTURA ZPRACOVÁNÍ 
DISERTAČNÍ PRÁCE) 

Pro pochopení záměrů výzkumu byla zvolena struktura řazení 
jednotlivých kapitol disertační práce tak, aby bylo bádání zasazeno do širšího 
dobového, politicko-sociálního a územního kontextu a mohly být 
vypozorovány určité zákonitosti. Disertační práce je tedy rozdělena na 
úvodní kapitoly:  

- Cíle a úkoly předložené disertační práce 
- Úvod  
- Přehled současného stavu bádání na poli výzkumu proměny venkovské 

architektury v druhé polovině 19. století a na počátku 20. století  
- Struktura a metody zpracování disertační práce  

Kapitoly věnující se dobovému rámci a specifikaci regionálního 
vývoje vycházející z rozboru a srovnání odborné historické literatury, 
regionální literatury a záznamů pamětníků: 

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

- Pražsko-duchcovská dráha (PDE)  
- Vliv Pražsko-duchcovské dráhy na rozvoj průmyslu v jejím okolí  
- Stavební řády a nařízení ovlivňující podobu venkovské architektury v 19. a 

20. století v Čechách a na Moravě  

Závěrečné kapitoly zahrnují analyticko-syntetickou část a stylový 
rozbor sledované architektury vycházející z katalogu sledovaných sídel a 
celkový závěr a sumarizaci výsledků.  

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

- Stylová, stavební a konstrukční proměna venkovských staveb v druhé 
polovině 19. a na počátku 20. století ve sledovaných lokalitách 

- Závěr 
- Výsledky výzkumu disertační práce 
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Následuje katalog, tvořící samostatnou část práce (odkazy na něj lze 
v textu nalézt pod zkratkou „k.s.“ = katalog, strana), který shrnuje údaje o 
jednotlivých sledovaných lokalitách, a obsahuje: 

- přehled zásadních historických událostí v jednotlivých sídlech 
- jejich urbanistický vývoj sestavený z podkladů historických katastrálních 

map 
- rozbor jednotlivých vybraných charakteristických staveb (pomocí 

katastrálních map a dalších pramenných materiálů)   

 

 

Metody zpracování úvodních kapitol vycházejí z rozboru dostupné 
relevantní literatury a pramenů, z jejich vyhodnocení a interpretace. 
Zpracování katalogu disertační práce se metodologicky pokusilo navázat na 
Průzkumy historických obcí přilehlých ku Praze, které vznikaly pod vedením 
Dobroslava Líbala od 50. let 20. století a sledovaly především urbanistický 
vývoj jednotlivých vsí a zároveň kombinovaly historické metody, archivní 
bádání a kritický rozbor pramenů s metodou historického urbanismu a s 
umělecko-historickou metodou.24 Částečně se disertační práce inspirovala 
metodologickým postupem použitým v rámci Studentské mise při zhodnocení 
památkového potenciálu Prahy (2013–2015). 

 Vzhledem k ochraně soukromí majitelů jednotlivých staveb nebylo 
možné provést podrobnější průzkum v jejich dvorech a interiérech. Ze 
stejného důvodu bohužel v některých lokalitách nebylo možné použít 
materiály stavebních úřadů. U některých lokalit se nedochovaly, nebo pouze 
torzovitě, záznamy matrik a písemné operáty stabilního katastru. Velkým 
zdrojem informací byly v některých lokalitách místní kroniky a pamětní 
knihy.  

V katalogu je každému vybranému venkovskému sídlu věnována 
jedna kapitola. Jako vzorová je pojata kapitola zabývající se vsí Řeporyje, 
jejíž vývoj byl nejvíce ovlivněn zprovozněním Pražsko-duchcovské dráhy a 
v rámci výzkumu zde bylo k dispozici  nejvíce relevantního pramenného 
materiálu. Jednotlivé vybrané budovy v katalogu byly vybrány tak, aby co 
nejvíce ilustrovaly příklady vývoje ve sledovaných sídlech. Jde o domy 

                                                 
24 Kartogram stavebního vývoje obcí užšího rayonu Prahy, Státní ústav pro rekonstrukci 
památkových měst a objektů v Praze, nedat., nepag. 
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sedláků, chalupníků, ale i domkařské stavby. Kapitoly v katalogu jsou řazeny 
podle polohy jednotlivých sídel při Pražsko-duchcovské dráze směrem  od 
nádraží  Praha - Smíchov do Dušník (dnešní Rudná u Prahy).  

