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Anotace 

Historická zkušenost využívání území barokního velkostatku na příkladu 
Černokostelecka 

 

Cílem této práce je na základě historických pramenů a souvisejících oborových vědních 

vstupů vytvořit obraz vztahů krajinné mozaiky v minulosti. Na modelových příkladech jsou 

ukázány možnosti interpretace historických písemných pramenů a možnosti rekonstrukce po-

doby krajiny a krajinných vztahů v 17. a 18. století, tedy v době před prvními soustavnými 

mapováními. 

V úvodní části práce je ozřejměna potřeba studia historických vrstev krajiny a přehled 

současného stavu problematiky studia historie krajiny. Následuje odůvodnění výběru zkou-

mané lokality a porovnání alternativních území, která se pro studium nabízela. Následně je 

území představeno a to jak hlediska rozboru abiotických složek, tak biotických a je podán uce-

lený přehled kulturního vývoje lokality.  

V metodické části jsou přiblíženy postupy, které byly v práci použity. Jsou přiblíženy ka-

tegorie krajinných prvků a krajinného využití a nástin vztahů, které mezi těmito složkami mo-

hou a mohly fungovat. Součástí metodiky je i rozbor a kritika používaných pramenů pro stu-

dium. 

Na případové studii je pak na souboru vzorků nastíněna možnost využití stratigrafické 

metody, kdy jsou ukázány možnosti rekonstrukce podoby krajiny v 17. a 18. století a krajinných 

vztahů v ní obsažených. 

Výstupy této metody je možné brát jako relevantní podporu při řešení územních studií, 

vytváření či úpravách územního plánu nebo uvážit využití získaných poznatků při tvorbě po-

zemkových úprav. Zároveň tyto výstupy mohou sloužit jako podklad pro památkové hodnocení 

krajiny nebo jeden z podkladů pro hodnocení změn využití krajiny. 

 

Klíčová slova: historický land use, historie krajiny, Černokostelecko  
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Annotation 

Historical experience of land use of baroque dominium. Case study: Do-
minium Kostelec nad Černými lesy. 

 

The aim of this work is to create a picture of relationships and bonds in the landscape 

mosaic based on historical sources and related scientific input in the past. On a set of model 

examples are shown possibilities of interpretation of historical written sources and possibilities 

of reconstruction of landscape and landscape relations in the 17th and 18th centuries, before the 

first systematic mapping. 

In the introductory part of the thesis there is an explanation of the need, why to study the 

historical layers of the landscape and an overview of the current state of landscape history sci-

ence. This is followed by a justification of the choice of the examined locality and a comparison 

of the alternative areas considered for the study. 

In the next chapter, the chosen area is presented, both in terms of analysis of abiotic and 

biotic components, and a comprehensive overview of the cultural development of the site. 

The methodical part describes the procedures that were used in the work. There are de-

scribed the categories of landscape elements and landscape use and outline of relationships 

between these components, that could have existed in the past. Part of the methodology is the 

analysis and criticism of the sources used for the study. 

The case study then outlines the possibility of using the stratigraphic method, which 

shows the possibilities of reconstruction of the landscape and landscape relations contained in 

the studied area. 

The outputs of this method can be considered as a relevant support in the solution of land-

use studies, creation or modification of the land-use plan or to consider the use of acquired 

knowledge in the creation of land-use modifications. At the same time, these outputs can serve 

as a basis for the historical evaluation of the landscape or one of the bases for assessing land 

use change. 

 

Keywords: historical land use, history of landscape, region of Kostelec nad Černými lesy 
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Úvod 

„Il mondo è un bel libro, ma poco serve a chi non lo sa leggere.“ 

„Svět je nádherná kniha, má však jen malou cenu pro toho, kdo neumí číst.“ 

Carlo Osvaldo Goldoni,1 La Pamela 1750 

 

Každý z nás krajinu vnímá a dívá se na ni jedinečným způsobem. Jiný bude pohled ze-
mědělce, ekologa, geografa, archeologa, architekta nebo historika. Každý může mít ve světle 
svých poznatků a zkušeností úplně jiný názor na řešení problémů v ní a na její budoucí vývoj, 
ať už s ohledem na vyšší cíle např. společnost a přírodu nebo na jeho vlastní momentální zájmy. 

Krajina, na kterou se v současnosti díváme, je výslednicí mnoha jevů a dějů, které jako 
palimpsest2 prosvítají někdy více, někdy méně na povrch. Mohli bychom říci, že krajinu lze číst 
jako knihu. Toto spojení použila americká přírodovědkyně May Theilgaard Wattsová (1957). 
Lewis (1979) k tomu dodává, že krajina, je bezděčnou autobiografií člověka odrážející jeho 
vkus, hodnoty, cíle i strachy viditelnou a hmatatelnou formou. 

Už pro samotný termín „krajina“ existuje řada definic s ohledem na specializaci autorů, 
kteří se k ní vyjadřují. Evropská úmluva o krajině krajinu definuje jako: „Část území, tak jak je 
vnímána obyvatelstvem, jejíž charakter je výsledkem činnosti a vzájemného působení přírod-
ních a/nebo lidských faktorů“. Forman a Godron (1993) zase v úvodu své knihy citují oxfordský 
slovník, který krajinu (landscape) definuje jako obraz představující pohled na vnitrozemskou 
scenerii, jako je prérie, lesnatá krajina, hory atd. nebo jako geomorfologické utváření určité 
oblasti nebo jako část pevniny nebo výseč přírodní scenerie, obsažené v zorném poli pozorova-
tele. Dále se pak zabývají rozdílností pohledu na to, co krajina je v očích umělců anebo vědců. 
Lewis (1979) uvádí, že krajina (landscape) je podle jeho názoru lidmi vnímána jako 
„okrášlení“ přírody nebo prostředí člověkem, což přikládá obecnému chápání tohoto slova v an-
glosaských zemích. 

Definice Evropské úmluvy o krajině naznačuje důležitý faktor času. Současná krajina, 
která se před námi rozprostírá, je soubor různě provázaných jevů a dějů zasazených do oblasti 
s jedinečně formovanou abiotickou složkou neživé přírody,3 která determinuje biotické složky4 

 
1 Italský spisovatel a dramatik, 1707-1793. 
2 Přirovnání – „krajina jako palimpsest“, použil již v 19. století britský historik Frederick William Maitland. 

Krajinu, na kterou se v současnosti díváme, přirovnává k listu pergamenového papíru. Dříve se jednalo o po-
měrně drahý materiál, který byl mnohdy po zaznamenání potřebného sdělení, používán znovu a znovu. Při pou-
žití speciálních technik pak lze stopy smazaného a novou vrstvou překrytého textu odhalit a přečíst. Semotanová 
(2014). 
3 Geomorfologie, klima, hydrologie, skladba půdy. 
4 Vegetace, fauna. 
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a ty dále determinují kulturní a sociální faktory,5 jejichž výsledkem je krajinná mozaika.6 
Všechny tyto složky krajiny se v čase různou měrou a různou rychlostí proměňují. 

Pokud bychom současnou podobu krajiny vnímali jako „zastavenou v čase“ (tady a teď) 
a představili si ji jako poloprůhlednou folii s dvojrozměrně zachycenými jevy a popsanými 
vztahy, pod tuto současnou vrstvu bychom mohli obdobně „zastavené v čase“ stratigraficky 
přidávat další a další vrstvy, které té současné předcházely a různou měrou se do ní propisují. 
V krajině, jak ji vidíme nyní, dodnes zůstávají čitelné úspěchy i lidské snahy vytvořit si bez-
pečný prostor pro svůj další rozvoj a tyto snahy lze s různou mírou úspěchu rozpoznat a defi-
novat – číst. 

  
Obr. 1 a Obr. 2: vlevo letecký pohled SZ směrem na část Černokosteleckého panství, na lesnatou krajinu v okolí kostela sv. 

Martina u Kozojed (ve středu fotografie), vpravo severozápadní pohled na tentýž kostel z cesty k němu vedoucí. Vnímání kra-
jiny pohledem z ptačí perspektivy (a dálkovým průzkumem země) je od přímého terénního průzkumu diametrálně odlišné. 

Pozorování vztahů a jevů „in situ“ je pro celostní chápání krajiny a vztahů v ní zásadní. Foto: J. Poláková, 2014. 

Tyto starší vrstvy bychom mohli brát jako pokus o rekonstrukci dřívější podoby krajiny, 
který se však potýká s obdobnými problémy, jako například pokusy o rekonstrukci původní 
podoby zříceniny hradu. Narážíme na četná „bílá místa“, způsobená různými faktory, ať už 
nenávratným zánikem některých jevů a prvků, či nedostatkem pramenů. Pokud však takových 
vrstev vytvoříme více a budeme je vzájemně překrývat, přistupovat k nim systémově a celostně, 
budeme hledat vzájemné vazby, kontext a principy, můžeme ona „bílá“ místa alespoň do určité 
míry překlenout. Složitý systém, jehož výslednicí současná a minulá podoba krajiny je, nelze 
pochopit pouhým rozborem jednotlivých složek krajiny a jejich analýzou, ale pouze systémo-
vým a celostním (holistickým) přístupem.  

Souhrn všech výše uvedených faktorů, jevů a dějů tedy utváří charakteristickou podobu 
krajiny. Tyto charakteristiky začínají být vnímány nejen jako neodmyslitelný základ místní a 
regionální identity, ale i jako opora mnohem šířeji založených pocitů kulturní sounáležitosti. 

Rozmanitost, pestrost a nezaměnitelné způsoby utváření krajiny v jednotlivých územích, 
začaly být oceňovány nejen jako kvalita místní a regionální a snad i národní, ale jako jedna ze 
základních kvalit evropské kultury vůbec. Je pochopitelné, že tento pocit byl umocněn při uvě-
domění si stále silnějších globalizačních tlaků, snah o intenzifikaci produkce, plošnému rozvoji 

 
5 Působení člověka, společnosti, land-use – krajinné využití a krajinný pokryv. Více např. Sklenička 2003, Mí-

chal 2003. 
6 Podrobněji viz kap. 2.1. Definice biotických, abiotických a kulturních složek viz Mücher a kol. 2003. 
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zastavěných území a dalších důsledků překotného ekonomického růstu. Pocit odpovědnosti za 
budoucí osud dochované podoby kulturní krajiny jako společného dědictví, našel svůj výraz 
v již zmíněné Evropské úmluvě o krajině.7 Byla připravena z iniciativy orgánů Rady Evropy ve 
Štrasburku a podepsaná dne 20. října 2000 ve Florencii. Vztahuje se na krajinu jako celek.8 
Vláda svým usnesením č. 1049/2002 ze dne 30. 10. 2002 uložila Ministerstvu životního pro-
středí, Ministerstvu zemědělství, Ministerstvu kultury, Ministerstvu pro místní rozvoj a Minis-
terstvu školství, mládeže a tělovýchovy, aby zabezpečila provádění Úmluvy. Od roku 2004 je 
Evropská úmluva o krajině součástí právního řádu České republiky.9 

1.1 Aktuálnost tématu práce 

V souvislosti s diskutovanými změnami klimatu, jsou změny v krajině uváděny jako 
jedna z oblastí, kde může dojít ke změnám nežádoucím, které mohou být i nevratné. V posled-
ních letech se badatelský zájem soustředil na vyhodnocování změn krajinného pokryvu starých 
mapových podkladů, zejména vojenských mapování a map stabilního katastru.10 Tato práce se 
pokouší o hlubší pohled do historie krajiny, do doby před těmito soustavnými mapováními. 

Tématem práce je pohled na krajinný pokryv (land cover), využívání krajiny (land use) a 
jejich vzájemné vztahy ve vybraných časových úsecích v minulosti. Z těchto dílčích historic-
kých sond lze dodnes v krajině v různém stupni dochování pozorovat fragmenty, v některých 
případech i ucelené komplexy využívání, ve kterých lze za pomocí správných otázek a inter-
pretací spatřit historickou zkušenost s využíváním území a její poznatky pak mohou přispět 
k řešení otázek, kterým čelíme dnes.  Hlubší pochopení komplexu vztahů na modelovém pří-
kladu vybraného území v minulosti, může přispět k ozřejmění vztahů a návazností, které mohou 
metodami používanými v současnosti zůstat nevysvětleny. Je důležité se problematikou, u které 
existují prameny s potenciálem nových poznatků, hlouběji zabývat, hledat nová řešení a přispí-
vat ke zpřesnění stávajících postupů a metodik. 

Proč bylo právě Černokostelecko vybráno jako modelové území, je zdůvodněno v kapi-
tole 3. Předkládaná práce vychází zejména z postupů a metodik historické geografie (viz kapi-
tola 2.2.2 na str. 22) a environmentální historie (viz kapitola 2.2.3 na str. 24). Jedná se o po-
měrně mladé vědy, historická geografie má u nás své zastoupení zhruba od konce 60. let 
20.   stol., environmetální historie pak od 90. let. Ve světě pak tyto vědní disciplíny mají tradici 
zhruba o 10-20 let delší.11 

 
7 Úplné znění v originále dostupné z [cit.08/2019]: https://rm.coe.int/1680080621 
8 Více viz slovník pojmů, kapitola 10.2 na str. 185. 
9 Vláda svým usnesením č. 1049/2002 ze dne 30. 10. 2002 uložila vybraným ministerstvům, jmenovitě Minis-

terstvu životního prostředí, Ministerstvu zemědělství, Ministerstvu kultury, Ministerstvu pro místní rozvoj a Mi-
nisterstvu školství, mládeže a tělovýchovy, aby zabezpečila provádění Úmluvy. Na základě bodu IV.3. tohoto 
usnesení vlády byl v roce 2006 ustanoven meziresortní výbor pro implementaci Úmluvy (dále MKV), jako kon-
zultační orgán bez rozhodovacích pravomocí. 
10 Více k pramenům, starým mapám a definicím jejich využití viz kapitola 5. 
11 Počátky a prvotní práce sahají samo sebou hlouběji do minulosti, zde však uvádím počátky rozvoje těchto 

vědních disciplín. K tématu a historii jednotlivých oborů Semotanová, 2006 (HG) a Jeleček, 2010 (EH).  
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Výše zmíněné vědní disciplíny, spolu s mnoha dalšími obory (viz dále kapitola 2.2.4 na 
str. 24), svou dlouholetou prací na uvědomění si zachováníhodných vlastností krajiny, jejich 
následné identifikaci a definici, snahám porozumět jim a předávat tyto poznatky dále, vyústila 
ve veřejný zájem, jehož projevem jsou současné legislativní nástroje ochrany. U počátečního 
impulsu vzniku těchto disciplín, často hrály svou významnou roli pocity ztráty nebo ohrožení, 
nebo prožitá ztráta sama (např. krajiny zdevastované těžbou nebo těžkým průmyslem, zatopená 
území vlivem staveb přehrad, přírodní nebo ekologické katastrofy atd., např. Pacina, 2013). 
Práce se zvláště opírá o definice v Evropské úmluvě o krajině (říjen 2000). 

U řady studií vývoje krajiny probíhá zaměření výzkumu krajinných vrstev do období 
zhruba poloviny 18. století, tedy vzniku prvního vojenského mapování (např. Lipský, 2011).12 
Nelze opomenout výsledky bádání z oblasti archeologie. Zejména u výzkumů zaniklého osíd-
lení (např. Vařeka, 2011, Černý, 1982, Klápště, 1978) a hospodaření v krajině ve středověku 
(např. Klápště, 2016) a ranném novověku dostáváme ucelený obraz fungování sídel a částečně 
i podoby jejich hospodaření v dané časové vrstvě. Tato práce se pokouší o pohled do časové 
vrstvy, která je mladší než vrstvy zachycené archeology a zároveň starší než vrstva, kterou 
zachycují vojenská mapování. U této hlubší historické sondy pak mnohem zřetelněji vyvstávají 
krajinné jevy přechodné i relativně stabilní. Povědomí o nich a cílevědomé využívání těchto 
poznatků je následně základem historické zkušenosti. Výsledky poznání pak lze uplatnit při 
odpovědném aplikování kultivovaného krajinného managementu.13 

1.2 Formulace cílů disertační práce, nástin postupu a očeká-

vané uplatnění výsledků 

Hlavním cílem práce je s pomocí historie a dalších souvisejících vědeckých disciplín, 
utvořit obraz krajiny ve vybraném časovém období v minulosti. Obrazem krajiny není myšlen 
pouhý krajinný pokryv či obraz krajinné mozaiky, ale i odkrytí a zmapování sítě vztahů, které 
mezi jednotlivými krajinnými prvky v dané časové vrstvě krajiny fungovaly jako ucelený kom-
plex. Tento způsob užívání krajiny má na podobu krajinného pokryvu hlavní vliv. 

Metoda přístupu těží z poznatků z oblasti environmentální historie a historické geografie 
a dalších a snaží se je doplnit o nové poznatky získané především přímým terénním výzkumem 
a propojováním výstupů dalších disciplín zabývajících se ze svých oborových hledisek územím. 
Používaným nástrojem je dále institut krajinného rázu (k tématu: Kupka, 2010; Míchal, 2003). 

 
12 V této práci je samozřejmě nastíněn celkový vývoj lokality, práce přináší nebývalý vhled do vývoje území 

Novodvorska a Žehušicka v dlouhém časovém kontinuu, avšak například interpretované změny krajinného po-
kryvu se odvíjejí zejména o uchopitelná kartografická zobrazení, tedy od I. vojenského mapování. 
13 Záměrně se vyhýbám termínu ochrana, který není úplně vhodný, vytváření „skanzenů“ není žádoucí, ale udr-

žování, rozvoj či obnovování prvků a jevů, které se časem osvědčily a eliminaci jevů škodlivých. Přesná definice 
těchto termínů záleží na konkrétním území, kde dojde k vyhodnocení potenciálů, příležitostí a hrozeb (SWOT 
analýza).  
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Popsání krajinného rázu, nebo spíše definování charakteristik vrstvy krajiny v daném období 
v minulosti, je jedním z dílčích výsledků této práce. 

V této práci se jedná zejména o pohled architekta na krajinu, krajinné využití a vzájemné 
vztahy mezi těmito krajinnými složkami v minulosti. Obdobně jako při návrhu domu musí ar-
chitekt pracovat s různými specializovanými vstupy různých profesí, přičemž o každé z nich 
musí vědět alespoň tolik, aby v základu byl schopen kontroly jejich správnosti a zároveň je 
dokázal propojit ve funkční (stabilní), účelný a také krásný návrh domu,14 tak při hledání kra-
jinných souvislostí musí být architekt rovněž schopen vyhodnotit relevantnost vstupů, se kte-
rými pracuje a zároveň mít určitou míru důvěry v to, že daný odborník svůj vstup zpracoval 
svědomitě a správně, aby mohl propojit jednotlivé složky procesů, které krajinu utvářejí. Při 
retrospektivním pohledu je tento celostní pohled architekta na krajinu možné zúročit. Součástí 
práce by tedy mělo být i zmapování jednotlivých možných vazeb na specializované vědní dis-
ciplíny a vyhodnocení jejich relevance a použitelnosti pro další obdobné práce. Zároveň mů-
žeme nastínit pro účelnou kooperaci požadavky a nastolit otázky, na které se může badatelský 
záměr těchto specialistů zaměřit. 

