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Práce se skládá ze dvou samostatných částí, z nichž první v několika kapitolách 
shrnuje cíle práce, metodologii, nástin ekonomické a sociální situace ve 
sledovaném období, výstavbu Pražsko-duchcovské dráhy a její vliv na rozvoj 
zvláště těžebního průmyslu a vápenek. Nechybí ani přehled stavebních řádů a 
nařízení, přehled literatury a použitých pramenů. Poslední kapitoly první části 
pak sumarizují proměnu venkovské architektury v okolí dráhy, stylové a 
konstrukční změny na přelomu století,  je zde závěr a výsledky disertační práce. 
 
V úvodu jsou nastíněny cíle a úkoly, které si doktorská práce vytýčila. Práce 
podle autorky se zaměřila na vlivy, které do architektury a urbanismu obcí 
v nejbližším okolí Prahy, přinesl nejen vliv hlavního města, ale i blízkost Pražsko-
duchcovské dráhy. Jistě svou roli hrálo i zrušení patrimoniální správy, které přes 
počáteční obtíže z nutného vykoupení a velkého zadlužení, přineslo i výhodu 
volného podnikání s vlastnictvím půdy. Negativní dopad v souvislosti s tím měla 
také agrární krize, za níž ale naštěstí následovala konjuktura na přelomu 19. a 
20. století.  
 
Vzhledem k tomu, že několik posledních let se věnuji obdobné problematice na 
severním Plzeňsku, mohu posoudit rozdílný vývoj obcí vzdálených nejen od 
dráhy, ale i od vlivu velkoměsta. Vesnice v těchto oblastech zůstávají daleko více 
poplatné tradici, na mapách stabilního katastru na rozdíl od zkoumaných vesnic 
v okolí Prahy, je více jak převážná většina stále stavěna ze spalitelných materiálů, 
stavení jsou roubená, střechy zůstávají nejen šindelové, ale dokonce doškové, a 
to vzdor všem předpisům, nařízením i zákonům hluboko do 1. republiky. Vliv 
blízkosti velkoměsta, ale i dráhy, jíž se místní nebránili, jako třeba v Kralovicích 
na severním Plzeňsku, kde údajně místní radní se obrátil na okresního hejtmana 
s tím, že My se pane hejtmane, nedáme splést, takového čerta tu nechat jezdit, aby 
nám plašil naše husy. Ne a ne, tomu nedovolíme!. Pak ovšem pozdě radní litovali, 
že zabránili rozvoji průmyslového podnikání. V pražském okolí a zvláště ve 
sledovaných lokalitách, bohatých na vápencové doly, ale posléze i vápenky, měl 
tento průmysl, jak ukazuje disertační  práce, nesmírný význam. Vápno totiž 
v této době nesloužilo jen jako stavební materiál, ale velkou spotřebu přineslo i 
tehdejší zavádění vápnění polí, jež výrazně zvyšovalo výnosy a dovolovalo se 
uživit i menším usedlostem s menší plošnou výměrou rolí. Navíc pracovní 
příležitosti znamenaly, jak podotýká práce, také zvýšenou domkářskou výstavbu, 
a to nejen nádeníků zaměstnaných v zemědělství či v lomech a vápenkách, ale 
rovněž řemeslníků, obuvníků, krejčích, zedníků či tesařů. Poněkud je – zdá se – 



přeceněn vliv nádražní architektury, návštěva Prahy jistě nebyla pro venkovany 
běžnou záležitostí, ale místní zedníci či zedničtí tovaryši se jistě podíleli na 
budování velkoměsta, jejichž stavby dokázali přece jen napodobovat. Vliv agrární 
krize na podobu vesnic by spíše potřeboval velkou sociologickou studii, 
zkoumání ekonomické situace jednotlivých obyvatel v reprezentativním vzorku, 
což nepochybně přesahuje zadání disertační práce a bylo by náročné i pro celý 
kolektiv autorů. Krise  snad mohla jen na nějaký, poměrně krátký čas, pozastavit 
nebo spíše jen zpomalit růst vesnic. 
 