Řeporyje  

Zdroje informací: ¨ 
Uměleckohistorická, historická a regionální literatura 
Dobroslav Líbal a kol., Průzkum historických obcí přilehlých ku Praze – 
Řeporyje (NPÚ  – Sbírka plánů, stavebně-historických průzkumů a 
restaurátorských zpráv) 
Školní kronika z let 1892-1921 (archiv Základní školy Řeporyje)  
Fond obce Řeporyje, Zápisy ze zasedání obecního zastupitelstva a složka 
Stavebního úřadu (SOkA Praha-Západ, Dobřichovice)  
Materiály stavebního úřadu ÚMČ Řeporyje (archiv ÚMČ Řeporyje)  
Stabilní katastr – panství Tuchoměřice (Národní archiv)  
Záznamy matrik, Římskokatolická farnost Ořech-Řeporyje, 1848–1900 ( 
SOA Praha)  

Hlubočepy 

Zdroje informací:  
Uměleckohistorická, historická a regionální literatura 
Dobroslav Líbal a kol., Průzkum historických obcí přilehlých ku Praze – 
Hlubočepy (NPÚ  – Sbírka plánů, stavebněhistorických průzkumů a 
restaurátorských zpráv)  
SHP Řeporyje 
Materiály stavebního úřadu ÚMČ Praha 5 (stavební archiv ÚMČ Praha 5)  
Evidenční karty studentů ČVUT vzniklé v rámci Studentské mise při 
zhodnocení památkového potenciálu Prahy 

Holyně  

Zdroje informací:  
Uměleckohistorická, historická a regionální literatura 
Dobroslav Líbal a kol., Průzkum historických obcí přilehlých ku Praze – 
Holyně – katastr Slivenec (NPÚ– Sbírka plánů, stavebněhistorických 
průzkumů a restaurátorských zpráv)  
Fond obce Holyně, Zápisy ze zasedání obecního zastupitelstva a složka 
Stavebního úřadu (SOkA Praha-Západ, Dobřichovice)  
Materiály stavebního úřadu ÚMČ Praha 5 (stavební archiv ÚMČ Praha 5)  
Záznamy matrik – Římskokatolická farnost Slivenec- Holyně, 1847–1870 
(SOA Praha)  
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Zbuzany 

Zdroje informací:  
Uměleckohistorická, historická a regionální literatura 
Václav Sojka, Zbuzany v posledních tři sta létech, kronika obce (od pol. XVII 
do pol. XX století, nepubl., Archiv OÚ Zbuzany 
Fond obce Zbuzany, Zápisy ze zasedání obecního zastupitelstva a složka 
Stavebního úřadu (SOkA Praha- Západ, Dobřichovice)  

Dušníky (Rudná) 

Zdroje informací:  
Uměleckohistorická, historická a regionální literatura 
Karel Bláha, Václav Kozák, Pamětní kniha obce Dušník I (archiv MěÚ 
Rudná)  
Materiály stavebního úřadu MěÚ Rudná (stavební archiv MěÚ Rudná)  
Pro srovnání se zkoumanými venkovskými lokalitami je v práci věnována 
pozornost vsi Písnice, která se nachází na opačném konci Prahy a není 
v bezprostřední blízkosti železnice.  

Písnice 

Zdroje informací:  
Uměleckohistorická, historická a regionální literatura 
Dějiny obce Písnice (1317–1848), Kronika obce Písnice (1849–1918, 1919–
1938) (Archiv obce Praha- Libuš)  
Fond obce Zbuzany, Zápisy ze zasedání obecního zastupitelstva (SOkA 
Praha-Východ, Přemýšlení)  
Materiály stavebního úřadu ÚMČ Praha 12 (stavební archiv ÚMČ Praha 12)  
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K urbanistickému rozboru jednotlivých sídel a k rozboru vývoje vybraných 
staveb, tak aby bylo možné doložit výše uvedené dobové vlivy, využívá 
předkládaná práce zejména měřické operáty stabilního katastru (historické 
katastrální mapy).25 Jejich největší sbírka se nachází v Ústředním archivu 
zeměměřictví a katastru v Praze a částečně v Národním archivu v Praze. 
Některé z těchto map jsou v současnosti přístupné široké veřejnosti na 
internetu. https://archivnimapy.cuzk.cz/ 

První oficiální výstup geometrického zaměření v rámci stabilního 
katastru, který práce využívá, obsahující čísla popisná, čísla parcelní a jména 
majitelů parcel je indikační skica – (1: 2880) (dnes uložena v Národním 
archivu a přístupná na internetu). Tyto mapy sloužily v některých lokalitách 
jako evidenční do počátku reambulace (1869).26     

                                                 
25 Srov. např. Bumba, Jan, České katastry od 11. do 21. století, Praha 2007; Ebel, Martin, 
Stabilní katastr a jeho využití pro dějiny staveb, in Dějiny staveb, Plzeň 2004, s. 5–14; 
Hauserová, Milena, Poláková Jitka, Pomůcka pro používání základních historických map pro 
studenty FA ČVUT, 2015, http://pamatky-facvut.cz/download/dokumenty/pomucka.pdf ; Potužák 
Pavel, Katastrální mapování 1. a 2. část, Praha 1952. 
26 Více k jednotlivým katastrálním mapám: Kronusová, Helena, Stabilní katastr ve fondech 
ústředního archivu zeměměřictví a katastru a Národního archivu (nepublikovaná závěrečná 
práce v rámci rekvalifikačního kurzu celoživotního vzdělávání, FF UK), Praha 2010, s.5–15; 
Cafourek, Petr, Stabilní katastr českých zemí a jeho měřické operáty, Kandidátská disertační 
práce, Praha 1967, Archiv ÚAZK, s. 25  