Základním přístupem k řešení vytyčeného cíle je užití stratigrafické metody (dále podrob-
něji popsáno v kapitole 5), na vybrané území, které slouží jako referenční či testovací vzorek. 
Tento vzorek by měl být použitelný jako podklad pro analogický přístup k dalším územím. 
Rozpoznání a uchopení vstupů jednotlivých oborů z výše zmíněného pohledu architekta pak 
vytváří podklad pro památkové hodnocení krajiny a může pomoci k racionální úvaze, jak s kra-
jinou na základě získaných poznatků a vztahů jednotlivých jevů, které ji po staletí utvářely, dále 
nakládat. Účelem je ukázat, co díky této metodě můžeme na zvoleném vzorku území vidět a co 
vidět naopak nemůžeme, a kde je případně zapotřebí dbát zvýšené opatrnosti a použít aktuálně 
technickým a vědeckým možnostem odpovídající řešení.  

Pomocí výše uvedené metody skládání jednotlivých specializovaných vstupů, chci na vy-
brané části území identifikovat, definovat a popsat obraz funkčních vztahů ve vybraném časo-
vém rozmezí od 17. do poloviny 19. století. Sledované období je v čase vymezeno shora obdo-
bím redukce velkostatku a zánikem feudálních vztahů. Ohraničení 2. pol. 17. století, po doznění 
třicetileté války je pak obdobím, které má dochovaný dostatek písemných pramenů15 z doby 
před prováděním soustavného mapování,16 ze kterých je možné vycházet. V uplynulých letech 
byla publikována řada prací, která se zabývá obrazem krajiny na základě vojenských mapování 
a map stabilního katastru, případně využívá i mapování lokální (různé specializované mapy – 
lesní, mapy panství, mapy dvorů aj.) nebo mapování novější (leteckého snímkování, novodo-
bých pozemkových map, a další).  

 
14 Utilitas, firmitas, venustas – účelnost, stabilita a krása. Formula Vitruvia. Jedno ze základních Vitruviových 

tvrzení o struktuře stavby, která by měla být splněna. Vitruvius, ed. 1979. 
15 O které prameny se konkrétně jedná viz kapitola 5.5. 
16 Soustavným mapováním se v tomto případě rozumí vojenská mapování – konktrétně nejstarší I. vojenské ma-

pování – josefské, prováděné v letech 1764-1768 a 1780-1783 (rektifikace). 
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Metoda samozřejmě funguje a je použitelná i pro mladší časové horizonty,17 v této práci 
však jde o otestování možnosti jít mezi vrstvu popsanou archeologickými výzkumy (v našem 
případě středověk a ranný novověk) a vrstvu zachycenou na starých mapách. Z výzkumných 
důvodů se ponořujeme pod horizont zemského mapování, kdy mapové plány a písemné doku-
menty (zejména dokumenty z různých důvodů evidující majetek panství, ale i další), vznikaly 
ze zájmu majitele daného území. Práce s takovými prameny je s ohledem na jejich mezerovitost 
tedy o něco složitější než s prameny mladšími (Semotanová, 2002; Kuchař, 1957).18 

Výstupem metody je tedy výzkumné zpracování vzorku území, zachycující jak různé typy 
krajinného pokryvu (land cover)19, tak i způsob jejího využívání (land use) v daném časovém 
horizontu a zároveň uvědomění si vztahů mezi jednotlivými prvky v krajině. Takové zpracování 
výstupů je důležité pro rychlé pochopení zejména z pohledu neerudovaného uživatele, kdy by 
pouhé popsání jevů rozhodně nedostačovalo k dostatečnému porozumění dané problematice 
vrstevnatosti a provázanosti jednotlivých jevů a souvislostí. K vytvoření takového obrazu je 
nezbytné pochopení celého procesu utváření krajinných vazeb a funkčních návazností jednotli-
vých jevů, jejich kontinuity a do poznatků je třeba zahrnout i širší přírodovědné a historické 
souvislosti. 

Kde je to účelné, a hodnota informací vyžaduje širší prostorovou návaznost, je zpracován 
ucelený soubor, znázorňující provázanost jevů v řešeném území. U některých jevů naopak bylo 
přistoupeno pouze k referenčnímu zpracování na adekvátním výřezu území v přiměřeném mě-
řítku podrobnosti. 

Příkladem uceleného souboru je například struktura sídel, struktura panských dvorů a 
jejich vzájemné prostorové a funkční vztahy v rámci celého panství. Naopak vazby, u kterých je 
použito drobnější měřítko a větší podrobnost zpracování (například návaznosti hrází rybníků 
na cestní síť, vliv vodní složky krajiny na obhospodařované plochy apod.), jsou prezentovány 
jako výřezy. 

Výchozí etapou práce byl výběr vhodného území, na kterém bylo možné formou přípa-
dové studie názorně demonstrovat vývoj nakládání s krajinou ve stanoveném časovém období. 
Lokalit, na které by se dala případová studie vypracovat se nabízelo samozřejmě bezpočet, do 
užšího výběru byly vybrány následující regiony rurálních krajin (podrobněji viz kapitola 3), pro 
která byla specifikována následující výběrová kritéria: 

- možnost sledovat území v alespoň relativně dlouhé kontinuální časové linii 

 
17 Jsou již publikovány práce, které s pomocí porovnávání různě starých kartografických pramenů na geodetic-

kém základu (zejména vojenská mapování a mapy stabilního katastru) velkoplošně a standardizovaným způso-
bem pracují s historickým vývojem území, změnou krajinného pokryvu, prvky ekologické stability v krajině 
apod. Referenčně uvádím některé různě zaměřené práce využívající tyto prameny, např. Lipský a kol. 2011; 
Kuča, 2011; Brůna 2005.  
18 K tématu Semotanová 2008, Kuchař, 1958. 
19 Blíže k terminologii viz slovníček – kap. 10.2 na str. 185. 
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- míra dochování předcházející vrstvy sídelní struktury, existence hmotných i ne-
hmotných pramenů20 

- míra dochování písemných pramenů a mapových podkladů 
- dostatek dalších souvisejících vědeckých vstupů21 

Následně byla provedena zevrubná analýza území, mapující jeho jednotlivé složky. Sou-
částí je popsání geomorfologické skladby, půdního pokryvu, klimatických, hydrologických a 
půdních poměrů, ze kterých vychází skladba vegetace a živočišná skladba. Poté budou předsta-
veny kulturně-historické faktory, které na výslednou krajinnou mozaiku měly vliv.  

Metodická kapitola se pak zaměří na vlastní postupy výzkumu, na kritiku pramenů a 
vstupů souvisejících vědních oborů a ostatních disciplín, které jsou pro výzkum potřebné. Na 
modelových příkladech pak budou předvedeny jednotlivé možnosti, které tato stratigrafická 
metoda přináší. Na dalších vzorcích území pak budou ukázány rekonstrukce obrazu a funkčních 
vztahů v krajině na základě historických písemných pramenů, podpořené výsledky terénního 
výzkumu, který byl klíčový pro celou práci. Všechny zde prezentované krajinné jevy byly ově-
řovány terénním průzkumem. 

Závěry této práce mohou sloužit jako východisko památkového hodnocení. Samotné pa-
mátkové hodnocení dochovaných krajinných prvků a vztahů dosud nemá dostatečně propraco-
vanou metodiku. Jedná se o další stupeň uvažování nad výsledky bádání a takové hodnocení a 
zejména zpracování metodiky by bylo samostatnou disciplínou, překračující rozsah disertační 
práce. Jedná se o obdobnou situaci, s jakou se potýká památkové hodnocení u staveb či umě-
leckých děl (k tématu hodnocení památek např. Kuča, 2015). Metoda si však klade za cíl vy-
tvořit pro takové hodnocení relevantní a komplexnější podklady, než bylo dosud možné od 
podobných studií očekávat a napomoci tak v budoucím rozhodování z hlediska racionálního 
krajinného managementu. Zároveň může připravit otázky a témata diskuze, na které může pa-
mátkové hodnocení navázat a případně i odpovědět. 

Očekávané uplatnění tak vidím nejen jako podklad pro památkové hodnocení, ale i jako 
možný vstup při řešení ekologických problémů, kterým naše společnost v důsledku klimatic-
kých, přírodních a společenských změn čelí. Ať už jde o sucho, erozi půdy nebo přemnožení 
hrabošů, často se ukazuje složitost jednání a hledání řešení, pokud se krajinou zabývá několik 
resortů naráz.22 Přesto věřím, že například možností nahlédnout na systém hospodaření s vodou 

 
20 Pojem hmotné a nehmotné prameny může působit poněkud zavádějícím dojmem. V tomto tvrzení však byla 

ponechána zjednodušující definice, kdy se hmotným pramenem rozumí fyzicky dochované jevy přítomné v kra-
jině a nehmotnými prameny (byť jsou zaznamenány na hmotných nosičích), jsou myšleny archivní i novodobé 
písemné, obrazové, mapové a lingvistické materiály, sdělení předaná ústně aj. 
21 Ucelené publikace o historii krajiny či krajinném rázu tvoří celé vědecké týmy. V době zadání práce existo-

vala prakticky jediná publikace, zabývající se vývojem a proměnou krajiny v širším historickém kontestu. Jedná 
se konkrétně o publikaci z roku 2011, nazvanou: „Vývoj krajiny Novodvorska a Žehušicka ve středních Če-
chách“, zpracovanou autorským kolektivem Zdeňka Lipského, Markéty Šantrůčkové, Martina Webera et al. 
22 Jeden příklad za všechny – v srpnu 2019 Ministerstvo zemědělství schválilo plošné nasazení jedovatých náv-

nad na hubení hrabošů a Ministerstvo životního prostředí toto řešení hned druhý den zakázalo. Méně okatá a roz-
poruplná řešení však pro krajinu představuje i hledání propojení ochrany památek a prostředí je obklopující, kdy 
dva rozdílné resorty musejí hledat společnou řeč a společná řešení. Přesto občas dochází k absurdním situacím, 
kdy je například zcela bez kontextu opravena kaplička uprostřed obřího lánu, ale nevede k ní žádná polní cesta, 
která by místu dávala smysl. 
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a systém rybničních soustav v minulosti (kapitola 6.6), bude na základě této historické zkuše-
nosti možné přispět k nalezení řešení.  

Zmíněný nedávno diskutovaný problém přemnožených hrabošů polních (Sychrová, 2019; 
Suchomel, 2017), zase poukazuje na obrovské problémy, které způsobilo zničení drobných kra-
jinných prvků v polích, které skýtaly přirozený úkryt predátorům.  

Se zmizením remízků, mezí a polních cest, zjemňujících krajinnou mozaiku souvisí i 
mnohem nenápadnější, avšak o to závažnější a nebezpečnější problém – degradace půdy a sni-
žování její úživnosti vlivem eroze. Výstupy této metody je možné brát jako relevantní podporu 
při řešení územních studií, vytváření či úpravách územního plánu nebo uvážit využití získaných 
poznatků při tvorbě pozemkových úprav. 
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2 Stav poznání 

V této kapitole je přiblížen vývoj dosavadního poznání z hlediska vědeckých přístupů ke 
krajině, krajinnému rázu a vztahu člověka a životního prostředí a chápání významu slova „kra-
jina“ obecně. Poznatky z různých vědních disciplín, mohou napomoci k definování historické 
zkušenosti využití území. V následujících řádcích je tedy přiblížen vývoj od počátků uvědo-
mění si důležitosti zachování kvality životního prostředí, přes myšlenky romantického pojetí 
přírody a krajiny k racionálnímu, přiblížení propojenosti ochrany památek s životním, resp. pří-
rodním prostředím, které je obklopovalo a přehled zásadních prací, k jejichž poznatkům a me-
todikám se předkládaná disertační práce obrací. 

K tématu krajiny a jejího vývoje se vztahuje široká škála literatury, vztahující se jak k 
vývoji obecně, tak literatura regionální, vztahující se k rozličným dopodrobna zpracovaným 
územím. Kapitola 2.1 zabývající se definicí krajiny nastiňuje, jak velká škála oborů se jí zabývá 
a jak rozdílně může být snaha o její pochopení různorodá. Výběr literatury, vstupů a odborných 
prací se ve snaze překlenout rozpory mezi různými směry eklekticky zaobírá i pracemi velmi 
starými, zejména z oblasti archeologických výzkumů a prvotních odborných názorových 
proudů na ochranu přírody, krajiny a kulturních památek. 

Nastolené paradigma pak bylo podkladem pro vytváření legislativních nástrojů ochrany 
památek a životního prostředí, které jsou podrobněji rozebrány v kapitole 2.3. 

Mezioborovost vytyčeného úkolu, která mnohdy naráží na nejednotnost mezi jednotli-
vými autory i celými výzkumnými ústavy, si z důvodu potřeby přesně definovat myšlenky, zá-
věry a postupy, vyžádala vlastní výkladový slovníček pojmů.23 Tento slovníček je pro správné 
pochopení tak komplexního přístupu ke krajině, klíčovou součástí celé práce. Výrazy zde pou-
žité jsou z větší části ustálené v oboru historické geografie, přesto vznikla potřeba jejich vý-
znam upřesnit, s ohledem na skutečnost, že některé výrazy mohou být badateli, s ohledem na 
jejich specializaci, chápány rozdílně. 

Poznání dějin vlastního oboru umožňuje rekapitulovat dosavadní vývoj výzkumu a na 
základě tohoto přehledu se pokusit nově formulovat jeho východiska, metodologické potřeby, 
vztah k aktuálnímu společenskému dění a v některých případech přistoupit i na změnu paradig-
matu.24 

Během zpracování tématu došlo u oborů, ke kterým se práce obrací, k obrovské dynamice 
zpracování výstupů a technologickým posunům. Během posledních deseti let byla publikována 
řada článků, zpravidla s těžištěm v dálkovém průzkumu země, rozvojem GIS, technologickým 
vývojem a dostupností GPS i novým možnostem kartografického zpracování a geodézie (např. 
Gojda, 2017; Malina, 2013). Obrovský přínos měla i digitalizace starých map ve vysokém roz-
lišení, která podnítila vznik řady publikací a článků, které tato data vytěžila do nedávné doby 
nepředstavitelným způsobem. Na počátku práce jsem měla k dispozici pouze zlomky digitál-
ního modelu terénu, před jejím odevzdáním jsou běžně dostupná předzpracovaná data pro celou 

 
23 Viz kapitola 2.2. a kapitola č. 11 na konci práce, str.116. 
24 K této problematice Kuhn, 1962. 



18 
 

republiku, včetně možností prolínání a náhledu jak stínovaného modelu, tak orientace svahu a 
sklonitosti. 

2.1 Definice krajiny 

Pro termín krajina existuje řada definic v závislosti na jejich pojetí (geologické, geogra-
fické, ekologické aj.), význam se může dále v chápání různých autorů lišit i v závislosti na kul-
turním prostředí, její velikost může být chápana v různých měřítcích od několika tisíc kilometrů, 
po pár mikrometrů (Forman a Godron, 1993).  

Sklenička (2003)25 pak uvádí další alternativní pojmy, které mají větší nebo menší měrou 
identický význam jako slovo krajina: ekosystém, biotop, biogeocenóza (geobiocenóza), geo-
systém, ekotop, biotop, biocenóza, povodí, region a ve smyslu správní diferenciace či evidence 
pak katastr, okres, kraj a země. 

 

 
Obr. 3: Složky krajiny, jak je definuje Mücher a kol. (2003), str. 16, vlastní překlad. 

Mücher a kol. (2003) typ krajiny definuje jako tři na sobě závislé faktory (složky) – abi-
otické, biotické a kulturní. Abiotická složka má svou podstatu v geologii a klimatu od které se 
odvíjí geomorfologie, hydrologie a skladba půd. Na abiotické složce závisí biotická složka – 
skladba flóry a na ní závislé fauny. Kulturní složka pak určuje využití krajiny člověkem (land-
use) a na základě této složky vzniká krajinná mozaika, jejíž charakter se odvíjí od vzájemných 
vztahů mezi složkami. Další autoři pak ještě kulturní složku definují jako kulturně-historickou. 

Troll (1950) z pohledu geografa definuje krajinu jako část zemského povrchu, která podle 
svého vnějšího obrazu a vzájemného působení svých jevů, tak jako vnitřních a vnějších vztahů 
polohy, tvoří prostorovou jednotku určitého charakteru a na geografických přirozených hrani-
cích přechází v krajiny jiného charakteru. 

Forman a Godron (1993) krajinu popisují, krom výše uvedené definice, jako heterogenní 
část zemského povrchu skládající se ze souboru vzájemně se ovlivňujících ekosystémů, který se 
v dané části povrchu v podobných formách opakuje. Výše zmíněnou krajinnou mozaiku pak 

 
25 s.15-17, jsou uvedeni i autoři jednotlivých termínů. 



19 
 

tito autoři dělí do tří základních složek: krajinné matrice, která obklopuje koridory a plošky (viz 
Obr. 4). Krajinná matrice je nejrozsáhlejší a nejspojitější plocha, která hraje v krajinných pro-
cesech dominantní roli. Je jí také krajinná složka, která obklopuje plošku nebo koridor. Napří-
klad na Šumavě tvoří krajinnou matrici rozsáhlé lesní porosty, ploškami jsou bezlesá místa, 
koridory cesty, průseky a vodoteče.26 Relativní zastoupení nad 50 % vcelku snadno určuje, 
která z krajinných složek je krajinnou matricí. Pokud je zastoupení menší, nebo se prolíná více 
složek, posuzuje se krajinná matrice podle jiných kritérií, například spojitosti, nebo která složka 
nejvíce ovlivňuje dynamiku celé krajiny. Pokud dojde ke změně hospodaření, například zániku 
zemědělské půdy a jejímu zalesnění, krajinná matrice se změní.  

 
Obr. 4: Burel a Baudry (2003, str. 70), grafické znázornění prvků (složek) krajinné mozaiky na podkladu definic Formana a 

Godrona (1993), vlastní překlad. 