Urbanistické změny jednotlivých obcí autorka sleduje podle jednotlivých map 
stabilního katastru a podle katastrálních map v časové lince, v níž vznikaly. To je 
jistě základní záležitost, kterou – pokud mohu posoudit – zatím vlastně nikdo 
nesledoval. K tomu je ještě využíváno, rovněž zatím pro poznání venkovské 
architektury málo používané, původní číslování z let 1770/71, které vojáci 
prováděli systematicky, takže jakékoliv přerušení logické číselné řady ukazuje na 
mladší doplňky. Ještě výhodnější by bylo použití sčítacích operátů z roku 1869, 
1880 a 1890, pokud se pro dané lokality zachovaly, které dovolují poznat 
majitele jednotlivých objektů a způsob jejich hlavní i vedlejší obživy, také počet 
osob (případně rodin) v jednotlivých objektech. 
 
Bohužel se v práci objevují (někdy) některé matoucí výrazy, respektive jejich 
nesystematické používání. Jistě autorka zná základní rozdělení podle 
pozemkového vlastnictví na sedláky (statkáře, láníky, gruntovníky, tedy 
vlastníky cca 30 strychů či korců, tzn. asi 8,5 ha) či polosedláky (půlláníky), 
chalupníky (čtvrtláníky) a zahradníky (domkáře), ale někdy jsou domky 
zaměňovány za chalupy a chalupy za grunty. Je také třeba konstatovat, že zvláště 
chalupníci s menším pozemkovým vlastnictvím již i v 18. století měli často 
vedlejší povolání (tkalci, ševci atp.), nezpůsobila tedy tento dvojí druh obživy 
agrární krize, ale velikost rolí. To  se ovšem opět změnilo koncem 19. století 
zvýšením výnosů vápněním. Nejsem si jist, zda agrární krize měla dopad na 
vzhled vesnice, domnívám se, že se podepsala jen na změně struktury obyvatel a 
výměně majitelů, což skutečně lze během agrární krize sledovat. Podle mé 
zkušenosti ze severního Plzeňska, pak takřka ve všech vesnicích byly ještě v 19. 
století obecní pastoušky (zpravidla u průhonu na pastvu), později prodávané do 
osobního vlastnictví, protože za 1. republiky byly dotace na výstavbu obecních 
domů, sloužící chudým příslušníkům vesnice. Totéž platí i o obecních kovárnách, 
které v některých obcích si koncem 19. století vykupovali kováři do osobního 
vlastnictví, v některých se nadále vypisovaly konkursy na obsazení kovárny.  Je 
možné, že toto zcela běžné rozdělení vesnice s grunty, chalupami a domky, 
pastuškou, kovárnou a často i mlýnem, krčmou, zaniká dříve v pražském okolí 
dříve než na venkově. Nepochybně to bylo dáno rozprodejem obecní půdy 
(pastvin a luk, případně lesa) k výstavbě dělnických či řemeslnických domků, 
případně nových pachtýřů. 
 
Dovolím si ještě upozornit na drobné přehmaty, které se v tak obsáhlém texty 
vždy objeví. Tak na s. 45 se u čp. 13 nejedná o novou stodolu, ale výstavbu 
nového obytného domku čp. 12. Na s. 50 se uvádí zřejmě tehdejší majitel J.... 
Nowotný, ale při pohledu na přiloženou indikační skicu lze lehce zjistit majitele 
čp. 6 – Johanna Nowotného. Na s. 132 je psán obecní hostinec v roce 1723, což je 



velmi podivné. Navíc je toto čp. 7, vystupující do návsi, omylem zaměněno za čp. 
4. Na s. 151 došlo k překlepu místo roku 1574 má být 1547, na s. 152 je omylem 
napsáno Rakovnického kraje místo okresu, na s. 160 je uvedena sousední budova 
čp. 17, ale má být 7, na s. 165 je uvedeno Sochora, i když dále je správně uvedeno 
Sochra. 
 
V každém případě se, přes drobné výtky, domnívám, že práce, které podle vlastní 
zkušenosti si vyžádala nezměrné úsilí, je přínosná a vřele ji doporučuji k uznání 
za práci disertační. 
 
 
 
V Praze 31. května 2019        
 
 
 
       prof. PhDr. Pavel Vlček 