Řeporyje, indikační skica,  1840 – 1969, NA: sig. RAK 298018400  
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         Indikační skica v podstatě sloužila k vyhotovení tzv. originální mapy, 
zvané také Libočanské paré, která byla rozmnožována tiskem z hloubky 
nebo rytím do solehhofenského vápence. Zde jsou již uvedena pouze čísla 
stavebních a pozemkových parcel. Od reambulace (která byla nařízena 
zákonem z roku 1869 o revizi daně pozemkové a trvala až do roku 1881) 
sloužily (často ještě po roce 1881) jako evidenční mapy, to znamená, že do 
nich byly průběžně zanášeny pozemkové a stavební změny v dané lokalitě. 
Z tohoto důvodu jsou pro výzkum, zvláště ve sledovaném období, velmi 
důležité. Některé otisky těchto map byly k dispozici pro záznamy příslušných 
obecních a berních úřadů, tedy paralelně na různých místech. Proto bohužel 
ve většině případů není přesně známo datum ukončení záznamů. Aby mohly 
být alespoň přibližně datovány, je třeba jejich údaje srovnávat s ostatním 
pramenným materiálem, například s dokumenty stavebních úřadů. Z toho 
důvodu je také jejich datace v rámci katalogu uváděna s otazníkem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z každé originální mapy bylo pořizováno více otisků. Jeden z nich 
se zasílal vídeňské dvorní komisi, kde byl trvale uložen a nebyly do něj 
zanášeny žádné změny. Tyto mapy tedy vyjadřují stav katastru v konkrétním 
roce (tzn. v roce vyhotovení originální mapy), což je z badatelského hlediska 
velmi významné. V archivu ÚAZK jej dnes nalezneme pod označením 
císařský povinný otisk (1: 2880) a pro mnoho lokalit je přístupný na 
internetu. Pro svou přehlednost je velmi dobře využitelný pro získání 
informací o celkové urbanistické situaci v době svého datování.  

Řeporyje, mapa originální  evidenční, 1869 – 1886?, ÚAZK: sig. 6180 
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V předkládané práci proto jako obrazový materiál doprovází 
indikační skici, jejichž údaje nejsou v některých případech dostatečně čitelné. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Současně vznikají mapy tzv. první reklamace – tzv. reambulované 
mapy, otisky originálních map stabilního katastru (1: 2880) se zákresem 
změn skutečného stavu. Mapy nejsou kolorované, červeně jsou vyznačeny 
pozemky, kterých se týkaly změny. Je pravděpodobné, že k zakresleným 
změnám došlo nejen v důsledku reklamace v letech 1869– 1881. Mapy jsou 
uloženy ve fondech Národního archivu, z větší části jsou datovány. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Řeporyje, císařský  otisk, 1840, ÚAZK: sig. 6699 

Řeporyje, reambulovaná mapa, 1877 , NA: sig. Rakonitz 298  
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Dále jsou v rámci disertační práce využívány údaje tzv. katastrální 
evidenční mapy (1: 2880) stabilního katastru, které sloužily k udržení 
katastrálního operátu v souladu se skutečností přímo na katastrálních 
pracovištích. Jednalo se o částečně kolorované otisky originálních map. Do 
popisek map je zpravidla zaneseno časové rozmezí let zákresů.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Poslední mapa, která je v rámci výzkumu využívána, se nazývá 
Výškopisný plán města Prahy s okolím z roku 1922. Nepatří do řady 
katastrálních map, ale svou strukturou na ně navazuje. Vzhledem k tomu, že 
v jejích údajích nalezneme katastrální a popisná čísla a je vydaná k určitému 
datu, slouží jako dobrý podklad pro celkový přehled stavebního vývoje ve 
sledovaných venkovských sídlech do počátku dvacátých let 20. století. 