Swanwick (2002) pak přináší pohled, kdy krajinu popisuje jako interakci mezi člověkem 
a místem. Kromě krajin výjimečných, venkovských nebo komponovaných uvádí i krajiny zne-
hodnocené, horské nebo i prostředí parku (srovnej s Evropskou úmluvou o krajině), jejichž 
složky kulturní i přírodní vzájemně spolupůsobí a tyto interakce jsou následně vnímány člově-
kem. Nemluví pouze o zrakových vjemech, ale i o vnímání sluchem, čichem, hmatem (textur i 
hloubky) a s tímto vnímáním spojené prožívání pocitů a vyvolávání vzpomínek. 

Zajímavé je, že ve svém diagramu (Obr. 5) uvádí jako jeden z kulturně-sociálních vlivů 
slůvko „enclosure“.27 Jedná se o specialitu kulturního prostředí Skotska a Británie, kde je ohra-
zování (enclosure) polí a pastvin jedním ze základních krajinotvorných prvků a dává místní 
krajině charakteristický výraz.  

 
26 Novotná 2001, s. 153. 

27  K tématu například online [cit 09/2019]: https://www.researchgate.net/publication/232025602_Ma-
king_Private_Property_Enclosure_Common_Right_and_the_Work_of_Hedges 
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Výbor pro světové kulturní dědictví definuje kulturní krajiny jako kombinovaná díla pří-
rody a člověka, která jsou dokladem vývoje lidské společnosti a sídel v průběhu historie, pod 
vlivem fyzikálních omezení anebo příležitostí daných jejich přírodním prostředím a vlivem po-
stupných společenských, ekonomických a kulturních vlivů, jak vnitřních, tak vnějších. 

 

 
Obr. 5: Swanwick (2002) krajina je utvářena přírodními a kulturními složkami a zároveň je vnímána i ovlivňována člověkem. 

Lapka (2008) tvrdí, že krajinu známe všichni, a přesto je obtížné ji nějak přesně definovat. 
V pojmu se podle něj skrývá určitá podvojnost, neboť krajinu musíme chápat jako přírodní a 
zároveň kulturní dědictví (přírodní i sociální systém). Vždy proto hrozí zredukování krajiny jen 
na některé její části, funkce nebo vlastnosti, které jsou pak vydávány za celek (příliš úzký po-
hled). Pokusy o zahrnutí všeho do definice krajiny naopak hrozí ztrátou smysluplnosti (příliš 
široký pohled). Jinou definici podává Stibral (2009), dle kterého krajina je zrakově vnímatelná 
část převážně suchozemského povrchu země, která má horizont a je zahlédnutelná z distance. 
Shepheard (1997) naopak srovnává krajinu a divočinu a hledá čím se od sebe odlišují a co 
krajinu definuje a vymezuje od divočiny (srovnej Míchal, 2001). K dalším definicím a vztahům 
krajiny a společnosti např. Fanta (2011), Kuneš (2019). 

Muir (2002) k výše uvedeným (ale i dalším) studiím především z anglosaských zemí do-
dává, že oborová rozmanitost zaměřující se na krajinu zabránila tomu, aby jediná instituce roz-
hodovala, jaké postupy se budou preferovat nebo jaké paradigma je jediné správné, což vytváří 
zdravé prostředí pro vzájemné kritické hodnocení a kontrolu. 
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2.2 Vývoj vnímání krajiny 

Vnímání prostoru v minulosti a dnes se značně lišilo. Pokud si uvědomíme, že vnímání a 
chápání prostoru a prostorových vztahů zrakem není vrozenou vlastností člověka, ale věcí kul-
tury, výchovy a zkušenosti, je toto tvrzení zcela logické. Zkušenost s pohybem v krajině ve 
středověku a raném novověku se diametrálně liší od zkušenosti, která se nám naskýtá dnes. Její 
nepřenosnost je jedním z limitů, který bylo zapotřebí v této práci zohlednit (viz Klimek 2014). 

Jak v minulosti rostla civilizace, tak rostlo i ovlivňování přírody a narušování rovnováhy 
mezi jednotlivými přírodními složkami. Uvědomění si, že neuváženou exploatací přírody a je-
jích složek člověk ohrožuje základnu svých k životu nezbytných potřeb, a tím pádem i své exis-
tence, dalo základ počátkům ochrany přírody a díky mnohdy bezohlednému ničení i docenění 
jejích estetických hodnot. I přes vědecký a technologický pokrok a s nimi související změnou 
způsobu života, zůstává člověk ve své podstatě biologické i psychické stejný, jako tomu bylo 
před několika tisíci lety. S rozvojem měst rostla i potřeba úniku zpět k podstatě bytí, života a 
k tomu, co je člověku, jako živoucímu tvorovi přirozené. Není cílem, ukázat zde kompletní 
přehled všech směrů, které se krajinou či životním prostředím kdy zabývaly. Výběr stavu po-
znání bude přiblížen od období romantismu, který by se dal charakterizovat jako jakýsi emoci-
onálně podmíněný návrat k přírodě a znovuobjevování jejích hodnot a krás. 

Ve své práci jsem nacházela vhodné souvislosti k pochopení utváření tak komplexního 
celku jako je krajina, v dílech národopisných (např. Václavík, 1930), dějinách zdola (např. Le-
genda o Ostojovi, Smetánka, 2010; Dějiny českého venkova v příběhu Ouběnic, Petráň, 2012), 
pracích zaměřených na dějiny osídlení, zejména z oblasti archeologie a dalších (vybrané práce 
např. Boháč 1978; Klápště 1981; Gojda, 2017; Kubeš 2012). 

2.2.1 Průkopnické práce v oblasti studia historie krajiny 

Ucelený přehled o vnímání krajiny a její reflexi v umění (nejen výtvarném, ale i např. 
literatuře, poezii či hudbě) podává Karel Stibral v kapitole Estetické hodnoty v krajině v knize 
Prameny paměti (Foltýn, 2008). 

Počátky vážnějšího zájmu o krajinu, která položila základy moderním vědeckým disci-
plínám je pokládáno do období romantismu, který vznikl jako nový umělecký a filosofický 
směr na konci 18. století v Německu, jako nástupce směrů osvícenství a neoklasicismu. 

Od poloviny 19. století se s rozvojem zájmu společnosti o dědictví minulosti, rozvíjelo 
hnutí okrašlovacích spolků28 a spolků pro ochranu domoviny s cílem chránit přírodní památky 
(např. stromy, pralesy, geomorfologické útvary, vybrané druhy), stavební památky (např. lido-
vou architekturu, fortifikační památky), ale i urbanistické a krajinné celky. 

 
28 K okrašlovacím spolkům a jejich vzniku např. Jedlička-Brodský, 1916. Dostupné také online [cit 09/2019]: 

http://www.digitalniknihovna.cz/mzk/view/uuid:26ab1350-c6a8-11e6-8032-
005056827e52?page=uuid:ec8f8e20-df44-11e6-9e7e-001018b5eb5c 
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Jan Hofman, v mládí užívající pseudonym Ješek Hofman, označuje ve své malé edici 
„Člověk a příroda“ z roku 1934 za prvního průkopníka změny přístupu k přírodě nikoliv vel-
kolepé zámořské objevy, ale Františka z Assisi, který všechny tvory nazývá svými bratry. Pan-
teisticky tak rozšiřuje křesťanské pojetí poměru k bližnímu na všechno živé. Hofman se přede-
vším orientoval na muzejní a galerijní teorii a praxi a ochranu památek v německých zemích. 
Německo jej ovlivnilo zejména konceptem ochrany domoviny, která v českém prostředí našla 
zastání v činnosti okrašlovacích spolků a v časopise vydávaném Svazem českých spolků 
okrašlovacích spolu s Klubem za starou Prahu (ustaveném v roce 1900), nazvaném Krása na-
šeho domova (vycházel od roku 1904 do roku 1951), jehož zakladatelem byl profesor Urban 
Jarník. Tento časopis se na svých stránkách od počátku věnoval kulturním i přírodním památ-
kám (Šopák, 2015). K ochraně přírodních a kulturních památek se od svého založení v roce 
1888 hlásil také Klub českých turistů. Rudolf Maximovič, konzervátor ochrany byl jedním 
z prvních, kteří popsali problémy krajiny, kterým čelíme dodnes a jeho myšlenky daly později 
základ vzniku institutu krajinného rázu (Klvač, 2009; Vorel, 2006). 

Pojetí Heimatschutz, v Německu ražené hudebním skladatelem a ochráncem přírody Ern-

stem Rudorffem (1840–1916) a konzistentně vyjádřené v jeho klasickém díle Heimatschutz 
(1897 a následujících vydáních), která jako první zdůrazňovala sociokulturní rozměr krajiny. 
Toto pojetí chápání krajiny propojovalo ochranu památek se zájmem o ochranu krajinného 
rámce, ochranu přírody a lidového umění a obecně všech projevů lidové kultury. Získalo 
značný ohlas díky každoročně pořádaným německým sjezdům ochránců památek. Hofman se 
účastnil dvou z nich – sjezdu v Salcburku (1911), což byl prvý a také poslední sjezd v některém 
z rakouských měst, a o dva roky později v Drážďanech. Ernst Rudorff byl jedním ze zakladatelů 
organizace Deutscher Bund Heimatschutz – Německý spolek na ochranu domoviny (Šopák 
2015). Dalšímu vývoji pojetí krajiny v Německu během 2. světové války viz např. kvalitní ba-
kalářská práce Vojtěcha Pelikána (2007)29 a dále např. Graus (1968) a Sax (1968).  

Dodnes můžeme stavět na tradici historické vlastivědy, oboru prosazovaném Josefem V. 
Šimákem (1870–1941) a rozvíjeného dále zejména ve 40.–60. letech Františkem Roubíkem 
(1890–1974). Mezi jejich následovníky, kteří významnou měrou propojili historickou vlasti-
vědu s dějinami osídlení a obohatili problematiku o řadu přesahů směrem k historické krajině, 
je třeba jmenovat především Zdeňka Boháče (1933–2001), mimo jiné zakladatele specializo-
vaného časopisu Historická geografie (vychází od roku 1968). K tématu např. Semotanová, 
2008; Klvač, 2009; Sviták, 2014; Bednář, 1968. 

2.2.2 Historická geografie 

Vývoj lidské společnosti je od jejích počátků až po současnost spojen s prostorem a časem. 
Veškeré dění se odehrává v nějakém prostoru, omezeném přírodními podmínkami. Historická 
geografie vznikla jako odnož geografie, jako samostatná vědní disciplína se projevuje od po-
čátku 20. století. Její zaměření tehdy bylo především na dějiny osídlení, regionální historickou 

 
29 Vedoucí práce doc. Stibral. 
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geografii a historickou vlastivědu, výzkum dějin kartografických znázornění a změn politic-
kých jednotek (Semotanová, 2002). Výzkum závislosti fungování lidské společnosti v rámci 
fyzicko-geografického prostředí, jakým způsobem se lidská společnost usazovala na určitých 
místech, pak na tyto výzkumy navázal. 

Dále byla historická geografie spojena s dějinami území, práva, územně správního vývoje, 
hospodářskými dějinami atd. Ve 30. letech 20. století se do popředí dostává studium krajiny, 
jako neustále se měnícího objektu, ovlivněného systémem osídlení, dopravní infrastrukturou 
apod.  

Od 60. let 20. století, tedy v období, kdy se do popředí dostala kvantitativní geografie, ke 
studiu krajiny přibývá další oblast zájmu – studium terénních dokladů a kulturně geografická 
problematika. To s sebou přineslo také nové metody např. modelování prostorového uspořádání 
krajiny. Od 80. let se historická geografie zaměřuje na člověka jako činitele geografických 
změn a na zpracování prostorových analýz a historicko-geografických syntéz. Výsledky pokusů 
o definici historické geografie se shodují na jednom společném předmětu zájmu, a to geografii 
minulosti, tedy času a prostoru (Chromý, 2001). 

Nejčastějším sporem většiny historických geografů je zařazení do systému věd. První 
skupina historických geografů tvrdí, že je to samostatná vědní disciplína na hranici přírodních 
a společenských věd. S tímto proudem se ztotožňuje i jedna z nejvýznamnějších představitelek 
Eva Semotanová (Chromý, 2001). Podle ní se tato disciplína týká jak Země, tak člověka, spo-
juje prostor i čas a přírodní vědy se společenskými. Hledá poučení a nové směry, jak žít s pří-
rodou v symbióze. Studuje stav, vývoj a proměny geografického prostředí v minulosti, příčiny, 
které tyto změny způsobily, jejich následky a zákonitosti. Pokouší se o rekonstrukci dnes již 
zaniklé krajiny na základě vzájemného vztahu mezi člověkem a přírodou, kladného i záporného. 
Nachází se na pomezí geografie a historiografie. Snaží se objasnit historické kořeny současného 
stavu a charakteru krajiny a určit, jak se budou dále vyvíjet vzájemné vztahy mezi člověkem a 
krajinou a mezi krajinnými regiony všech velikostních úrovní navzájem (Semotanová, 2002).  

Podobný názor na historickou geografii má i anglický historický geograf R. A. Buttlin. 
Podle něj jde o zkoumání geografií minulých období, které zahrnují rekonstrukce rozsáhlé řady 
jevů a procesů, jež jsou rozhodující pro geografické pochopení dynamiky lidských záležitostí, 
jako jsou změny v hodnocení a užití lidských a přírodních zdrojů, ve formě lidských sídel a 
prostředí vytvořených lidmi, změny ve využívání moci a kontroly nad územími a lidmi atd. 
(Kučera, 2007). Dalším proudem je skupina vědců, kteří tvrdí, že historická geografie je jednou 
z disciplín geografie. Třetím odlišným názorem je tvrzení, že jde o tzv. pomocnou vědu histo-
rickou (Kučera, 2007). Historická geografie není pouhý historický místopis. Vycházíme z toho, 
že je především geografií, tedy studuje krajinou sféru a její proměny, nejen prostorové rozmís-
tění jevů. Za problematické při vymezování historické geografie považuje Zdeněk Kučera, 
který zastává názory anglosaských historických geografů, neschopnost jasně určit objekt a před-
mět historicko-geografického výzkumu (Kučera, 2007). Nedostatečná vyhraněnost historické 
geografie, umožňuje vytvářet jen obecné definice. Avšak její hlavním přínosem je rekonstrukce 
jevů, které v současné době již neexistují, ale umožňují tak lépe pochopit současný stav krajiny 
(Kučera, 2007). 
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2.2.3 Environmentální historie 

Transdisciplinární obor environmentální historie30 (environmental history),31 je poměrně 
mladá věda, zkoumající interakci nejen člověka, ale i společnosti a všech živých bytostí s pro-
středím v určitém období v minulosti. 32  Popisy různých interakcí společnosti s prostředím 
ovšem nejsou nic nového.33 

Za jedny z nejvýznamnějších inspirátorů, či za přímé předchůdce moderní environmen-
tální historie jsou považováni představitelé francouzské školy Annales. Škola Annales měla na 
vznik a formování environmentálních dějin, díky své orientaci na dějiny sociální, na problema-
tiku hospodářských dějin (zemědělství, osídlení) a geografická témata, výrazný vliv. Silnou 
tradici historického výzkumu vzájemného vztahu přírody a společnosti můžeme nalézt v USA, 
kde na rozdíl od Evropy došlo k radikální antropogenní proměně prostředí během poměrně 
krátké doby a společnost tuto skutečnost silně reflektovala. Na přelomu 60. a 70. let minulého 
století, jsou do prostředí Spojených států kladeny počátky environmentální historie, potažmo 
environmetálních hnutí, které měly kulturní i politický dosah (Daniel, 2013). V roce 1977 
vznikla Americká společnost pro environmentální historii (Američan Society for Environmen-
tal History, ASEH). Průkopníkem environmentální historie u nás a autorem řady podnětných 
článků věnujících se oboru environmentálních dějin od 90. let 20. století je Leoš Jeleček. Ke 
vzniku a vývoji environmentálních dějin viz Jeleček (2010), k problematice využívání této 
vědní disciplíny viz Hudeček (2006). 

2.2.4 Propojování vědních disciplín zaměřených na krajinu 

Stratigrafický přístup ke krajině vyžaduje veškeré možné dostupné výstupy různých 
oborů, které dokáží vzájemně i několikanásobně překrýt „bílá místa“, na která při poznávání 
staré vrstvy krajiny dříve či později narazíme. Může jít o nejasnosti způsobené kupříkladu příliš 
strohým či zjednodušeným písemným popisem, účelem staré mapy, která sledovala jen některé 
jevy v krajině nebo jen některé části území, nebo může doslovně jít i jen o “prosté“ fyzické 

 
30 Environmentální historii je z české literatury např. věnována přehledná výuková publikace Brněnské Masary-

kovy univerzity z roku 2013, aut. Daniel a kol. 
31 Za autora termínu „environmental history“ je považován Roderick Nash, jenž jej poprvé použil v několika 

textech na počátku 70. let 20. století. Do francouzštiny je tento termín překládán jako „l’histoire de l’environ-
ment“, co němčiny jako „Umweltgeschichte“ a do španělštiny jako „historia ambiental“. V češtině se často užívá 
i označení „environmentální dějiny“. (Daniel, 2013, s.12) 
32 Environmentální historik, John McNeil environmetální historii definuje jako historii vzájemných vztahů mezi 

lidstvem a zbytkem přírody.  
33 Obecně je například za první literární dílo pojednávající mimo jiné o antropogenně indukované změně ozna-

čován epos o Gilgamešovi z 2. tisíciletí před naším letopočtem (Zamarovský, 1976). Vztah prostředí a společ-
nosti byl často spojován s environmentálním determinismem, kdy se předpokládá vliv životního prostředí jako 
celku, či jeho částí na chování jedince a tím pádem i na vývoj celé společnosti a její kultury. Jako příklad uvádí 
Daniel (2013), úvahy Hippokrata (460–377 př.n.l.), který spojoval lidskou povahu s prostředím, ve kterém daný 
jedinec žije. Obdobně Charles Louis Montesquieu (1869-1755), který dával do přímé závislosti zvyky jednotli-
vých kultur s klimatickými podmínkami. Názorové rozšíření environmentálního determinismu bylo asi nejmar-
kantnější v období kolonialismu, kdy měl rasistický podtext a sloužil jako vysvětlení nadřazenosti kolonialistů 
(bělochů/Evropanů) nad domorodými národy. 
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poškození dané archiválie. Nedocenitelné obory jako archeologie a jí přidružené obory arche-
obotanika, acheozoologie, paleoekologie, historická ekologie a letecká archeologie, a dále na-
příklad hospodářské dějiny, dějiny osídlení, dějiny hmotné kultury, etnografie, historická de-
mografie, paleografie, toponomastika, architektura a stavebně-historický průzkum, urbanismus, 
kartografie, geodézie, geodézie, botanika, klimatologie, hydrologie, pedologie či ekologie,34 
pak nejen pomohou zaplnit ona prázdná místa, ale navíc mohou potvrdit či naopak relativizovat 
zjištěné skutečnosti ať už v historických pramenech, tak in situ. K tématu dále např. Beneš a 
Brůna, 1994; Bakošová, Pařízková, Stibral 2015. 

Dalšími obory, z jejichž hlediska můžeme ke krajině přistupovat jsou z pohledu studia 
změn krajinného pokryvu např. krajinná ekologie, zkoumající strukturu různorodých kombinací 
ekosystémů (urbanizovaná území, lesy, louky, mokřady atd.), jejich fungování a proměnlivost. 

Institut krajinného rázu se zaměřuje na zachování charakteristik krajiny. Má svou oporu 
a definice v zákoně, což je na jednu stranu výhoda a na stranu druhou limit. Krajinný ráz v sobě 
nemá časovost, proměnu. Jeho metodiky lze ale částečně aplikovat pro definici charakteristik 
krajin v minulosti Dále k problematice např. Kuneš, 2019, Míchal, 2003. 

2.3 Legislativa a nástroje ochrany přírody, krajiny a kultur-

ních hodnot 

Legislativní opatření vznikají jako reakce na uvědomění si potřeby ochrany a na stav po-
znání umožňujícího rozpoznat hodnoty, které nás obklopují a tvoří komplex našeho životního 
prostředí. Společně s vývojem poznání se měnil i legislativní přístup a nástroje ochrany v ob-
lasti památkové péče. 

Organizace státní ochrany přírody a památková péče prošla složitým vývojem. Na po-
čátku 20. století byla uměleckohistorickým i přírodním památkám připisována téměř totožná 
váha. Od 50. let 20. století spadala ochrana životního prostředí a památková péče pod jednotnou 
organizaci – Státního ústavu památkové péče a ochrany přírody. V roce 1991 pak byla tato 
organizace rozdělena na Český ústav ochrany přírody spadající do gesce Ministerstva životního 
prostředí a Státního ústavu památkové péče spadajícího pod Ministerstvo kultury. Legislativní 
opatření na ochranu krajiny jsou v současnosti roztříštěna do několika právních předpisů a ně-
kolika resortů (kultury, ochrany přírody a krajiny, územního plánování a zemědělství).35 Toto 
odtržení na různá ministerstva s vlastní strukturou, zájmy i financováním, má za následek 
mnohdy nelehké propojování nástrojů ochrany a složitě uplatnitelné kooperace, které jsou pro 
uvědomělý přístup k přírodním i kulturním památkám nezbytné. 

Složitá je i uchopitelnost dochovaných vztahů krajinných složek různého stáří. Památ-
ková hodnota krajinných jevů a vztahů v krajinné mozaice spočívá ne tolik v jejích estetických 

 
34 Tento výčet souvisejících oborových vstupů rozhodně nelze považovat za definitivní. 
35 K tématu Kupka, 2009 a 2010. 
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hodnotách, ale ve vzájemných vztazích, které v ní panují. Skutečná hodnota je právě v nezamě-
nitelném kontextu místa a jeho vazbách. Poznání a definice takových hodnot je pro současnou 
legislativu úkol do budoucna. 

2.3.1 Počátky a vývoj ochrany kulturních památek a přírodního pro-

středí 

Vliv člověka na životní prostředí v období před neolitickou revolucí, byl minimální. 
V okamžiku, kdy nastala potřeba přetvářet životní prostředí pro záměry pěstování a chovu zví-
řat, kdy rostly možnosti přetváření spolu s vývojem materiálních, duševních i společenských 
potřeb, vliv na přírodu se stupňoval až do míry, kdy se dočteme o pokusech toto nakládání 
s přírodou a jejími zdroji usměrňovat a racionalizovat. První právní akty se týkaly především 
majetku, který tehdy tvořily také přírodní zdroje, včetně zvěře. Jednalo se např. o ochranu proti 
pytláctví nebo o nařízení k ochraně lesů a lesních a vodních živočichů. Až později bylo přistou-
peno k aktivní ochraně území, tedy celých rostlinných a živočišných formací a jejich prostředí. 

Již ve starověku lze vystopovat počátky ochrany přírody, jednalo se ovšem o zájem je-
dinců nebo malých skupin, kdy se např. chránila památná místa, posvátné háje či vymínění 
královské a panské honitby. Například již v pol. 3. století př. n. l. indický král Ašóka vydal 
(spíše z náboženských pohnutek) zákony na ochranu ryb, suchozemských zvířat a lesů (Maršá-
ková, 1977).  

Ve středověku měla ochrana přírody především důvody estetické, historické a kulturní, 
ale dochází i k prvním vědeckým pokusům o odůvodnění ochrany krajiny. První právní normy 
tak vznikaly již ve 12. – 14. století. Z obavy před vyčerpáním přírodních zdrojů vydala ve 14. 
– 15. stol. Dubrovnická republika opatření zakazující mýcení lesa v některých oblastech a na-
kázala snížení počtu skotu a koz. V 16. století v kantonu Glarus (dnešní Švýcarsko), bylo pohoří 
Kärpf u Schwanden vyhlášeno „svobodným“ – tedy chráněným územím a tento status mysli-
vecké rezervace si uchovala dodnes. V 17. stol. car Petr I. zakázal nadměrné kácení lesa a za-
vedl ochranu některých druhů lesních porostů, s ohledem na pochopení vodohospodářského a 
půdoochranného významu lesních porostů (Pivnička, 1988). 

U nás byla kolem roku 1189 vydána Statuta Konrádova (lat. iura Conradi nebo iura ducis 
Ottonis) českého knížete Konráda Oty a v roce 1360 Kniha Rožmberská. Obě zmiňují ochranu 
lesů, i když v podobě opatření proti krádeži dřeva. Prvky připomínající ochranu přírody obsa-
hoval návrh Maiestas Carolina císaře Karla IV., který obsahoval propracovaný systém feudální 
správy lesů a stanovil přísné tresty při jeho porušení, pro odpor šlechty však návrh nenabyl 
platnosti.36 

Ochrana přírody u nás a okolních středoevropských zemích, se začala utvářet na počátku 
19. století. Mimořádným aktem mezinárodního významu bylo vyhlášení tří pralesních rezervací 

 
36 Anonym, multimediální prezentace státní Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky. Historie 

ochrany přírody a krajiny v České republice. Dostupné online [cit.08/2019]: http://www.cittadella.cz/euro-
parc/index.php?p=historie_ochrany&site=zakladni_udaje_cz 
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– Žofína, Hojné Vody v Novohradských horách37 a šumavského Boubína38. S prvními národ-
ními parky v Americe a Evropě, které vznikly na přelomu 19. a 20. století se začalo rozvíjet 
širší pojetí klasické ochrany přírody, jak jej známe dnes. Nejednalo se tedy jen o soustředění na 
její přírodní složky, ale ochranu bylo zapotřebí vztáhnout na krajinu jako celek. Hlavní činností 
řídících orgánů ochrany přírody byla přímá ochrana a koordinace činnosti jejích uživatelů. 

Dějiny památkové péče v Československé republice zpracoval v několikadílném pří-
spěvku 39  ve Zprávách památkové péče Petr Štoncner. Období první republiky znamenalo 
z velké části převzetí rakousko-uherských zákonů a nařízení. Klíčovým rokem vzniku státem 
podporované ochrany památek se stal rok 1850, kdy byla při ministerstvu obchodu, průmyslu 
a veřejných staveb zřízena Ústřední komise pro zjišťování a zachování stavebních památek 
(Centralcommission für Erhaltung und Erforschung der Baudenkmale). Počátky jejího půso-
bení však nebyly výrazné, první zasedání a schválení stanov se uskutečnilo až roce 1853. K or-
ganizační změně a úpravě stanov došlo roku 1859, kdy byla ústřední komise přičleněna k Mi-
nisterstvu kultu a vyučování. V průběhu 2. pol. 19. stol. pak prošla ještě několika změnami.40 

V Čechách v té době panovaly vcelku příznivé podmínky pro dobrovolnou ochranu pa-
mátek. Kromě krajských konzervátorů ústřední komise, zde působila řada spolků a institucí, 
které se různou měrou zaměřovaly na ochranu památek (např. Svatovítská Jednota, Společnost 
přátel starožitností, Archeologický sbor Národního muzea aj.). Jejich činnost u širší veřejnosti 
utvářela povědomí o důležitosti zachování památek a napomáhala státní ochraně památek i 
v pozdější době. 

V roce 1899 byla zřízena Zemská památková komise s kompetencí podávat ústřední ko-
misi návrhy na udělování subvencí. 

Další vývojový posun přinesla osobnost generálního konzervátora Ústřední komise – 
Aloise Riegla. Svou teoretickou činností položil základy pro reorganizaci Ústřední komise, 
které poté realizoval jeho nástupce Max Dvořák. V roce 1911 byla Ústřední komise přetvořena 
v odborný úřad, spojený s vědeckým ústavem pro výzkum a odbornou inventarizaci majetku ve 
státě. Tento nový status Ústřední komise se stal v roce 1918 podkladem pro pozdější činnost 
Ministerstva školství a národní osvěty (MŠNO, uváděn i jako MŠANO).  

Po 28. říjnu 1918 nově vzniklý stát převzal veškeré dosavadní zemské zákony a nařízení 
a hned druhý den vyšlo nařízení Národního výboru československého č. 13 Sb., o ochraně a 
zákazu vývozu uměleckých památek. Z obav z nezákonného vývozu a obchodu s uměleckými 

 
37 Jedná se o nejstarší přírodní rezervace v Evropě zřízené v roce 1838 Jiřím Augustinem Languevalem 

Buquoyem. (Kuča, 2015). 
38 Zřízena Janem Adolfem II. Schwarzenbergem v roce 1858. (Kuča, 2015). 
39 Celkem pět dílů vydaných v letech 2004-2005. Štoncner, 2004a, 2004b, 2005. V roce 2008 pak byl ve Zprá-

vách památkové péče publikován souhrnný přehled vývoje památkové péče v České republice. Štoncner, 2008. 
40 V roce 1872 např. došlo ke změně názvu na „Ústřední komise k vyhledávání a zachování uměleckých a histo-

rických památek“ a rozšíření její působnosti i na památky movité. (Štoncner 2004). 
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památkami, ale i jejich ničení, byly narychlo pořizovány soupisy sbírek a inventářů význam-
ných budov. Docházelo tehdy totiž k ničení památek, které byly často i neprávem označovány 
jako symbol minulého režimu.41 

 V roce 1919 byl Zemský památkový úřad pro království České přejmenován na Státní 
památkový úřad pro Čechy se sídlem v Praze42 a dále byl založen Státní fotoměřický ústav jako 
vědecké a dokumentační pracoviště pro potřeby státní památkové péče (Štoncner 2004a, 2004b, 
2005, 2008). 

Ustanovení §20 zákona č. 81/1920 (tzv. přídělový zákon) ve svém znění zmiňoval 
ochranu krajinného rázu, resp. charakteru krajiny. Nešlo sice o systematickou ochranu území 
celého státu, ale jeho význam s ohledem na první pozemkové reformy nelze podceňovat. Tento 
zákon také nepřímo uznává, že hlavní silou, která se podílela na vytvoření a uchování hodnot 
krajiny, byla šlechta (Kučová, 2015).  

Ve 30. letech probíhaly přípravy nového památkového zákona, kam měla být vložena i 
definice památky. Tento pojem měl v té době velmi široké vymezení. Zařazovaly se pod něj jak 
památky uměleckohistorické, tak i přírodní. V osnově připravovaného zákona byla chápána 
jako:“…buď movitý či nemovitý předmět (nebo také skupina či soubor takových předmětů) vy-
tvořený lidskou rukou nebo přírodou, buď pomyslný výtvor lidského ducha, pokud tyto před-
měty či výtvory mají význam dějinný, umělecký, vědecký nebo kulturní vůbec a pokud jejich 
zachování je ve veřejném zájmu. Ovšem lze pod pojem památka zahrnouti i celé nějaké území, 
které má tyto charakteristické známky (lokalita, území chráněné).“43 

V letech okupace působil v Praze od roku 1939 Památkový úřad s pobočkou v Brně. Po 
roce 1945 vznikla na základě zákona č. 137/1946 Sb. z 16. května 1946 Národní kulturní komise 
pro správu státního kulturního majetku (NKK), která měla na základě konfiskačních dekretů z 
roku 1945 spravovat zestátněné hrady, zámky a jejich mobiliář. Kompetencí památkových 
úřadů se zřízení NKK nedotklo.  

Situace se zásadně změnila v roce 1951, kdy nařízení vlády o reorganizaci státní památ-
kové péče č. 112/1951 Sb. určilo, že orgány památkové péče jsou krajské úřady a ministerstvo. 
Národní kulturní komise se v té době stala poradním sborem ministra a památkové úřady v 
Praze a Brně byly změněny na památkové ústavy s podřízeným postavením a kompetencemi. 
V březnu 1953 byla založena nová instituce, která dostala v květnu téhož roku název Státní 
památková správa v Praze. Dne 17. dubna 1958 byl vydán zákon č. 22/1958 Sb. o kulturních 
památkách, který byl prvním památkovým zákonem v Československu. 

Na základě tohoto zákona byl jako odborný orgán státní památkové péče zřízen Státní 
ústav památkové péče a ochrany přírody v Praze (SÚPPOP). Výkonnými orgány památkové 
péče se staly krajské národní výbory, při kterých vznikla Krajská střediska státní památkové 
péče a ochrany přírody. Tehdejší památkový zákon upravoval státní památkovou péči v duchu 

 
41 Rozšířené zejména v Čechách bylo odstraňování soch sv. Jana Nepomuckého. 
42 Samostatný Státní památkový úřad pro Moravu a Slezsko, byl založen až roku 1920, v Brně. 
43 Štoncner, 2004a, s. 426. 
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dobového „socialistického“ diskursu fungování společnosti a pro památky, jejich zachování a 
památkovou péči byl zdánlivě výhodný. Realita však byla diametrálně odlišná. 

V zákoně, na jehož základě byl SÚPPOP zřízen a fungoval jako relativně nezávislá od-
borná instituce, se mimo jiné uplatnily myšlenky Aloise Riegla uveřejněné v knize Der moderne 
Denkmalkultus, sein Wesen, seine Entstehung z roku 1903, jež tvořila preambuli rakouského 
památkového zákona připravovaného za Rieglova prezidentství v Centrální komisi pro památ-
kovou péči ve Vídni. Základní teoretické postuláty památkové péče tak stály od přijetí potřeb-
ného zákona na teorii formulované tzv. vídeňskou školou dějin umění, jmenovitě na teoriích 
Aloise Riegla a Maxe Dvořáka. 

1. ledna 1988 vstoupil v platnost nový, doposud platný zákon č. 20/1987 Sb. o státní 
památkové péči, který je platný dodnes. Kromě vymezení odborných a výkonných orgánů státní 
památkové péče zavedl památkovou inspekci zajišťující dohled nad dodržováním zákona a 
sankce za jeho porušení. 

Zásadním krokem v roce 1991 bylo vyčlenění ochrany přírody do kompetence minister-
stva životního prostředí. Název odborné organizace věnující se nadále jen kulturnímu památ-
kovému fondu se současně změnil na Státní ústav památkové péče (SÚPP). Zároveň s tím se 
názvy zmíněných krajských středisek změnily na Památkové ústavy, od roku 2001 na Státní 
památkové ústavy (SPÚ). 

V lednu 2003 vznikl splynutím Státního ústavu památkové péče a Státních památkových 
ústavů Národní památkový ústav. V roce 1990 vzniká Český ústav ochrany přírody a v roce 
1995 vzniká Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK). Více k tématu například Pešout, 
2011; Mašáková-Němejcová, 1977; Kuča, 2015; Nejedlý, 2019. Současná ochrana přírody si 
za jeden z cílů klade propojování izolovaných ostrůvků přírodních rezervací.44 

2.3.2 Současná legislativa a nástroje ochrany 

Přehled a částečně i kritiku současné legislativy České republiky uvádí Kuča (2015), pro-
blematiku dále věcně rozebírá Kupka (2010, str. 134-157). 

Nejdůležitějšími dokumenty evropské krajinné politiky jsou Celoevropské strategie bio-
logické a krajinné rozmanitosti (1995), Směrnice o stanovištích (1997) a Evropská úmluva o 
krajině (2000). Ochrana krajiny u nás, našla zastoupení v podobě institutu krajinného rázu, de-
finovaný v zákoně č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody krajiny. Dalšími důležitými zákony, které 
se ve svých definicích vztahují k ochraně přírody a krajiny jsou: 

Zákon o státní památkové péči č. 20/1987 Sb. 

Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny (České národní rady) 

Zákon o územním plánování a stavebním řádu č. 183/2006 Sb. 

Zákon o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech č. 139/2002 Sb. 

 
44 Machar, 2012. 
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3 Výběr území pro výzkum krajinných vrstev 

K vytvoření modelové situace bylo zapotřebí vybrat krajinu, kterou, jak již bylo zmíněno, 
je možné charakterizovat jako rurální (agrární) a kontinuálně využívanou, a která se na první 
pohled může nezaujatému pozorovateli zdát jako „běžná“ či dokonce nezajímavá. Bylo nutné 
zpracovat i předběžnou bibliografii a rámcový přehled vstupů, které mohou být pro studium 
použity a zda jsou pro dané území k dispozici. Zvolené území mělo být předzpracováno širo-
kým spektrem badatelů z různých oborů, měl být splněn požadavek dostatečného množství růz-
ných oborových vstupů. 

Takových lokalit se nabízí mnoho, nicméně bylo zapotřebí stanovit si určitá kritéria, za 
jejichž pomoci bylo vhodné území vybráno. Lokalita byla vybrána z regionu Čech, a to zejména 
z území, kde osídlení částečně zaniklo nebo se neudrželo z jiných důvodů než vojenských či po-
litických nedávné doby.45 Území se stopami zaniklých středověkých osídlení nám dává mož-
nost nahlédnout do situací, které jsou v jiných lokalitách překryty mladšími vrstvami nebo jimi 
zcela smazány. Šlo o možnost dobrat se za pomoci průzkumů těchto starších vrstev a získat část 
staršího obrazu krajiny. 