 

 

Řeporyje, katastrální evidenční mapa, do r. 1911, ÚAZK sig. 6180 

Řeporyje, výškopisný plán Prahy a okolí, 1922, ÚAZK: sig. 1466 
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4. VZOROVÁ KAPITOLA  DP 

 

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.27 

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. 28 

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 192329. 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 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.30   

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 

                                                 
27 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, 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  
28 Vlček, Pavel a kol., Umělecké památky Prahy, (pozn.25) s. 531; 
29 Broncová, Dagmar, Kniha o Slivenci a Holyni, (pozn.25), s. 80 
30 Kloud, Jan - Kropáček, Zdeněk, Holyně 900 let - 1088-1988, (pozn.25), nepag. 
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a také tři pustá hospodářství.31  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. 32 

 

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. 33 

 

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. 34 

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 

                                                 
31 Broncová, Dagmar, Kniha o Slivenci a Holyni, pozn.25), s.102 
32Šuchmová, Miroslava, Archiv obce Holyně – inventář, SOkA Praha Východ Dobřichovice, s.3 
33 Líbal, Dobroslav, Průzkum historických obcí přilehlých ku Praze – Slivenec-Holyně, 1953, nepubl., 
nepag., (NPÚ Sbírka plánů, stavebněhistorických průzkumů a restaurátorských zpráv) 
34 Šuchmová, Miroslava, Archiv obce Holyně – inventář, (pozn.30), s.2 
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strážní domek. V období kolem roku 1900 lze shrnout dění v obci pomocí zápisů ze 

zasedání obecního zastupitelstva. 35 

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. 
36 

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.37 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 postavena v roce 1894. 38 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. 39 

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.  

 

                                                 
35 Zápisy ze zasedání obecního zastupitelstva z let 1900 – 1914, SOkA Praha Západ Dobřichovice, NAD 
125, i.č.5 
36 Martínek, Michal, Vlečky českého krasu, Příloha dvojmagazínu GRAND–EXPRES–ČD-  pro vás, duben 
2008, s. 12-20;  
37Zápisy ze zasedání obecního zastupitelstva z let 1900 – 1910, (pozn.33), (29.3.1905)  
38 Zápisy ze zasedání obecního zastupitelstva z let 1900 – 1910, (pozn.33), (10. 5.1906) 
39 Zápisy ze zasedání obecního zastupitelstva z let 1900 – 1910, (pozn.33), (10.3.1908) 
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Urbanistický vývoj  

Podle starších výzkumů odkazuje urbanistická  struktura shlukové vsi  na 

původní hrazený dvorec, který se rozkládal na místě mezi č.p. 2 a č.p. 6, k nímž byl 

přistavěn grunt č.p. 1 a později i č.p. 5 a 4 . 40 Ze systému  prvního číslování v roce 1771 je 

patrné, že číslování začalo u č.p. 1, dosáhlo severního okraje vsi u č.p. 6 a vracelo se zpět  

k č.p. 15. Posledním záznamem prvního číslování muselo být na území vsi č.p. 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 č.p. 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 č.p. 

47 s byty pro dělníky, kanceláří a bytem majitele vápenky a přilehlého holyňského lomu 

Maxe Hergeta.41  

                                                 
40 Líbal, Dobroslav, Průzkum historických obcí přilehlých ku Praze – Holyně – katastr Slivenec, 
(pozn.31), nepag 
41 Stavební dokumentace k domu čp. 47, fond stavebního úřadu obce Holyně , SOkA Praha Západ 
Dobřichovice, NAD 125, i.č.10 
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Indikační skica a císařský otisk (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 jejím 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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 Mapa originální evidenční  (1869 až  70.- 80. léta 19. století ?)   

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 nová stodola.  Zcela přestavěno bylo zřejmě i 

č.p. 10, kde byly upravovány všechny objekty statku, rozšířena obytná budova, 

hospodářské křídlo a vyrostla i 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 

první domky čp. 32 a 33, základ pozdější domkařské enklávy. 
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Mapa katastrální evidenční (k reprodukci připravena podle stavu koncem roku 1953), 

Výškopisný plán města Prahy s okolím z roku 1922 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 č.p. 8, 

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

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

navazující hospodářské křídlo. Přestavováno bylo č.p. 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 č.p. 14 při cestě na Hlubočepy.  

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

postupně začala utvářet nová 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. 42(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.43  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 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) 

                                                 
42 Mezihoráková,Klára, Holyně - čp. 1,  in: Pavel Vlček a kol., Umělecké památky Prahy, Praha 2012,  
s.532.  
43 Líbal, Dobroslav, Průzkum historických obcí přilehlých ku Praze – Slivenec-Holyně, 1953, nepubl., 
nepag., (NPÚ Sbírka plánů, stavebněhistorických průzkumů a restaurátorských zpráv) 

   obr. 1    obr. 2 
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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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   obr. 6 
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5. VÝSLEDKY VÝZKUMU DISERTAČNÍ PRÁCE 

Výzkum provedený v rámci disertační práce v podstatě potvrdil 
hypotézu, že poměrně významné dějinné zlomy, k nimž došlo v průběhu 
19. století a svým vlivem přesahovaly i do počátku 20. století, se projevily na 
proměně urbanismu a stavební podoby venkovských sídel, a to i na 
sledovaném území v okolí Pražsko-duchcovské dráhy. 