Dalším z požadavků byl dostatečný rozsah a relevance odborné literatury, přístupnost a 
srozumitelnost46 archivních pramenů a v neposlední řadě i zachovalost fyzické podoby krajiny 
in situ. Případné chybějící výzkumy pak měly být alespoň rámcově zvládnutelné buď svépo-
mocí, nebo financovatelné z grantového příspěvku.47 

Výběr lokalit se zaměřil na místa již zmíněných rurálních krajin, na kterých se dodnes 
hospodaří. Četné studie se již zaměřily na krajiny komponované, s výraznými a uchopitelnými 
zásahy do krajinné struktury (např. jako je tomu u publikace krajina Novodvorska a Žehušicka 
– Lipský, Šantrůčková, Weber a kol., 2011; nebo publikace o krajině Třeboňska a Broumovska 
– Chodějovská, Semotanová, Šimůnek, 2015). Rovněž je značná pozornost věnována krajinám 
těžebním, kdy byl v minulosti v relativně krátkém časovém úseku proveden radikální zásah a 
jeho následkům či stopám se věnuje s patřičným odstupem a s vědomím, že tato aktivita ustala 
a již nedojde k opakování (např. pro oblast severních Čech viz Trpáková, 2013; pro oblast Kruš-
nohoří viz kolektiv autorů v publikaci Proměny montánní krajiny, Bohdálek a kol., 2013). Kra-

 
45 Pokud budu zvažovat měřítko práce, kdy se pohybuji v rámci několika staletí, jedná se o události relativně 

nedávné – např. zřizované vojenské újezdy či odsun obyvatel pohraničí. Archeologii současnosti a jejím metodi-
kám se v hojné míře věnuje Pavel Vařeka spolu se studenty Západočeské univerzity v Plzni viz např. Vařeka 
2013; diplomní projekty Váňa, 2013; disertační práce Funk, 2013 a řada odborných článků např. Matoušek 2011; 
Kovařík, 2019. 
46 Srozumitelností písemných pramenů se rozumí skutečnost, že zpracování a interpretaci starých textů se vě-

nuje specialista nebo dokonce několik specialistů. Vstupním požadavkem tedy byla buď publikovaná kritická 
edice, nebo takový písemný pramen, u kterého lze do větší míry takový tým suplovat svépomocí a doplňovat 
práci s textem konzultacemi. Problematika je dále rozebrána v kapitole 5 na str. 58. 
47 Část práce byla podpořena grantem SGS 14/086/OHK1/1T/15 „Historické vrstvy krajiny Černokostelecka“, 

řešitel: Ing arch. Jitka Poláková, dále grantem IP RPMT 2014 – „Mapy v bakalářském studiu“, řešitel: Ing. arch. 
Jitka Poláková a grantem IP – RPMT 2016: „Výukové pomůcky pro stavebněhistorický průzkum.“, hlavní řeši-
tel: Ing. arch. Magdalena Biedermanová. 
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jiny memoriální (místa bitev, významných historických událostí apod.), již také mají svoji me-
todiku přístupu (např. viz Matoušek 2006a, 2006b;48 Salašová a kol., 2014;49 Pacáková—Hoš-
ťálková 2014).  

Rozdíl mezi těmito krajinami a krajinou kontinuálně využívanou, je v rurální (agrární) 
krajině stálá přítomnost živých procesů a jejich neustálé opakování. Způsob využití krajiny se 
až na změnu nástrojů, technologií, pěstovaných plodin nebo plemen zvířat či jiných forem po-
kroku, prakticky nezměnil. Stopy tohoto kontinuálního hospodaření (např. kontinuálně obdělá-
vaná půda, často však změněná po zásahu kolektivizace po roce 1948, plochy pastvin, země-
dělská družstva případně hospodařící jednotlivci v areálech bývalých panských dvorů atd.) jsou 
neustále překrývány a jejich rozlišení je místy obtížné, avšak v některých případech možné 
(např: rozorané remízy a průběhy polních cest jsou zachovány v pozemkovém katastru, více 
viz. kapitola 5.11). Výzkum trvale proměňované krajiny nebyl doposud dostatečně zpracován. 

Dále vycházím z definice Evropské úmluvy o krajině50, že se tato úmluva aplikuje na celé 
území a pokrývá přírodní, venkovské, městské a příměstské oblasti. Zahrnuje plochy pevnin-
ského rázu, vnitrozemské vodní plochy a mořské oblasti. Týká se jak krajin, které mohou být 
považovány za pozoruhodné, tak krajin běžných a narušených. Zvláštní pozornost při úvaze 
nad výběrem vhodného území byla věnována termínu „krajina běžná“.51 Pokud jsou aplikována 
tato kritéria, ocitáme se před výběrem, který je již značně omezen. 

Je-li zmíněna pozorovatelnost in situ, je tím myšlena i možnost sledovat zaniklé jevy 
„zastavené v čase“, během terénního průzkumu. Poněkud nadneseným slovním spojením jsou 
míněny lokality, kde je možno pozorovat zaniklé vsi, rybniční soustavy či průběhy starých cest, 
které byly v průběhu předchozích let z různých důvodů ponechány ladem a pokud možno ne-
překryty novou zástavbou, nebo nerozvlečeny hlubokou orbou (viz Klápště 1978). Právě takové 
lokality se následně logicky dostávají do středu zájmu archeologů. Tato starší dochovaná vrstva 
zachycená archeologickými výzkumy následně umožňuje pozorování osídlení a do jisté míry i 
krajinných jevů v době před nejstaršími mapováními. V době zadání disertační práce (2012) 
byly pro výběr použity výstupy v té době vydané a dostupné. V následujících letech, a to až do 

 
48 Publikace Třebel: Obraz krajiny s bitvou a Třebel: Krajina s obrazem bitvy. 
49 Kulturně historické hodnoty a kompoziční jevy krajinné památkové zóny Území bojiště bitvy u Slavkova, vý-

stupy programu NAKI, projekt VaV MK ČR DF12P01OVV001 Ochrana a péče o historickou kulturní krajinu 
prostřednictvím institutu krajinných památkových zón. 
50 Str. 2, čl. 2. 
51 Evropská úmluva o krajině používá slovo „everyday“ – každodenní, všední, běžná. Hodnota výjimečnosti by 

bez obklopení všedností (každodenností) či kontrastu se zničením, by nemohla existovat. Je třeba si také uvědo-
mit, že ačkoliv se všednost zdá jako majoritní, v hojnosti a převaze, snadno může dojít k její degradaci a obtíž-
nému uchování a hledání toho, co onu „všednost“ definuje. Jako příklad, poněkud odbočující od tématu uvedu 
návštěvu vojenského muzea s vystavenými exponáty letadel z 2. světové války. Těsně po válce bylo různých 
typů strojů přehršel, nebyly již potřeba a byly hromadně likvidovány až zbylo pár kusů. Ze zcela běžného stroje 
vyráběného po tisících se najednou stal výjimečný kus, a i zcela zrezivělé zbytky jsou najednou pracně zachraňo-
vány a opečovávány. Pokud bychom na tomto příkladu chtěli hledat analogii s krajinou, stačí se zamyslet nad 
současným systémem hospodaření, kdy je velké množství plodin dováženo z velké dálky do skladišť, nezřídka 
vybudovaných na úrodné zemědělské půdě obklopující města a odtud dále distribuováno do obchodů. Krajina 
luk a polí ve zdánlivém měřítku dostatku a zmíněné všednosti, vcelku snadno ustupuje potřebám logistiky. 
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vydání této práce byla týmy vědeckých pracovníků publikována řada nových výstupů i rozsáh-
lých publikací, které tato práce dále reflektuje a konfrontuje s poznatky získanými během studia. 

V době zadání práce byly obtížněji přístupné i některé materiály naskenované dnes ve 
vysokém rozlišení,52 v současné době zpřístupněné i online. Digitální model reliéfu byl v tu 
dobu zpracován jen na malé části území České republiky. Jednalo se o pilotní projekty na loka-
litách, které byly v tu dobu v zájmu archeologů, a navíc je bylo třeba ze surových dat zpraco-
vat.53 Do dnešní doby zájem o celé téma značně vzrostl, o čemž svědčí četné publikace a články, 
které jsou u lokality, ze kterých bylo v počátcích práce vybíráno reflektovány. 

V následujících 4 kapitolách budou krátce představena území, která pro studium připa-
dala v úvahu. Pro porovnatelnost byly jako ilustrativní mapy zobrazující uvažovanou lokalitu 
zvoleny mapy 2. vojenského mapování54 (2. pol. 18. stol). Volba na tyto mapy padla hned z ně-
kolika důvodů. Ukazují krajinu zatím výrazněji nezasaženou důsledky rozvoje průmyslu a že-
leznice, mají narozdíl od mapy 1. vojenského mapování geodetický základ a zároveň věrohodně 
zobrazují georeliéf krajiny a svým grafickým pojetím i ve zmenšeném měřítku částečně prozra-
zují krajinný pokryv55 (zastavěné plochy, komunikační síť, zalesnění, podmáčené louky, past-
viny a zemědělské půdy jsou však spíše bez podrobnějšího rozlišení). Velkou výhodou je rov-
něž jejich porovnatelnost a relativní sjednocenost napříč celým územím.  

 
Obr. 6: Vyznačení uvažovaných lokalit na Digitálním modelu reliéfu 5. generace. 1. Oblast Broumovského výběžku. 2. Kra-

jina okolí Lysé nad Labem. 3. Rokycansko. 4. Černokostelecko. Podklad: [DMR 5G], [ČÚZK] 2019. 

Uvažovanými rurálními krajinami na základě kritérií stanovených v kapitole „1.2. For-
mulace cílů disertační práce, nástin postupu a očekávané uplatnění výsledků“, byly lokalita 
Broumovského výběžku, krajina okolí Lysé nad Labem, Rokycansko a Černokostelecko. Tyto 
lokality byly uvažovány proto, že se jedná o dostatečně velká a homogenní území jak s dostat-
kem hmotných pramenů (archeologická naleziště, soubory staveb) a jednak písemných pra-
menů.  

 
52 Stav některých podkladů pro takové skenování svépomocí na půdě archivu v některých případech nebyl 

možný. Někteří autoři plány ručně překreslovali na pauzovací papír a dále s nimi pracovali, nicméně v současné 
době jsem se setkala na některých místech i se zákazem takové práce s prameny, kvůli obavě z jejich poškození. 
Vysoké rozlišení zmiňuji s ohledem na specifickou práci s prameny, popsanou dále v kapitole 5. Jedná se o po-
třebu georeferencování a adjustaci starých snímků a plánů. 
53 Za pomoc se zpracováním v programech LASTools, Fugroviewer a dalších děkuji Ing. Martině Faltýnové 

z katedry geomatiky na Fakultě stavební, ČVUT. Data byla v roce 2012 pronajata od ČÚZK v rámci ústavu Pa-
mátkové péče Fakulty architektury. 
54 Podrobněji k vojenským mapování a jejich výpovědní hodnotě viz kapitola 5.5.5. 
55 Viz například Katalog objektů 2. vojenského mapování – Vichrová, dostupné online [cit.08/2019]: 

http://home.zcu.cz/~vichrova/clanky/Katalog_objektu_VII.pdf 
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3.2 Broumovsko 

Pohraniční oblast Broumovské vrchoviny je složena ze dvou geomorfologicky a klima-
ticky odlišných celků – Polické vrchoviny a Broumovské kotliny. Oblast Broumovska je smě-
rem do vnitrozemí ohraničená Broumovskými stěnami56 (pískovcové skály, hluboké rokle, 
skalní města), u hranic s Polskem pak Javořími horami. Zeměpisně se nachází v subprovincii 
Krkonošsko-jesenické soustavy, v Orlické podoblasti. Z geomorfologického hlediska je loka-
lita kotlinou, která je charakterizována jako podélná strukturní a tektonická sníženina s členitým 
pahorkatým reliéfem triasových a permských pískovců a jílovců. Hluboko pod povrchem po-
lické křídové pánve se nacházejí zdroje nebývale čisté vody. 

 
Obr. 7: Broumovský výběžek na mapě 2. vojenského mapování pořizované v letech 1842-1853, graficky zvýrazněno. Je vidět 

výrazný pás Broumovských stěn, severně pás Javořích hor. Výraznou linii tvoří říční koryto řeky Stěnavy, která protéká Brou-
movem. Zdroj: [MAPIRE2] 2019. 

Největším tokem je řeka Stěnava, pramenící v Polsku a meandrující asymetrickým údo-
lím s příkřejšími Broumovskými stěnami, přibližně podélným středem Broumovské kotliny 
dále do Kladska. Významnými body jsou Božanovský vrch (496 m n. m.), Mlýnský vrch (526 

 
56 Název Stěny je uveden v břevnovských klášterních listinách již v roce 1213 (Zdroj: Region Adršpašsko Brou-

movsko, dostupné online [cit.08/2019]: https://www.region-adrspach.cz/broumovske-steny/). Zeměpisně jsou 
Broumovské stěny okrajovou částí Polické vrchoviny na rozvodí řek Stěnavy a Metuje, převážně na kvádrových 
pískovcích středního turonu (Balatka, 1987). 
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m n. m.) a Supí vrch (541 m n. m.), nejvyššími vrcholy hor ohraničujících oblast jsou Božanov-
ský Špičák, Broumovské stěny s výškou 773 m n. m a nejvyšší vrchol Javořích hor dosahuje 
881 m n. m. (Košťál 1989, Balatka 1987, Novotná 2001). 

Ložisek nerostného bohatství se v lokalitě nacházelo poskrovnu. Kratochvíl (1937) uvádí 
nevýznamné ložisko měděné rudy. V lokalitě se nachází staré lomy na vápenec a na pískovec 
(Božanov, Libná), zhruba do pol. 70. let 20. stol. probíhala v nedalekém Adršpachu těžba sklář-
ských písků a pískovce ze skalních masivů. 

Klimaticky se oblast řadí k mírně teplým oblastem klasifikovaným, jako MW4, ve 
vyšších polohách k chladným C7. Okolí Broumova a podél údolní nivy řeky Stěnavy je o něco 
teplejší oblast MW7 (Květoň a Voženílek, 2011). Podle mapy potencionální přirozené vegetace 
by většinu území měly pokrývat acidofilní bikové bučiny ve vyšších polohách Broumovských 
stěn a Javořích hor a v nížině podél Stěnavy směrem na západ do Polska pak převažují květnaté 
bučiny a černýšové dubohabřiny a submontánní bory (Neuhäuslová a Moravec, 1997). 

Obě výše uvedená pohoří, která Broumovsko ohraničují, v minulosti značně ztěžovaly 
přístup z vnitrozemí a dosud nebyly nalezeny doklady souvislejšího osídlení staršího, než před 
dobou stěhování národů (6.stol. n.l.). Až do konce 12. století byla oblast Broumovské vrchoviny 
součástí přirozené hranice přemyslovského státu. Chodějovská (2015) uvádí a na přiložených 
výřezech mapových pramenů Čech středního a malého měřítka, ukazuje specifičnost celého 
regionu a jeho „odtržení“ od zbytku státu. Například na Klaudyánově mapě (1518) je zobrazo-
vána jako oddělená od východních Čech pásem lesa, dobově užívaným pro hory, na mapě Jo-
hanna Crigingera (1568) se dokonce ocitá spolu s Kladskem ve Slezsku, za zemskou hranicí. 
Počátky kolonizace oblasti jsou spojovány se založením kláštera v Polici nad Metují roku 1213. 
Celá oblast byla větší či menší měrou pod správou Benediktinského řádu téměř až do novověku 
(Balatka 1989). Po roce 1945 došlo k odsunu původních obyvatel, které spolu se změnou hos-
podaření (kolektivizace, vznik JZD apod.) zanechaly na oblasti značné škody. 

 
Obr. 8 Výřez mapy zemských stezek v království Českém od J.K. Hraše (1885). Významná stezka směrem na polskou svídnici 

Prochází přes město Polici nad Metují, Broumov a vesnici Vižňov. 
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Broumovem procházela zemská kladsko-polská stezka propojující Prahu s oblastmi Pol-
ska a Pruska. Vedla z Prahy přes Čelákovice, Lysou nad Labem, Nymburk, Chlumec nad Ci-
dlinou a Hradec Králové, kde se větvila na hlavní a vedlejší stezku. Hlavní se ubírala ke Slatině 
na Provodov a odtud do Náchoda, kde se větvila dále. Jedna z větví procházela i Broumovem 
a vedla na Svídnici, které bylo svého času metropolí Svídnického knížectví (Hraše 1885).  

Samotné město Broumov má pravidelný obdélníkový půdorys náměstí, s dominantou 
Broumovského kláštera. Okolní vesnice se táhnou podél komunikací či vodních toků a nemají 
výrazné centrum.  

Počátky osídlování lokality jsou datovány do ne dřívější doby, než byla 2.pol. 13. století. 
Dlouhou dobu se předpokládalo osídlení mnohem starší a ryze české – především díky falzům 
Břevnovského opata Bavora, která měla pomoci jeho snahám získat území do svých majetků 
(Šmelhaus, 1976; Košťál 1989). Do dnešní doby jsou částečně zachovány hrubé půdorysy stře-
dověké sídelní struktury, avšak většina vesnických staveb na Broumovsku byla v barokním ob-
dobí přestavěna. 

Krajina Broumovska je charakterizována jako nebývale zachovalý příklad barokní kom-
ponované krajiny. Je doplněna zachovalým souborem statků s výrazným architektonickým vý-
razem a skupinou barokních kostelů od Kryštofa a Kiliána Ignáce Dietzenhoferů, v jejímž oh-
nisku se nachází zmíněný Broumovský klášter benediktinů. Chodějovská (2015) uvádí, že 
kromě v čase stabilních architektonických památek, je hodnota celého krajinného komplexu i 
v téměř intaktní zachovalost struktury sídel, která nezažila masivní rozrůstání zástavby, zůstala 
zde zachována hierarchie dominant. Vesnice jsou divákovi i z malé blízkosti pár set metrů uk-
ryty v údolích, ze kterých do krajiny s citem k místu vyčnívají jen věže kostelů.57 

 
Obr. 9 Broumovský urbář z roku 1676/1677 doplňují bohatě kolorované kresby. Vesnice Meziměstí (Halbstadt). Vyobrazené 
značky jsou v urbáři popsány následovně:  panský dvůr (zobrazen včetně drobného příslušenství a pečlivě vymalovaného 

hrázdění staveb), průsmyk , mlýnský rybník , Šolcův rybník , Kravský rybník , nový rybníček  a Herdenův 
rybníček . Je zde naznačena sjízdnost cest povozem a dřevěné mostky. Pod číslem 1(i) nalezneme mlýn a pilu (znázor-

něno poházené dříví a mlýnské kolo). Ostatní domy jsou očíslovány a v urbáři je uveden ke každému stavení majitel, č.p. 12 
byla krčma a rychta. Čárkovanou rozmývanou šrafou nahoře vpravo jsou vidět obdělávaná pole. Mapu poskytl SOA Zámrsk. 

 
57 Ve většině případů. Samozřejmě jsou zde i výjimky, například vesnice Otovice. 
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Dochované krajinné jevy hodnotně doplňuje bohatství psaných i nepsaných pramenů. Je-
dinečným podkladem, který má potenciál využití v dalším studiu je Broumovský urbář z roku 
1676/1677, doplněný barevnými kresbami. Tento urbář byl již v roce 1976 přepsán a publiko-
ván v původním německém znění V. Šmelhausem. V roce 2014 vyšla samostatná publikace 
(aut. Koláčný a kol., 2014), která urbář překládá do českého jazyka a doplňuje jej o tištěnou 
obrazovou přílohu, rozbory jazykové a formální stránky knihy. Tato obrazová příloha, ke které 
se text urbáře obrací svým popisem i použitými značkami, je přístupná jak online a volně ke 
stažení, tak v digitální podobě ve státním oblastním archivu v Zámrsku. Na Obr. 9 je možné 
vidět, jaký potenciál Broumovský urbář a jeho doprovodná vyobrazení mohou nabízet.  

Existují samozřejmě i starší urbáře, zmiňme například urbář Břevnovského kláštera 
z roku 1406, popisující Broumov a okolní vesnice, které byly v majetku kláštera. Urbář je psán 
latinsky a nemá zcela konzistentní obsah – některá území byla popsána podrobněji, některá jen 
zevrubně, některá chybí zcela. Přepis urbáře publikoval jako kritickou edici v roce 1881 Josef 
Emler, který v úvodu zmiňuje, že jeho cílem není hodnocení, či zpracování výsledků, které se 
z údajů v urbářích dají vyčíst a explicitně k této činnosti vyzývá kohokoliv, kdo se bude někdy 
v budoucnu zabývat historií venkova. Kromě těchto vstupů, však další související oborové pří-
spěvky ke studiu nedostačují. Chybí věrohodné doklady obrazu starší vrstvy osídlení, možnost 
sledovat oblast v časovém kontinuu je omezená. Lokalita však má potenciál dalšího výzkumu. 
Metoda zkoumání historické zkušenosti v krajině by se dále mohla na tomto vzorku území otes-
tovat a s použitím dostatku souvisejících oborových vstupů dále zjemnit. Nepochybně by při-
nesla zajímavé a možná překvapivé výsledky. 

V lokalitě byla v roce 1991 vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 157/1991 zří-
zena Chráněná krajinná oblast Broumovsko (CHKO). Broumovské stěny jsou národní přírodní 
rezervací. Předmětem ochrany je zde mimo jiné zachování krajinného rázu. Území je rozděleno 
na zóny s rozdílnou úrovní ochrany (například u nově umísťovaných staveb se posuzuje výška 
střešního hřebene, podlažnost, sklon a barva střechy, umístění a měřítko novostaveb ve vztahu 
ke komunikaci a respektování okolní sídelní struktury aj.). 
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3.3 Krajina okolí Lysé nad Labem  

Nížinná rovinatá kotlina Lysé nad Labem byla vytvořena erozně akumulační činností 
řeky Labe a jeho přítoků (z nejvýraznějších Vlkava, Jizera, Mlynařice. Nejvyšším bodem s 227 
m n. m. v bezprostředním okolí Lysé je vrch Šibák (také zvaný Šibeniční vrch). Oblast se vy-
značuje se nízkými říčními terasami, širokými nivami s opuštěnými meandry a mrtvými rameny 
(Balatka 1987). Ohledně nerostného bohatství Kratochvíl (1938) pouze uvádí bílé usazeniny 
vápence na dně bývalých rybníků. Severně od zámeckého parku se nachází opuštěný opukový 
lom.58 

Rovinatá úrodná oblast Lysé nad Labem je díky své morfologii, která výrazněji nelimito-
vala záměry majitele panství při krajinářských úpravách, příkladem barokní komponované kra-
jiny. Tato výrazná barokní vrstva překrývá strukturu staršího osídlení. 

Klimaticky se oblast řadí do teplé oblasti, klasifikované jako W2 (Květoň a Voženílek, 
2011). Podle mapy potencionální přirozené vegetace by většinu území měly pokrývat převážně 
černýšové dubohabřiny a lipové doubravy, podél vodních toků pak liniově lužní lesy zastou-
pené střemchovými jaseninami (jasany, olše) doplněné ostrůvky teplomilných doubrav a boro-
vých doubrav (Neuhäuslová a Moravec, 1997). 

 
Obr. 10: Lysá nad Labem a okolí na mapě 2. vojenského mapování pořizované v letech 1842-1853, graficky zvýrazněno. 
Mapa zachycuje území před meliorací řeky Labe, v lesích se výrazně propisují lesní průseky. Zdroj: [MAPIRE2] 2019. 

Lysá nad Labem, původně obec založená pod hradem, byla povýšena na město roku 1291. 
Oblast byla kolonizována v 11. - 12. stol. (Kuča 1997, 1998). Po třicetileté válce panství přešlo 

 
58 Zdroj: Webové stránky města Lysá nad Labem, Dostupné online [cit.08/2019]: 

https://www.mestolysa.cz/cz/zivotni-prostredi/vyznamne-krajinne-prvky?layout=blog&start=5 
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do majetků Šporků, za jejichž správy byly provedeny výše zmíněné krajinářské úpravy, spočí-
vající v budování zámečků, alejí, umisťování soch, pousteven a dalších krajinářských prvků. 
Koncem 30. let 18. stol, dosahuje vrcholu a v 2. pol. 18. stol. nastává útlum v důsledku změny 
hospodářské činnosti a změny toku Labe po povodni. Poslední zbytky krajinného rázu byly 
devastovány v důsledku zemědělské industrializace krajiny a s vybudováním železnice. Do 
dnešní doby se z této Šporkovy barokní krajinné vrstvy dochovaly jen nepatrné stopy (Semota-
nová, 2007;59 2008). 

 
Obr. 11: Mapa panství Lysá nad Labem z roku 1752 o rozměrech 268,5x120 cm. Zobrazený výřez zachycuje tok řeky Labe a 
vesnici Drahelice. Originál olejomalby na plátně je vystaven v Hospitalu Kuks. Foto: Milena Hauserová, 2012. 

Pramennou základnu doplňuje urbář z 2. pol. 17. století, psaný německy (Vojáček 1936) 
a např. Vogtova veduta z roku 1712 (interpretaci veduty viz Semotanová, 2008) a mapa Ly-
ského panství z roku 1752. Ve své diplomové práci na Fakultě architektury ČVUT zpracovával 
lokalitu z hlediska historických hodnot krajiny v roce 2013 Václav Fanta60. Problematiku ob-
dobné komponované barokní krajiny řeší Markéta Šantrůčková a kol. v případové studii No-
vodvorska a Žehušicka (2011, 2013). Archeologické výzkumy byly v lokalitě prováděny v mi-
nimálním rozsahu např. centrum města Lysá nad Labem prováděné v roce 2011, kosterní nálezy 
v písčitých sedimentech (Motyková 2006). Možnost sledovat toto území v souvislém časovém 
kontinuu se nezdá s ohledem na výše uvedené skutečnosti jako možná. 

V roce 2003 bylo centrum Lysé nad Labem vyhlášeno městskou památkovou zónou. 
V okolí se nachází množství lokalit vyhlášených jako přírodní památky, národní přírodní pa-
mátky a přírodní rezervace. 

  

 
59 Eva Semotanová – Rekonstrukce barokní krajiny – poster HIÚ AV ČR, 2007, dostupné z [cit. 09/2019]: 

http://www.hiu.cas.cz/cs/download/pracovnici-hu-publikuji/eva-semotanova-postery/barokni-krajna_lysa-nad-
labem.pdf 
60 Fanta V., Uplatnění kulturně-historických hledisek v konceptu ochrany kulturní krajiny (ověřovací studie me-

todického přístupu), Diplomová práce, FA ČVUT, 2013, vedoucí práce doc. Ing. arch. Milena Hauserová, CSc. 
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3.4 Rokycansko 

Rovinatá, převážně nížinná oblast Rokycanska je oválnou kotlinou, chráněnou dokola 
zvlněným kopcovitým terénem. Nadmořská výška se pohybuje v rozmezí od 245 m (Berounka 
u hranice okresu) do maximální nadmořské výšky 718 m (vrch Žďár). Geologické podloží před-
stavují zejména břidlice, v severovýchodní části okresu se objevují amfibolity a diabasy, v se-
verozápadní pak pískovce, slepence a jílovce. Z nerostného bohatství jsou v okolí města nejvý-
znamnější ložiska železné rudy (Kratochvíl, 1940). Se zemědělsky hodnotnou hnědozemí se 
setkáváme pouze na nepříliš rozsáhlých plochách – severně od Rokycan na soutoku Klabavy a 
Oseckého potoka, podél západního břehu Radnického potoka, na severu okresu u Vejvanov-
ského potoka a na východě u vsi Kařez. Největší zastoupení v severní polovině území mají 
půdy, které jsou ze zemědělského hlediska využitelné hůře (viz Vařeka 2011, Kozák 2009). 
V krajině Rokycanska jsou dodnes patrné stopy dolování nerostných surovin a výrobních akti-
vit. 

Klimaticky se oblast řadí k mírně teplým, většina území spadá do kategorie MW11 a 
MW10 (Květoň a Voženílek, 2011). Podle mapy potencionální přirozené vegetace by většinu 
území měly pokrývat acidofilní doubravy, v údolí Berounky a podél větších přítoků by se měly 
nacházet luhy a olšiny, v širších oblastech doplněné o dubo-habrové háje a subxerofilní 
doubravy. Ve vyšších polohách se objevují bikové a květnaté bučiny s acidofilními bory a re-
liktními bory silikátových podkladů (Neuhäuslová a Moravec, 1997; Vařeka, 2011). 

 
Obr. 12: Rokycany a okolí na mapě 2. vojenského mapování pořizované v letech 1842-1853, graficky zvýrazněno.  

Zdroj: [MAPIRE2]2019. 

Samotné město Rokycany se vyvíjelo od malé vsi až po historické centrum po dobu tří až 
čtyř set let, zhruba od 10. stol. Přes řadu nepříznivých okolností, které vznik a vývoj Rokycan 
i Rokycanska doprovázely, se nikdy nestalo součástí Plzeňska, a to ani ve smyslu jednotného 
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regionu, ani po stránce hospodářské, správní či kulturní. Nestalo se tak ani po vojenských vpá-
dech Plzeňských zejména v době husitských válek (Citronis 1993). 

Rokycany procházela pozdně středověká Domažlická cesta, vedoucí z Prahy do Řezna, 
která se za Plzní dále větvila na západ na Norimberk (také zvaná Norimberská cesta) a na Jih 
na Linec a dalších měst Rakouska a Bavorska.  

Doklady raně středověkého osídlení Rokycanska jsou značně torzovité. Oblast byla 
z větší části archeologicky zkoumána v 19. a na počátku 20. století, a s ohledem na tehdejší 
nedostatečně definované metodické postupy bohužel chybí část nalezených artefaktů a kvalitní 
popisy nálezových skutečností. Ve druhé polovině 20. stol se pozornost archeologů soustředila 
na hradiště, některé nálezy pocházejí z náhodných sběrů, stavební činnosti a záchranných vý-
zkumů. Oblast se vyznačuje velkým množstvím zaniklých středověkých obcí. V letech 2005–
2010 zde byl proveden soustavný výzkum těchto zaniklých lokalit. V roce 2006 Pavel Vařeka 
se svým týmem zpracovával nedestruktivním61  terénním výzkumem oblast Zbirožska, kde 
kromě již zdokumentovaných zaniklých reliktů osídlení byly lokalizovány mnohé další, vesměs 
uchované v lesním terénu. Výzkum ukázal postupné rozrůstání sídelní sítě z nižších poloh s pří-
hodnějšími podmínkami pro zemědělství, do vyšších poloh, přesahujících 400 až 500 m n. m. 
Na Rokycansku docházelo k pustnutí vesnic v 15. století, příčiny tohoto procesu jsou připiso-
vány husitským a poděbradským válkám, kdy archeologové zmiňují zánik sídel rozsáhlými po-
žáry. Vlna pustnutí a redukce osídlení v období od 14. do 17. století, je však výsledkem dalších 
složitých (nejen) historických procesů a doposud není zcela objasněno (Vařeka 2006, 2008, 
2011). 

Vrstva, která by se dala charakterizovat prvky barokní komponované krajiny se zde vý-
razněji nepropisuje, samotné město bylo v důsledku četných požárů mnohokrát přestavováno 
(Hovorka a Kovář, 2000). Z této skutečnosti vyplývá, že mezivrstva před souvislým mapová-
ním v 18. století, která by následovala po vrstvě doložené písemnými prameny, není patrná. Z 
písemných pramenů se nedochovaly např. urbáře, existují jen městské knihy a tabulkové výpisy 
z konce 18. stol. Nejstarší lokální mapové a ikonografické prameny jsou spíše z počátku 19. 
století. Ohledně souvisejících oborových vstupů – kromě hojně publikovaných výsledků arche-
ologických průzkumů, Státní oblastní archiv v Plzni vydával v letech 1967–1974 a 1992–2003 
sborník „Minulostí Rokycanska“, celkem vyšlo 35 sešitů. Redaktorem časopisu a zároveň au-
torem většiny příspěvků byl Petros Cironis (2003). Publikovány byly i monografie např. Histo-
rie města Rokycan I. díl., reedice Smolné knihy města Rokycan aj. Od roku 2004 je vydavatel-
ská činnost archivu zastavena. Možnost sledovat bez potřeby dalších výzkumů a pramenů oblast 
Rokycanska v souvislém časovém kontinuu se z uvedené rešerše nejeví jako možné. 

Rokycanský okres sousedí se dvěma významnými chráněnými krajinnými oblastmi – 
CHKO Křivoklátsko a CHKO Brdy. V okolí jsou vyhlášeny malé lokality národních přírodních 
památek, přírodních památek a přírodních rezervací. 

  

 
61 Povrchový průzkum, sběry keramiky, geodetické zaměření aj. 
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3.5 Černokostelecko 

Zvlněná oblast černokostelecké pahorkatiny se rozkládá na rozvodí Labe a Sázavy. Jedná 
se o oblast s hlubokými zářezy údolí, s pozůstatky rozsáhlých rybničních soustav, z větší části 
zalesněnou. Nadmořská výška se pohybuje v rozmezí 230 až 546 m n. m. (vrch Pecný). Klima-
ticky je severní část území mírně teplá až teplá W2, mírně vlhká s mírnou zimou (Květoň a 
Voženílek, 2011). Podle mapy potencionální přirozené vegetace by většinu severní částí území 
měly pokrývat dubohabřiny a lipové doubravy, zasahující do jižní části s vyššími polohami, 
kde se mísí s acidofilními bikovými a/nebo jedlovými doubravami, květnatými bučinami a os-
trůvky acidofilních bikových bučin. Mezi Jevanským a Nučickým potokem by převažovaly 
květnaté žindavové jedliny (Neuhäuslová a Moravec, 1997). 

Z hlediska těžby nerostných surovin je významná především Stříbrná Skalice a okolní vsi 
Kostelní a Hradové Střímelice, kde se nacházela ložiska stříbra. V Nučicích, Kostelci n. Č. L: 
se nacházejí lomy červeného pískovce. Uváděna jsou i menší ložiska měděných rud (Anonym 
1855, Pošepný 1861, Kratochvíl 1937). 

 
Obr. 13: Kostelec nad Černými lesy a okolí na mapě 2. vojenského mapování pořizované v letech 1842-1853, graficky zvý-

razněno. Na mapě je patrný výrazný lesní pokryv, které území charakterizuje a díky němuž i území nese svoje pojmenování – 
nad Černými lesy. Zdroj: [MAPIRE2] 2019. 

Oblast Černokostelecka, někdejšího pomezního hvozdu mezi pražskou a kouřimskou sí-
delní oblastí, byla uvážena k výběru s ohledem na dostupnost a rozpracovanost dalších oboro-
vých vstupů. Lokalita je mimořádně významná vysokým stupněm zachování zaniklého středo-
věkého osídlení, které nebylo překryto novou sídelní vrstvou a bylo do dnešních dnů z větší 
míry zakonzervováno lesním porostem. Od 50. do 80. let 20. století zde probíhaly soustavné 
archeologické a geodeticko-topografické terénní průzkumy (např. Klápště, Smetánka 1978, 
1981). Pro lokalizaci a vyhodnocování jednotlivých aspektů obhospodařované krajiny proto 
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máme dostatek vstupních informací. Tyto výzkumy představují kvalitní archeologické poznání 
zaniklého středověkého osídlení regionu, umožňující srovnání tradičních metod dokumentace 
s nově vyvíjenými metodickými postupy. V roce 2010 byla daná oblast v rámci pilotního prů-
zkumu pokryta dálkovým laserovým 3D snímkováním (Gojda, 2011), které umožňuje přesněji 
zmapovat dochované terénní relikty a v terénu jinak nepřehlednou situaci vidět v nových obry-
sech (jedná se zejména o možnosti sledování rýh po úvozových cestách, zaniklé hráze rybníků, 
zaniklé cesty a plužiny aj., k tématu např. Malina, 2010, 2013; Gojda 2013). Tento pramen je 
s vývojem skenovacích technologií navíc dále rozvíjen a aktualizován. 

Území je nebývale podrobně popsáno písemnými prameny (např. Vizitace kostelů (1671), 
Urbář z roku 1564, 1677) a na objednávku knížete Lichtenštejna byla v roce 1777 zpracována 
velmi podrobná mapa panství, na kterou navazují obdobně staré mapy panství Škvorec a Uhří-
něves (SOA Praha), zachycující některé z barokních kompozičních zásahů. Z lokálních pra-
menů uvádím badatele, kteří se územím zabývali např. Fér, 1981; Nachtmannová 2003; 2008 a 
Mrvík, 2010; 2016. Díky mimořádně dochovaným hmotným pramenům a písemných pramenů 
je možné lokalitu sledovat v dlouhém časovém kontinuu.  
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3.6 Kritéria výběru lokality 

V kapitole 1.2 byla stanovena kritéria pro výběr krajiny vhodné jako modelové území pro 
otestování stratigrafické metody.62 Nelze samozřejmě vyloučit určitá regionální specifika, která 
samozřejmě omezují univerzálnost použití této metody na jiných územích. Ať už jde o vlastní 
krajinnou strukturu, počet a formu dochovaných krajinných prvků, jevů a psaných i nepsaných 
pramenů, které tyto prvky různou měrou informačně obohacují.  