Z předložených závěrů vyplývá, že v prvním sledovaném období po 
zániku patrimoniální správy se proměňovaly (přestavovaly a rostly) zejména 
velké stabilní usedlosti. Následující období charakterizované nástupem 
agrární krize podle dostupných materiálů ovlivnilo zejména existenci a 
podobu původně menších usedlostí (které byly často přeměněny na 
nezemědělské objekty nebo stavebně upraveny tak, aby vycházely vstříc 
novým požadavkům doplňující obživy). Naopak zmíněné velké stabilní 
usedlosti zůstaly v tomto období dispozičně zachovány, stavební aktivity 
v jejich rámci byly na vrcholu agrární krize a těsně po ní spíše utlumeny. 
To však neplatí pro sledované venkovské sídlo, které nemělo bezprostřední 
přístup k železnici (usedlost čp. 19 ve vsi Písnice), což dokazuje, že 
zachování velkých stabilních usedlostí s velkou pravděpodobností podpořila 
přítomnost Pražsko-duchcovské dráhy. Ta zároveň urychlila i přeměnu 
usedlostí menších, které se tak mohly lépe přizpůsobit novým podmínkám, 
které přinesla změna sociálně-ekonomické situace. Důsledky těchto 
stavebních proměn se v mnoha případech projevovaly ještě v polovině 
20. století a někde jsou patrné dodnes.  

Přítomnost dráhy samozřejmě ovlivnila také urbanistický růst 
sledovaných lokalit a jejich stavební proměnu, která se projevila nejen na 
zástavbě spojené se zemědělstvím, ale v některých sledovaných lokalitách 
dala vzniknout i první zástavbě domkařské (řemeslnické a dělnické), a to už 
v 70. letech 19. století, tedy ještě v době, kdy se za prací pomocí dráhy 
pravděpodobně nedojíždělo. Vliv nádražní architektury na podobu výstavby 
se ve sledovaných sídlech projevil pouze marginálně, vyvíjela se zcela 
v dobových stavebních intencích na venkově.  

Výsledky práce by mohly být podnětem k dalšímu výzkumu – 
prohloubení studia zákonitostí poměrných velikostí jednotlivých statků (např. 
dle rozlohy polností) a jejich vyrovnávání se s uvedenými změnami 
v průběhu 19. století - a rovněž k vypracování metody, jak exaktně 
vysledovat vliv blízkosti velkého města.      

Předkládaná disertační práce je dle mého názoru přínosem na poli 
výzkumu zabývajícího se proměnou podoby venkovského stavitelství v druhé 
polovině 19. a na počátku 20. století. Toto doba v mnohých případech 
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zanechala svůj otisk ve vzhledu a urbanistické struktuře venkovské 
architektury do současnosti. Práce by tak mohla  být i podnětem k rozvoji 
dalších úvah o vzrůstajících památkových hodnotách tohoto stavitelství a 
následné péči o něj.  
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6. ZÁVĚR 

Disertační práce se pokusila prostřednictvím předložených 
písemných a obrazových materiálů přiblížit soubor zásadních vlivů na vývoj 
venkovské architektury v okolí Pražsko-duchcovské dráhy v druhé polovině 
19. a na počátku 20. století. Sledovaný časový úsek, zejména druhá polovina 
19. století, byl pro český venkov obdobím velkých sociálních, ekonomických, 
ale i stavebních změn způsobených zejména hospodářským a politicko-
správním vývojem a také rychlým rozvojem průmyslu a železniční dopravy. 
Disertační práce prostřednictvím rozboru urbanistické struktury a stavebních 
proměn vybraných lokalit a budov nastínila bezprostřední dopad těchto 
faktorů na urbanismus a stavební podobu venkovského stavitelství ve 
vybraných venkovských sídlech. 

Jaké byly zásadní historické faktory ovlivňující život na venkově a 
druhotně i jeho stavební vývoj? Byl to především konec patrimoniální správy 
(po roce 1848) a období agrární krize (70. a 80. léta 19. století), která měla 
dle předpokladu zásadní dopad na sociální a hospodářskou proměnu venkova, 
jež se odrazila v jeho urbanistické a stavební podobě zejména v poslední 
třetině 19. století. Práce sleduje i období následné ekonomické a sociální 
konsolidace. Důležitou roli sehrála také přítomnost Pražsko-duchcovské 
dráhy, která na dané území vstoupila právě v období počínající výše zmíněné 
agrární krize, a v neposlední řadě blízkost velkého města.  

Předkládaná disertační práce zaměřila tedy svou pozornost zejména 
na vliv agrární krize v lokalitách v okolí železnice, přítomnost dráhy mohla 
v těchto sídlech dopady výše zmíněné kritické ekonomické situace zmírnit 
anebo akcelerovat. Z tohoto důvodu jsou  pak tyto lokality srovnávány 
s venkovským  sídlem bez  přístupu k železnici (Písnice). 

Sledování proměn venkovské architektury v okolí Pražsko-
duchcovské dráhy bylo rozděleno do tří etap: Období po roce 1848 ukončené 
prvními projevy agrární krize v 70. a 80. letech 19. století, dále agrární krize 
v 70. a 80. letech 19. století s důsledky do následujícího desetiletí a nakonec 
období konsolidace nastupující během 90. let 19. století. 