V Tab. 1 jsou porovnána různá kritéria, která výběr lokality objektivně determinovala. 
S ohledem na vymezené časové období,63 ve kterém je modelové území posuzováno, bylo jed-
ním z kritérií zvoleno dochování, či alespoň sledovatelnost starší sídelní vrstvy (v tomto případě 
středověké). Tato vrstva je důležitá pro pochopení návazností a vztahů v mladších vrstvách a 
dále pro alespoň částečné ověření zkoumaných jevů a vztahů během terénního výzkumu a 
zejména pro definování počátečních podmínek, které předcházely procesu raně novověké 
změny. V kapitole 5 je podrobněji rozebráno, proč je tato dochovaná starší vrstva důležitá a jak 
je využita pro výzkum. Ve fázi prvotního výběru byla úroveň jejího dochování posuzována 
s ohledem na to, že bezprostředně předchází vybrané vrstvě studovaného období.63 Starší (stře-
dověké) struktury osídlení, cestní sítě a další prvky krajinné mozaiky, doložené archeologic-
kými výzkumy místy přetrvávají v krajině dodnes. Nastiňují nám vazby, které mohou trvat do-
dnes, transformovaly se nebo zcela zanikly.64 Jedná se o definování počátečních podmínek pro 
sledování procesu raně novověké změny krajiny. 

Z uvažovaných lokalit se z hlediska tohoto kritéria jeví nejlépe Černokostelecko a čás-
tečně Rokycansko, ostatní lokality vrstvou středověkého osídlení sice disponují, ale z důvodů 
pozdějších zásahů do krajiny a transformace jejího využívání se jedná o zachování středověké 
sídelní sítě spíše v torzálním stavu. 

Další sledovanou kategorií bylo množství a rozsah krajinných zásahů, které by se daly 
definovat jako prvky barokní vrstvy, tedy nejen prvky barokní krajinné kompozice, ale celý 
komplex užívání krajiny. Tato vrstva však neměla být natolik výrazná, aby zcela změnila cha-
rakter krajiny a znesnadnila čitelnost ostatních vrstev.65 Například lokalita Černokostelecka 
byla pro provedení takových zásahů limitována svým krajinným reliéfem. Objevují se zde 
prvky obor a určité kompoziční záměry, ale jejich vliv na podobu krajiny nebyl tak výrazný 
jako například v rovinaté krajině v okolí Lysé nad Labem. Obdobně významné bylo i to, zda se 
dochovaly jevy pobělohorské časové vrstvy. Opět se jedná o to, zda nedošlo k výraznému pře-

 
62 Nejde jen o skládání mapových pramenů, doplněných písemnými prameny, abychom mohli studovat raně no-

vověkou vrstvu, která mapováním zachycena není, ale také o hledaní vztahů mezi krajinnými složkami a vrst-
vami krajiny a to jak mladšími, tak staršími. 
63 Obraz krajiny 17. a 18. století. 
64 Více viz kapitola 5. 
65 Například krajina okolí Lysé nad Labem svým rovinatým georeliéfem umožňovala hraběti Šporkovi mnohem 

volnější ruku pro realizaci jeho krajinářských záměrů. Výsledná podoba krajiny tak nese o mnoho čitelnější ru-
kopis a záměry jsou velkolepější než u oblastí s členitější morfologií. Barokní vrstva krajiny Lysé nad Labem je 
zároveň překryta další, klasicistní vrstvou. 
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krytí novější vrstvou jako důsledku pustnutí, případně setření zaniklých vsí systémem hospo-
daření apod. U lokality Černokostelecka a opět částečně u Rokycanska dochází víceméně ke 
konzervaci zaniklých sídelních struktur lesním porostem. Osídlení v některých částech těchto 
dvou lokalit z různých důvodů zaniklo a již nebylo obnoveno. Naskýtá se nám tak na části 
území jedinečný „v čase zastavený“ obraz středověké krajiny. 

Další kritérium byl dostatek souvisejících oborových vstupů, které lze během výzkumu 
koordinovat a informace v nich vzájemně propojit a získávat tak potřebné poznatky pro rozpo-
znávání vazeb krajinných prvků a jevů krajinné mozaiky.66 K tomu je zapotřebí dostatek hmot-
ných i písmenných pramenů. Záměrně byly v tabulce č.1 zmíněny lokální mapové prameny, 
které mohou přiblížit regionální zvláštnosti a specifika území, jež mohly být během zpracování 
map pro vojenské nebo berní účely zanedbány jako nedůležité nebo k danému účelu mapování 
nepotřebné.67 

S ohledem na tato kritéria můžeme shledat naprosto mimořádnou situaci na Černokoste-
lecku, kdy jsou na území do jisté míry zastoupena všechna výběrová kritéria uvedená v tabulce 
a je možné je dodnes v krajině pozorovat. Toto území je tedy možné sledovat v relativně dlou-
hém časovém kontinuu. Jedná se o zásadní kritérium, na kterém lze porovnávat krajinné mo-
zaiky v různých časových vrstvách. Zároveň taková lokalita umožňuje vykrývat „bílá místa“, 
která se při studiu krajiny naskytnou, ať už z důvodu chybějících vstupů, úplného zaniknutí 
krajinných jevů a krajinných vztahů v krajinné mozaice a tím pádem nemožnosti jejich lokali-
zace, nebo dalších okolností, které mohou tato „bílá místa“ vytvořit. 

Tab. 1: Srovnání kritérií výběru lokality. 
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Broumovsko 
Pohraničí, pod-

hůří 
Částečně Ano Ne Ano 

Urbář, kritická edice, 

němčina. 
minimální Ne 

Lysá nad Labem Nížina, Polabí Torzálně 
Ano, vý-

razná 
Ne Ano 

Urbář 1696, částečně 

zpracováno, něm-

čina. 

minimální Ne 

Rokycansko 

Nížinná, obklo-

pená mírnými 

návršími.  

Torzálně Ne Ne Ne 

Ne, chybí urbáře, 

existují jen městské 

knihy a tabulkové 

výpisy z konce 18. 

stol. 

Ano Ne 

Černokostelecko 

Mírně kopcovitá, 

směrem na se-

ver nížina 

Ano Částečně Ano Ano 

Urbář 1564, 1677, 

dobře čitelný, kri-

tické edice, v češtině. 

Ano Ano 

 
66 Soubor jevů a vztahů ve vybraném území. 
67 Hauserová, Poláková 2015. 
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4 Představení vybraného území 

Lokalita bývalého panství Kostelec nad Černými lesy se nachází východně od Prahy. 
Z jihu zhruba ohraničená řekou Sázavou, na severu končí zhruba za českým Brodem. V sou-
časnosti se na jeho území nachází dvě města – Kostelec nad Černými lesy a Stříbrná Skalice, 
městys Plaňany a 67 vesnic a osad. 

4.2 Vymezení rozsahu zkoumané lokality  

Pro vytvoření obrazu historické krajiny bylo zapotřebí vybrat z rozsáhlého území Černo-
kosteleckého panství jeho část, která bude rozebrána podrobněji a ke které se vztahuje dostatek 
vstupů dalších vědních oborů. Na Obr. 14 je v na mapě České republiky vyznačeno území pan-
ství, jak jen zachycuje Müllerova barokní mapa panství z roku 1777. Panství se na jihu dotýká 
řeky Sázavy, pokrývá zalesněnou plochu Voděradských bučin, na západ vybíhá směrem k Uhří-
něvsi (nejzápadnějším sídlem je vesnice Tehov) a na severu objímá katastr města Český Brod 
a dále na sever se majetky rozdrobují směrem k řece Labi a na severovýchod pozemky zasahují 
směrem k Poděbradům za městysem Plaňany až k vesnici Pečky. Při studiu souvislostí přistu-
puji k panství jako celku, tak jak je popsáno v urbáři (zde je třeba brát ohled na to, že některé 
vesnice pařily k panství pouze z části) a zachyceno výše uvedenou mapou. Vlastní práce však 
toto vymezení, v odůvodněných případech při hledání analogií, lokálně překračuje. 

 
Obr. 14: Černokostelecké panství a jeho zeměpisná poloha na území ČR. Zdroj: [MAPY.CZ] 2019. 

Podrobnější studium se pak zaměřilo na jižní část panství v okolí Kostelce nad Černými 
lesy. Toto vymezení bylo zvoleno zejména z důvodů geomorfologických, botanických a histo-
rických a také s ohledem na zaměření ostatních oborových vstupů právě na tuto část panství. 

Geograficky se jedná lokalitu mezi Říčany a terénním zlomem u Žďánic (morfologie viz 
Obr. 15) na Mnichovické pahorkatině, která je severní částí Středočeské pahorkatiny (Balatka 
1987). 
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4.3 Přírodní poměry 

Předpokladem k co nejpřesnějšímu pochopení vývoje osídlení krajiny, je podrobná ana-
lýza přírodních podmínek. Geograficko – ekologickým rozborem můžeme získat množství cen-
ných údajů, které mohou osvětlit příčiny a následky událostí a jevů, jejichž výslednici v krajině 
můžeme pozorovat. 

Komplexní pojetí území spočívá v analýze a poznání abiotické – neživé přírody (rozumí 
se jí složky přírody, které nemají organický původ, geomorfologie, geologie, pedologie, vodo-
teče, klima) a přírody biotické – živé (druhová skladba rostlin, hub a živočichů), která dále 
determinuje složku kulturní, jejíž výslednicí je krajinná mozaika (viz kapitola 2.2). 

4.3.1 Geologie, geomorfologie a pedologické poměry 

Základní abiotická složka krajiny, od které se odvíjí další faktory, utvářející její charakter, 
je definována vrchovinami, horami a údolími utvářenými statisíce i miliony let. Výrazná silueta 
tvořená geomorfologickým uspořádáním a jeho nadmořská výška pak charakterizuje jednotlivá 
území. U krajin rovinatých a mírně zvlněných se možnost jednoznačné definice na základě 
morfologického členění poněkud komplikuje, neboť si bývají napříč Evropou mnohdy velmi 
podobné.68 Přesto, mnohdy i přes velké proměny lidskou činností, onen morfologický základ 
zůstává neměnný a například na starých vedutách či popisech krajiny snadno rozpoznatelný a 
identifikovatelný se skutečností kterou vidíme dnes. Až v dalším plánu pak lze dosazovat vý-
znamné sídelní a architektonické celky či dominanty nebo cestní sítě budované do krajiny v ně-
kterých případech s určitým kompozičním záměrem. I tento záměr však bývá ovlivněn oním 
“podkladem“, ať už v měřítku oněch vrcholů a údolí, tak i skladbou hornin a půdy, ovlivňující 
celkové vzezření daného sídla. Skladba půdy a zejména její úrodnost či obdělatelnost, či nale-
ziště nerostů pak determinuje, zda se nově zřizované osídlení do budoucna setká s úspěchem a 
kam se bude dále ubírat a rozvíjet. Důkladná analýza přírodních podmínek přispívá k procesům 
pochopení krajinných vztahů. Skladba hornin a s ní související rostlinná skladba, úměrně roz-
voji dopravy determinovala podobu staveb a úroveň architektonického detailu.69 

 
68 Kučová, 2018. 
69 V počátcích osídlení se pro stavbu využívaly materiály v okolí, až s rozvojem a možností přepravy materiálu 

se tyto lokální charakteristiky začínají stírat. Viz. např. Frolec, Vařeka, 1983. 



47 
 

 
Obr. 15: Morfologie území se zvýrazněním oblasti Černokosteleckého panství, zákresem katastrálních území dle CO stabil-

ního katastru a zvýrazněnými současnými vodními plochami a toky. Zdroj: [DMR 5G], [WMS V], [ČÚZK], 2019. 

 

Zeměpisně se jedná o severovýchodní část Dobříšské pahorkatiny—černokosteleckou 
členitou pahorkatinu na rozvodí Sázavy na jihu a Labe na severu. Významným bodem je lipská 
hora s výškou 243 m n. m. a nejvyšším bodem je vrch Pecný s 546 m n. m. 

Z geologické mapy zjišťujeme zajímavou skutečnost, která mohla mít na vývoj osídlení 
v lokalitě vliv. Na Obr. 16 vidíme, že prakticky celý západní výběžek panství, směrem k Říča-
nům je tvořen říčanským typem středočeského plutonu (granity a granodiority, tonality a kře-
mennými diority), často překrytý jen tenkou vrstvou kyselé půdy. Dále na západ, v severojiž-
ním směru probíhá geologický zlom a jižním směrem zhruba od Kostelce k Sázavě na východ 
až ke Kouřimskému zlomu u Žďánic se rozprostírá černokostelecký permokarbonský ostrov, 
zčásti překrytý kaolinitickými a jílovitými sedimenty. Sever panství pak tvoří spraše. U Stříbrné 
Skalice, zcela na jihu, se nacházejí písky a štěrky a ložiska vápence (srovnej s kap. 6.3.6). 

Pošepný (1861) popisuje nerostná ložiska v okolí Českého Brodu jako arkosové hrubé 
pískovce a konglomeráty na něž následují mohutná souvrství červených pískovců, jílovitých 
břidlic a dalších. Uvádí ložiska měděných rud u mlýna v Chrástu, Peklově a Mrzkách, každou 
přiřazuje k jinému horizontu. Wurm (1957) ohledně lokality v okolí Stříbrné Skalice uvádí, že 
se do jejího okolí vyúsťují poslední výběžky stříbrných pásem Českomoravské vysočiny. Do-
dnes se zde nacházejí stopy těžební činnosti. 
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Obr. 16: Geologická mapa černokosteleckého panství – podrobnější náhled dostupný online [cit. 09/2019]: http://www.geo-

logy.cz/extranet/mapy/mapy-online/mapove-aplikace Zdroj: Geologická mapa [online]. 

 

4.3.2 Klimatické a hydrologické poměry 

Klimaticky je severní část území mírně teplá, mírně vlhká s mírnou zimou. Průměrná 
roční teplota činí 7-8 °C, roční úhrn srážek 600–650 mm. vyšší polohy na jihu a jihovýchodě 
jsou mírně teplé, mírně vlhké vrchovinné. Průměrná roční teplota činí 6-7 °C, roční úhrn srážek 
650–700 mm. Severní třetina, která se od Kostelce nad Černými lesy svažuje směrem k Labi 
má tedy výrazně teplejší klima, než jeho jižní, hornatější část (Voženílek, 2011). Ke klimatic-
kým změnám v geologické minulosti viz Trnka a kol. (2005). 

Vodní systém celých Čech je pozůstatkem třetihorní soustavy, která prošla složitým vý-
vojem. Veškeré toky sledovaného území náležejí k povodí Vltavy, Labe a Sázavy. Do řeky 
Sázavy se vlévají z významných potoků Vlkančický, Jevanský – Propast s přítokem Zvánovic-
kého potoka, Seradovský potok, Oplanský potok, Nučický potok a Mnichovka. Do Labe ústí 
potoky Výrovka, Jalový, Šembera a Bušinec. K Vltavě směřuje Rokytka a Říčanský potok, oba 
pramenící v oblasti Tehova. Malé a středně velké rybníky rozložené na ploše studovaného 
území doplňují stávající vodní systém. Ze zachovalých starých rybníků je významný řetězec 

Kostelec n. Č. l. 

Sázava 

Kozojedy 

Český Brod 

Pečky 
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Jevanských rybníků na Jevanském potoce (Požár, Louňovický rybník, Pařez, Vyžlovský rybník, 
Ján, Švýcar a Jevanský rybník v Jevanech) a rybník Propast v osadě Hradec (Jaroš V., Fér 1981). 

4.3.3 Půdní pokryv 

Jižní část Černokosteleckého panství pokrývají převážně kambizemě, luvizemě a kambi-
země dystrické, okolí vodních toků pak tvoří gleje. Severní část panství, zhruba za pomyslnou 
spojnicí Vitice – Přišimasy, směrem k Labi, naopak převážně tvoří mnohem úrodnější černo-
země a hnědozemě.70 V kapitole 6.4, je pak podrobněji rozebráno historické hodnocení úživ-
nosti půdy na základě moderních výpočetních postupů (za odbornou konzultaci děkuji VÚMOP 
v.v.i.) s porovnáním hodnocení výnosů zaznamenaných v tereziánském katastru. Samostatnou 
kapitolou, která by překonala rozsah této disertační práce by mohlo být kritické porovnání 
těchto historických údajů o výnosech v dané lokalitě a jejich vlivu na zanikání osídlení spolu 
s porovnáním údajů z katalogu BPEJ a případných vlivů eroze a dalších faktorů na zanikání 
sídel v oblasti.71 

4.3.4 Fytogeografický rozbor 

Z hlediska fytogeografie spadá území do oblasti Českomoravského mezofytika a na se-
veru částečně do Českého termofytika. Mezofytikum tvoří přechod mezi teplomilnou a chlad-
nomilnou květenou a zabírá největší část území České republiky. Zahrnuje stupeň suprakolinní 
(kopcovinný) a submontánní (podhorský, vrchovinný). Českomoravské mezofytikum tvoří 63 
okresů. Termofytikum je osídlováno převážně teplomilnými druhy rostlin. Zahrnuje výškový 
vegetační stupeň planární (nížinný) a kolinní (pahorkatinný). Tvoří dvě souvislé podoblasti 
Českého termofytika, vytváří pás od Doupovské pahorkatiny v Poohří až po východní Polabí.72 

Studovaná oblast spadá z větší části do podokresu Černokosteleckého permu. Na okrajích 
do ní spadá podokres Kutnohorské pahorkatiny, Jevanské plošiny a Středního Povltaví. Na se-
veru se pak dotýká podokresu Poděbradského Polabí.73 

Jevanská plošina 

Největším a původní skladbě nejlépe odpovídajícím komplexem lesů jsou Voděradské 
bučiny. V nadmořských výškách (± 400-500 m) se tu vyskytují druhy, charakterizující kom-
plexy květnatých bučin a lesů v jejich sousedství, které běžně rostou až ve výškách 700-850 m. 
Jsou to zejména Actaea spicata, Cardamine flexuosa, Dentaria bulbifera, D. enneaphyllos, 
Festuca altissima, Lysimachia nemorum, Prenanthes purpurea, (ještě hojněji v Černokost. 
permu), Veronica montana. Acidofilní lesní i nelesní porosty typické pro Jevanskou plošinu se 
uplatňují i v Černokosteleckém permu (zejména na pískovcích v prostoru u Bílé hlíny jižně od 

 
70 Zdroj: mapa půdních typů, Ministerstvo životního prostředí, dostupné online [cit. 09/2019]: 

https://www.mzp.cz/cz/pudni_mapy  
71 Celostátní databáze BPEJ (bonitovaná půdně ekologická jednotka), která slouží k zhodnocení absolutní i rela-

tivní produkční schopnosti zemědělských půd. Celostátní databáze BPEJ dostupná online [cit.09/2019]: 
https://bpej.vumop.cz/ 
72 Anonym. Biogeografie: Multimediální výuková příručka [online], 2010. 
73 Zdrojová data: Mapa fytogeografického členění České republiky (data: http://geoportal.cenia.cz). 
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Kostelce, a např. v lesíku Svatbín na západ od obce Brník). Pro Jevanskou plošinu tvoří floris-
tický kontrast rovněž petrofyty granodioritových balvanů. Druhy zastoupené v rybničních eko-
systémech jsou zastoupeny jen minimálně, nebo chybí zcela (Fér, 1981). 