V prvním období se, podle údajů katastrálních map doplněných 
v některých lokalitách o rozbor písemných pramenů, stavebně proměňovaly 
zejména největší a nejstabilnější usedlosti, které se pravděpodobně dokázaly 
lépe vyrovnat s finančními překážkami (vyplácení výše zmíněných 
finančních náhrad za zrušení robotních povinností a patrimoniálních vztahů a 
vyplácení náhrad rodinným příslušníkům) a mohly rozvíjet svá hospodářství, 
včetně přestaveb dvorů.  
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Následuje inkriminované období agrární krize v 70. a 80. letech 
19. století zaznamenané téměř ve všech lokalitách zákresy v originálních 
mapách, které bylo nutno doplnit o záznamy stavebních úřadů. Ve všech 
sledovaných lokalitách probíhaly stavební aktivity a přestavby zejména 
v průběhu 70. a na počátku 80. let, a to i v rámci menších usedlostí. Podle 
záznamů v některých sledovaných sídlech vyrostly rovněž nové zemědělské 
stavby s hospodářskými budovami.  

V druhé polovině 80. a na počátku 90. let 19. století, tzn. 
bezprostředně po vrcholu krize, se zejména podle údajů stavebních úřadů 
stavební aktivita ve sledovaných lokalitách spíše pozastavila. Zcela 
specifické přestavby probíhaly pouze v rámci menších usedlostí, například 
v Řeporyjích, kde došlo k úpravám obytných staveb pro potřeby pronajímání 
nově příchozím obyvatelům či zřízení obchodu, nebo v Hlubočepích, kde  na 
rozděleném pozemku čp.38 vznikla nová hospoda. Nutno upozornit, že se 
jednalo o lokality s bezprostředním přístupem k Pražsko-duchcovské dráze.  

Skutečný dopad agrární krize zaznamenala až katastrální evidenční 
mapa opět doplněná údaji ze stavebních úřadů a rozboru jednotlivých staveb, 
z níž je patrné, že menší usedlosti, které zřejmě nepřekonaly ekonomické 
důsledky agrární krize během 80. a na počátku 90. let 19. století své pozemky 
a dvory rozprodaly (například na další stavební parcely - čp. 10 v Řeporyjích 
a čp. 10 v Hlubočepích), což pravděpodobně vedlo k jejich zániku nebo 
omezení samozásobitelské zemědělské potence, typickým příkladem jsou 
také statky čp. 36 nebo čp. 10 v Hlubočepích. 

V podstatě bez větších zásahů a v kompaktní podobě se ve 
sledovaných sídlech udržely již zmíněné usedlosti, jejichž areály zobrazily 
katastrální mapy (s údaji často se shodujícími s archivními záznamy) jako 
nejrozlehlejší. Ty si pak relativní zemědělskou samostatnost podržely až do 
poloviny 20. století. Výjimku tvořila pouze poměrně velká usedlost čp. 19. 
v Písnici, která byla podle záznamů katastrálních map kolem druhé poloviny 
80. let 19. století rozdělena na dvě stejné části. Důsledky agrární krize tedy 
vážně postihly spíše menší zemědělské usedlosti, které v mnohých případech 
ztratily soběstačnost a byly nuceny reagovat na vzniklou situaci změnou 
způsobu obživy, což se odrazilo i v jejich stavební podobě. 

Jak do uvedených skutečností zasáhla přítomnost Pražsko-
duchcovské dráhy? Z analýzy údajů předložených v rámci disertační práce 
vyplývá, že její vliv se projevil zejména v sídlech, kde bylo možné využívat 
jejích zastávek již od zavedení železnice. Jednalo se o Hlubočepy, Řeporyje a 
Dušníky, přičemž u dvou prvně jmenovaných lokalit dráha podnítila i 
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poměrně rychlý rozvoj průmyslu (v Dušníkách byl průmysl rozvinutý již od 
poloviny 19. století).  

Zde je také možné vysledovat nejmarkantnější proměnu menších 
zemědělských usedlostí, které mohly díky přílivu nového obyvatelstva 
realizovat i jiné aktivity, vedoucí buď k podpoře jejich zemědělského 
podnikání, nebo k jejich zániku jako samostatných zemědělských jednotek. 
Přítomnost železnice pozitivně ovlivnila i rozvoj větších usedlostí, jejichž 
majitelé dokázali svá hospodářství podpořit rozprodáním některých pozemků 
na stavební parcely a zároveň jim dráha zajišťovala odbyt hospodářských 
produktů. Majitelé usedlostí v lokalitách vzdálených průmyslu a železnici 
zřejmě tyto možnosti v takové míře neměli, jako např. již zmíněné čp. 19 
v Písnici. 

Je tedy evidentní, že přítomnost Pražsko-duchcovské dráhy kromě 
zmíněných vlivů pravděpodobně dokázala zmírnit dopad agrární krize na 
velké i menší zemědělské usedlosti, které tak v některých případech dokázaly 
své zemědělské aktivity podpořit vedlejšími příjmy.  

Mimoto v Hlubočepích, Řeporyjích a Dušníkách dráha druhotně 
podpořila přísun obyvatelstva. Od 90. let 19. století se velmi rychle rozrůstala 
domkařská zástavba a postupně i vícepatrová zástavba městského typu, na 
konci 19. století byly v těchto lokalitách vystavěny nové školy. Z rozboru 
situace urbanistického růstu jednotlivých sledovaných sídel je zřejmé, že 
sídla bezprostředně využívající možností dráhy rostla nesrovnatelně větší 
rychlostí než obce, které železniční zastávku neměly. 

Bez zastávky byly na sledované dráze Holyně (zastávku měla až od 
roku 1933) a Zbuzany (od roku 1900). V obou uvedených případech se 
domkařská zástavba začala rozrůstat až ve dvacátých a třicátých letech 20. 
století v souvislosti s možností dojíždění za prací.  Oproti tomu obyvatelé 
obcí s rychlým rozvojem průmyslu, jakými byly Hlubočepy, Řeporyje a 
Dušníky, nalézali obživu v místě a v poslední třetině 19. a na počátku 20. 
století se za prací pomocí dráhy nepřesouvali.  

Z toho je možné usuzovat, že situace se během prvních desetiletí 20. 
století, a zejména ve 20. a 30. letech, postupně měnila, čemuž by napovídala i 
proměna zástavby ve Zbuzanech a Holyni.  

Poměrně problematické je v rámci práce sledování vlivu blízkosti 
velkého města, které pravděpodobně umožňovalo větší odbyt zemědělských 
produktů. Z předložených faktů nelze jasně vypozorovat, zda tomu tak 
skutečně bylo. Ukazují spíše na možnost, že zemědělská produkce byla 
spotřebována v rámci sledované oblasti, zejména v místech s velkým 
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nárůstem obyvatelstva. Tato otázka je v tuto chvíli velkým podnětem 
k dalšímu výzkumu. Jisté ale je, že blízkost velkého města měla vliv na 
rozvoj průmyslu v některých  sledovaných místech, zejména v lokalitách 
s nádražím či zastávkou od počátku existence Pražsko-duchcovské dráhy a 
tím druhotně ovlivnila jejich stavební a urbanistickou proměnu. 

             Konkrétní stavební dění ve sledovaných lokalitách nevybočuje 
z dobových trendů typických pro venkovskou architekturu v poslední třetině 
19. na počátku 20. století se zohledněním stavebních řádů, a to ve všech 
aspektech konstrukčního řešení, nápadná je pouze koncentrace klenutých 
obytných prostor (zrcadlová klenba). Dispoziční řešení opouští tradiční 
trojdílné schéma a obytná jednotka se mnohdy podobá jednotce bytu 
například v pavlačovém domě. 

Disertační práce tak kromě pokusu o zhodnocení vlivu zmíněných 
historických a zejména politicko-hospodářských změn na vývoj venkovského 
urbanismu a stavitelství přinesla i řadu dílčích otázek a podnětů k dalšímu 
výzkumu, který by na ni mohl navázat a prohloubit uvedená fakta. Věnovat 
by se mohl například detailnějšímu rozboru poměrné velikosti jednotlivých 
usedlostí  s polnostmi v polovině 19. století a jejich růstu v následujících 
obdobích, a pokud by to bylo možné (se svolením majitelů jednotlivých 
usedlostí), podrobněji porovnat údaje katastrálních map s hlubším umělecko-
historickým průzkumem jednotlivých staveb. 
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RESUMÉ 

    Disertační práce se věnuje stavební a urbanistické proměně venkovské 
architektury během 19. a 20. století. Užší pozornost zaměřuje na venkovská 
sídla v blízkosti Prahy nacházející se podél Pražsko-duchcovské dráhy, 
původně určené především pro dovoz hnědého uhlí z podkrušnohorské 
Mostecké pánve. Pražsko-duchcovská dráha budovaná v letech 1870 – 1873 
byla vedena ze Smíchovského nádraží, od údolí Vltavy pak stoupala přes 
Hlubočepy, Holyni, Řeporyje, Zbuzany až k dnešní Rudné (dříve Dušníky), 
kde na pozdější křižovatce s tratí odbočující na Beroun končil její první úsek. 

    Jednotlivé vsi, pro které byly na jmenované dráze postupně zřizovány 
zastávky, jsou z urbanistického a stavebního hlediska sledovány v druhé 
polovině 19. a na počátku 20. století, kdy došlo k významným změnám 
bezprostředně ovlivňujícím život na českém venkově.  

     Počátek tohoto období charakterizuje zánik patrimoniální správy v roce 
1848 a ustanovení samostatných katastrálních obcí, jejichž obyvatelé se stali 
svobodnými občany, kteří mohli volně nakládat se svým majetkem. 

     Následně podobu zmíněných venkovských sídel výrazně ovlivnila agrární 
krize, která měla svůj prvopočátek v krachu na vídeňské burze v roce 1873. V 
Čechách se nejintenzivněji projevila v letech 1882–1886, kdy byli zemědělci 
nuceni přizpůsobit se novým ekonomickým podmínkám a novým 
požadavkům na trhu se zemědělskými plodinami.  

    Dalším sledovaným obdobím jsou 90. léta 19. a počátek 20. století, 
vyznačující se konsolidací českého venkova, novou zemědělskou prosperitou, 
růstem venkovské spolkové činnosti a vstupem zemědělských stran do státní 
politiky.  

   Uvedené faktory měly na venkovské stavitelství na sledovaném území 
nepochybně značný vliv. Předkládaná disertační práce se snaží postihnout 
sílu jejich působení, zejména analyzuje vývoj urbanistické struktury, její růst, 
nebo naopak stagnaci ve jmenovaných venkovských sídlech a rovněž 
stavební proměnu jednotlivých usedlostí, jejich rozšiřování, přestavby, dělení 
nebo úplný zánik.  

     Zároveň se snaží poodhalit, k jakým proměnám přispěla v součinnosti 
s výše uvedenými vlivy blízkost Pražsko-duchcovská dráhy, která v dané 
lokalitě podpořila těžbu vápence a železné rudy a s tím související rozvoj 
zejména stavebního průmyslu. Přítomnost železnice ovlivnila hospodářský 
růst ve sledovaných sídlech i jejich sociální proměny, které měly zpětně vliv 
na jejich stavební podobu. Předkládané skutečnosti jsou porovnány 
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s vývojem vsi nacházející se rovněž v blízkosti Prahy, ale bez přístupu k 
železnici (Písnice).  

    Předpokládané proměny analyzuje disertační práce prostřednictvím 
dostupné regionální literatury a pramenného materiálu, tj. archivních fondů 
jednotlivých obcí, fondů stavebních úřadů a historických katastrálních map.  
 
 
 
 
SUMMARY 
 

     This dissertation thesis is about the transformation of rural architecture 
during the 19th and 20th centuries from the structural and urban aspect. 
Closer attention is devoted to rural settlements closer to Prague along the 
Prague-Duchcov railway, originally intended mainly for transporting brown 
coal from the Most basin in the Ore Mountain Foothill. The Prague-Duchcov 
railway, which was built between 1870 and 1873, was laid from Smíchov 
Station, it then climbed from the Vltava River valley through Hlubočepy, 
Holyně, Řeporyje, Zbuzany to what is now Rudná (previously Dušníky), 
where its first section ended at the subsequent crossroads with the railway 
turning off in the direction of Beroun.  

     The individual villages, at which stations were gradually established along 
the aforementioned railway, are analysed from the urban and structural aspect 
in the second half of the 19th and the beginning of the 20th century, when 
significant changes took place, which had a considerable impact on life in the 
Czech countryside.  

     The beginning of this period is characterised by the end of patrimonial 
administration in 1848 and establishment of independent cadastral 
municipalities, the residents of which became free citizens who were able to 
freely dispose of their property. 

     The agrarian crisis, which had roots in the collapse of the Vienna stock 
exchange in 1873, had a considerable impact on the appearance of the 
aforementioned rural residences. This collapse was most apparent in 
Bohemia during the period between 1882 and 1886, when farmers were 
forced to adapt to the new economic conditions and new requirements on the 
farm crop market.  

    The next analysed period is the eighteen nineties and the beginning of the 
20th century, a period distinguished by consolidation of the Bohemian 
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countryside, new agricultural prosperity, growth of rural association activities 
and the involvement of agricultural parties in government policy.  

   The aforementioned factors had an indisputably significant effect on rural 
construction in the analysed area. The submitted dissertation thesis 
endeavours to express the power of their impact and particularly analyses 
development of the urban structure, its growth, or conversely its stagnation, 
in the named rural areas and also the transformation of individual farms, their 
expansion, conversion, division or complete extinction.  

     It also endeavours to uncover the transformations the nearness of the 
Prague-Duchcov railway, which encouraged extraction of limestone and iron 
ore and also the related development of the construction industry in 
particular, contributed to in conjunction with the aforementioned factors. The 
presence of the railway affected economic growth in the analysed settlements 
and their social transformations, which affected their structural form in 
return. The submitted facts are compared to development of villages also 
located near Prague, but with no access to the railways (Písnice).  

    The dissertation thesis analyses the expected transformations by means of 
available regional literature and source materials, i.e. the archive funds of 
individual municipalities, the funds of building offices and historic cadastral 
maps.  

 

 
 
 
 
 