Černokostelecký perm 

Fér (1981) popisuje oblast Černokosteleckého permu, která se od sousední granofioritové 
Jevanské plošiny, ostře odlišuje. Jedná se o podokres, tvořený permskými horninami (na plošině 
též křídovými pískovci a jílovci), které z větší části dávají vzniknout těžkým půdám, doplně-
nými lokálními pramennými horizonty a sesuvy. Na východním okraji se nachází severojižně 
orientovaný Žďánický zlom, kde se plošina prudce svažuje ke Kouřimi. Plošina je dále roz-
brázděna mělčími i hlubšími erozními rýhami a systémy potočních údolí. Na plošině mezi Kos-
telcem, Oleškou a Oplany převažují polní kultury, téměř všechny svahovité terény jsou zales-
něny. 

Jestliže nezahrneme do tohoto území nejsevernější část (prostor od Českého Brodu smě-
rem k východu), které patří termofytiku, na severu a východě nalezneme především habrové 
doubravy (Carpinion betuli), zcela výjimečně i lesní porosty indikované některými druhy sub-
xerofilních doubrav, na jihu květnaté bučiny. V erozních rýhách, ale i na vlhčích místech na 
plošině byla výrazně zastoupena jedle. Přeměny lesních porostů a její ústup již dle Féra (1981) 
nedovolují si udělat fytocenologický obraz o složení porostů. Na plošině byly dosti rozšířeny 
acidofilní doubravy a jedlové doubravy. Jejich zbytky nacházíme na křídových pískovcích, ale 
i na horninách permských (na území se například mezi Radlicemi a Výžerkami nacházejí 
zbytky starých doubrav). Z lesních druhů jsou v tomto podokresu vůči Jevanské plošině mno-
hem rozšířenější druhy habrových doubrav. 

V tomto území chybí jakékoli výchozy skal i balvany, což se odráží v absenci petrofytů74, 
které zastihneme pouze ve spárách zdiva, např. v objektu kosteleckého zámku (podrobněji 
k celkové fytogeografii regionu: Fér, 1981). 

 
74 Rostliny rostoucí na skalách a kamenech. 
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Obr. 17: Současná plocha lesů a sídel na území bývalého Černokosteleckého panství (zvýrazněno zákresem katastrálního 

členění dle stabilního katastru), se zákresem vodní složky krajiny. Plocha lesů narozdíl od ploch sídel od pol. 19. století dra-
maticky nezměnila. Z tohoto mapového náčrtu je patrné, že jižní část byla mnohem lesnatější, než úrodnější severní část. Je 

otázkou do diskuze, nakolik fungoval například směnný obchod s lokalitami, kde je zalesnění minimální a s lokalitami, kde je 
na úkor lesa menší podíl zemědělské půdy. Vlastní zpracování na následujících mapových podkladech: [WMS ČÚZK ZM], 

[WMS ČÚZK DMR 5G], [WMS ČÚZK ZM], [SK] [ÚAZK ČÚZK], 2019. 

4.3.5 Geobotanická rekonstrukce 

J. Pokorný (1981, 75 1957) uvádí, že k druhové skladbě černokosteleckých lesů máme do 
16. století poměrně málo starých pramenů. Z doby předbělohorské jsou to pouze topografické 
názvy tratí a obcí, urbář z roku 1564 a odhad statku Stříbrná Skalice a Komorce z konce 16. 
stol. Z pobělohorské doby jsou to urbář z roku 1677, podrobný popis lesů z r. 1773, hraniční 
mapy se stromy z r. 1790, Josefský katastr z r. 1787, výkazy o těžbě dřeva z jednotlivých revírů 
a první hospodářské plány z roku 1839. 

 
75 Kapitola v Fér (1981). 
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Obr. 18: Acidofilní doubravy v lokalitě ZSO Dolánky. Foto: J. Poláková 2014. 

Z mapy potenciální přirozené vegetace76 vyplývá, že většinu severní částí území by měly 
pokrývat dubohabřiny a lipové doubravy, zasahující do jižní části s vyššími polohami, kde se 
mísí s acidofilními bikovými a/nebo jedlovými doubravami, květnatými bučinami a ostrůvky 
acidofilních bikových bučin. Mezi Jevanským a Nučickým potokem by převažovaly květnaté 
žindavové jedliny (Neuhäuslová a Moravec, 1997). Ke změnám vegetace a klimatu v historii 
viz Štěpánek (1968). Geobotanická rekonstrukce byla publikována v rámci studia zaniklého 
osídlení (Klápště, 1978). Klápště přikládá složení vegetace zásadní vliv na podobu středově-
kého osídlení. Pokud se podíváme na Obr. 17, který dle autora slouží spíše jako propracovaný 
generel podoby vegetace před provedenými lidskými zásahy (je třeba brát v úvahu spoustu dal-
ších faktorů, které takovou rekonstrukci mohou zkreslovat – např. klimatické změny), ukazuje 
se, že od západu do oblasti zasahují acidofilní doubravy, pokrývající chudší půdy a větší část 
území na východě pokrývají dubohabrové háje, které jsou rozšířené v teplejších úrodných čás-
tech Čech. Dubové habřiny jsou snadno mýtitelné, vhodné pro pastvu a pro vznikající osídlení 
byly výhodné. Na Černokostelecku dodnes tvoří významnou část lesních porostů. V menším 
rozsahu rekonstrukční mapa ukazuje květnaté a bikové bučiny s liniemi lužních lesů a olšin 
podél vodotečí. K rekonstrukcím rostlinného pokryvu z pohledu archeobotaniky ve Středočes-
kém krajin viz Opravil, 1988. 

 
Obr. 19: Geobotanická rekonstrukce. C – dubohabrové háje; Qa – acidofilní doubravy; F – květnaté bučiny; LF – bikové 

bučiny; AU – luhy a olšiny; Převzato z: Klápště 1978, podle Mikyšky a kol. 1972. Červeně vyznačeny katastry jižní části Čer-
nokosteleckého panství. 

 
76 Syntéza zahrnující fytocenologické, synekologické a vegetačně kartografická data doplněná průzkumy, která 

ukazuje hypotetický vegetační kryt, pokud by ustala veškerá činnost člověka, nebere v poraz reverzibilní změny 
a respektuje všechny doposud člověkem vyvolané změny. 



53 
 

4.3.6 Živočišná skladba 

K historickému vývoji skladby zejména středočeské fauny viz. Kokeš (1988), který z ar-
chivních pramenů představuje osudy šelem, zejména vlka, na Černokosteleckém panství. Jejich 
odstřel byl odměňován, dle urbáře, hejtman černokosteleckého panství musel roku 1677 vypla-
tit zástřelné za 11 vlků. V období 1704-18 Kokeš uvádí, že záznamy vykazují ještě úlovek 
dalších 50 kusů. Poslední vlk, byl skolen na Černokostelecku o sto let později, v roce 1817 a 
pravděpodobně šlo o zatoulaný kus z jiné oblasti. 

Výplaty rozepsané v Urbáři77 za zastřelení kusů zvěře nám ukazují běžně lovenou lesní 
zvěř v 2. polovině 17. století. Jsou uvedeny výplaty různé výše za zastřelení jelena, černého 
kusu (divoká prasata), fryšlinku, prasete, srnce, zajíce, tetřívka, husy, koroptve nebo jeřábka, 
kachny, holuba, křepelky, skřivana, kvíčaly nebo drozda, rysa, vlka, vydry, kuny, tchoře, lišky, 
kocoura, kolčavy, starého orla, výra, jestřába, sovy, pochopa, luníka, krahujce a volavky.  

V urbáři rovněž nalezneme zmínku, že se v Komoreckém dvoře chovalo 40 kusů skotu 
ale žádná prasata a to pro nedostatek krmiva a zároveň pro škody od vlků. U Aldašína jsou 
uváděny vlčí boudy,78 vlčí chalupa v chobotě Jevanského rybníka a vlčí bouda u rybníka Švej-
car. 

Podrobnější rozbor skladby jak současné, tak minulé fauny, by si do budoucna zasloužil 
větší pozornost a s ohledem na aktuální otázky ochrany přírody a ohrožených druhů by byl 
jakýkoliv další nový oborový vstup velmi aktuální. 

  

 
77 SOA Praha, VS Kostelec nad Černými lesy, i. č. 3138, f. 776-776v. 
78 Vlčí bouda – Formální označení lovecké chaty, boudy nebo posedu pro pozorování či lov zvěře. Za vysvětlení 

děkuji PhDr. Jiřímu Woitschovi, Ph.D., z Etnologického ústavu AV ČR. 
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4.4 Vývoj kulturní krajiny 

Doklady z předdějinné doby jsou spíše nahodilé, jejich přehled byl zpracován vždy jen 
lokálně, a syntéza všech dostupných archeologických podkladů by byla nad rámec zadání a 
účelu této práce. Problémem nacházených artefaktů (a nejen těch archeologických) je mnohdy 
jejich bezčasovost.79 Na počátku století se lokalitě věnoval J. L. Píč (1909), který v některých 
z pozůstatků zaniklých středověkých osad (ZSO) viděl pohanské mohyly. Později (Žebera, 
1937), byl například u Sázavy prováděn archeologický výzkum v lokalitě na Bílém kameni, 
kde byla doložena těžba vápence již od neolitu. Lokality s identifikovanými keltskými nálezy80 
jsou evidovány spíše v severní části panství, na úrodnějších půdách směrem k Labi, nejblíže ke 
Kostelci se nacházejí keltské nálezy u Tismic a Mrzek a Štíhlic (Waldhauser, 2007). Západním 
okraj území severojižním směrem protíná tzv. Čertova brázda, která je v publikovaných výzku-
mech identifikována jako pravěká obchodní stezka (Bernat, Štědra, 2003).81  

 
Obr. 20: Lokality keltských nálezů Bohouňovice (Kolín), Bylany u Českého Brodu (Kolín), Cerhenice – Cerhýnky, Český 
Brod, Dobřichov – Pičhora (Kolín), Doubravčice, Hořany u Kolína, Klášterní Skalice, Kouřim, Krupá, Kšely, Liblice, Li-
pany, Pečky (?), Plaňany, Poříčany, Přebozy, Přistoupim, Přišimasy, Radim, Ratenice, Říčany, Svojšice, Škvorec, Štíhlice, 

Tatce, Tismice, Třebohostice, Třebovle, Vitice, Vrbčany, Žďánice. Dle Waldhausera (2007).  
Zdroj podkladní mapy: [MAPY.CZ]. 

Jedná se o doplňující informaci, podporující tvrzení, že soustavné osídlení černokostelec-
kých lesů, se vzhledem k nadmořské výšce, pohybující se v bezprostředním okolí Kostelce 
okolo 400 m n. m. a evidovaným archeologickým dokladům, datuje až do pozdější kolonizační 
vlny v 8.-9. století.82 

 
79 Neústupný, 2007. 
80 Waldhauser, 2007 – Soupis lokalit s keltskými nálezy; Interaktivní mapa archeologických nalezišť na Kolín-

sku – dostupné z http://www.cestyapamatky.cz/kolinsko/archeologicka-naleziste  13. 12. 2016 
81 Vlastní terénní rekognoskace této stezky však byla neúspěšná, části jejích úseků jsou však s pomocí DMR 5G 

jsou pozorovatelné dodnes. Potenciál jejího využití například pro rozvoj cestovního ruchu je však obrovský a 
dosud nedoceněný. 
82 Klápště 1978 
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Doba hradištní 

Pokud se zaměříme na dobu hradištní,83 můžeme nalézt ve starých mapách dobová zob-
razení reliktů těchto památek. Toponomasticky takové místo může indikovat pomístní jméno – 
např. Staré šance, na Šancích, apod. Na ostrožně u říčky Šembery se nachází halštatské hradiště 
u Doubravčic (Staré “Pusté“ Zámky), kterému je přisuzován spíše vojensko-obranný než síd-
lištní charakter (Čtverák, 2003). K významné lokalitě Klučova na severu panství viz Kudrnáč 
(1970). 

V lokalitě Hryzely se nachází jedno z největších slovanských hradišť (k popisu viz Lu-
tovský, 2003). Jedná se o výrazný systém valů vysokých 5-6 metrů zarostlých stromy, který si 
zasloužil pozornost jak autora 1. vojenského mapování, tak F. J. Müllera při zpracování mapy 
panství v roce 1777. I. vojenské mapování (Obr. 21) ukazuje situaci u terénního zlomu před 
Ždánicemi, pomístní název „Alte Schantzs“ a cestu procházející skrz valy.  Obr. 22 (Mapa F.J. 
Müllera) ukazuje (vlevo) o něco věrnější zobrazení. Pro porovnání přikládám výřez ze stabil-
ního katastru podložený digitálním modelem terénu Obr. 22 vpravo. Při pročítání urbáře, který 
mnohdy zachycuje a popisuje ruiny hradů a tvrzí (např. u Tehova) o tomto terénním útvaru 
nebyla nalezena žádná zmínka. 

 
Obr. 21: I. vojenské mapování. Schématické znázornění terénních valů v zázemí vesnice. Schéma zachycuje místa možných 
prostupů valem, zjevně s vizí možného vojenského využití. Potvrzení této domněnky by však přineslo zpracování písemných 

operátů k I. vojenskému mapování. Zdroj: [MAPIRE1]. 

  
Obr. 22: Vlevo mapa F.J. Müllera z orku 1777, zachycující valy na hraně terénního zlomu a cesty, které jimi procházejí, 

vpravo císařské otisky stabilního katastru s podložením DMR 5G. Zdroj: SOA Praha, Vs Kostelec nad Černými lesy, Mülle-
rova mapa panství z roku 1777, i. č. 2992.; Zdroj podkladních map: [SK] [ÚAZK ČÚZK], [WMS ČÚZK DMR 5G] 2019. 

 
83 V této stati bez bližšího časového určení zda se jedná o starší, střední nebo mladší dobu. Podrobné rozdělení a 

identifikace by bylo předmětem rozsáhlé spolupráce s archeology a historiky, proto se zaměřuji zejména na již 
publikované výsledky bádání a písemné a kartografické prameny. 
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Pro přiblížení, jak rozdílné mohlo být vnímání zaniklých hradišť, předkládám výřez 
z mapy sousedního Škvoreckého panství, v lokalitě Březí. Toto zaniklé sídliště na výšině kolem 
kostela sv. Bartoloměje, bylo z počátku zařazováno do na sklonek doby hradištní, novější vý-
zkumy, opírající se o datovaní nalezené keramiky jej zařazují až do 2. pol. 13. století. 

  
Obr. 23. Vpravo výřez z mapy Škvoreckého panství. Na okraji panství se nachází zákres půdorysu na lokalitě Březí, který 
svým pojetím působí jako ležení vojenského tábora nebo rozměrná budova či opevnění. Jedná se o schématické zakreslení 
hradiště s popisem „Alte Schantzen“. Po konzultaci s účastníky konference v Plasích (2016), jsme dospěli k závěru, že se 

jedná o autorem mapy volně pojatou interpretaci místa. Vlevo výřez z mapy panství Uhříněves, které ukazuje zalesněné svahy 
pod lokalitou, obdělávanou půdu na místě bývalého hradiště s návazností na kostel sv. Bartoloměje a k němu náležející kos-

telní les (Kirchen Wald). Zdroj: SOA Praha, Vs Škvorec, i.č. 316, Vs Uhříněves, i.č. 540. 

  
Obr. 24: V současné době na ostrohu kde skutečně bývalo hradiště, nachází pouze dvojice valů s průrazem (obr. vlevo, ozn. 

červenou šipkou). Vlevo fotografie valů z terénního ohledání. Zdroj: [WMS ČÚZK DMR 5G]. Foto: J Poláková, 2016. 

Na jihu území Černokostelecka lze ze známého rozsahu výzkumů předpokládat jen ne-
četné sídelní jednotky. Z map staroslovanského osídlení (Sláma 1967, 1974), vyplívá, že osíd-
lení je řídce doloženo v pásmu podél Labe a při Sázavě. S dalším rozvojem bádání v lokalitě se 
samozřejmě tyto údaje mohou dále doplňovat a zpřesňovat. Zvláště, pokud uvážíme intenzivní 
osídlení sousedních oblastí a tím i logické možnosti sporadického pronikání staroslovanského 
osídlení na Černokostelecko (Klápště, 1978). Ke kartografickým zobrazením nalezišť a pro-
gresi výzkumů hradišť např. Tomková (1999).  

Při uvažování o vypovídací hodnotě archeologických dokladů osídlení, je třeba brát na 
zřetel i fakt, že část nálezů může zůstávat stále neodhalená a část se nejspíše ani odhalit nepodaří. 
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V některých případech se jedná o náhodné objevy v důsledku živelné výstavby v bezprostřed-
ním okolí obcí (Škvorec),84 nebo se jedná o lokality již dříve vytipované, nicméně výzkum se 
na ně soustředil až nedávno (Štíhlice).85 Na Černokostelecku jsou spíše nahodile prováděny 
revizní výzkumy lokalit prozkoumaných v 70. -80. letech, doplňující tyto výstupy o nové in-
formace s využitím nových postupů a technologií (např. Janovský, 2018; Malina, 2013; Vařeka, 
2009a). 

Lokalita je významná velkým množstvím archeologických nalezišť reliktů zaniklých ves-
nic. Toto zanikání Klápště (1978) definuje jako dvě velké vlny. První následovala po husitských 
válkách a druhá po válce třicetileté. Důvody pustnutí jsou však o něco složitější, než by nabízelo 
prosté vysvětlení, že se jedná o důsledky válečných škod. Zpravidla se jedná o kombinaci uve-
dených faktorů války, dále nižší úživnosti půdy (srovnej s kap. 4.3.3 a 6.4), možných problémů 
se zásobením vodou a důsledky klimatické změny v minulosti. 

 
Obr. 25: Situace zachycující část starého osídlení, jak je doloženo archeologickým a historickým výzkumem. V situaci je za-
kreslena stará cesta mezi Prahou a Kouřimí, která vedla přes Kostelec nad Černými lesy a v lesích jsou dodnes patrné jak 
fyzicky v terénu tak na DMR 5G. Vysvětlivky značek: 0. vesnice které pravděpodobně nenáležely ke kolonizačnímu osídlení. 
Lokality s archeologickými nálezy 13.-14. stol.: 1. zaniklé osady; 2. dodnes existující osady; 3. osady zaniklé v 17. století. 

Lokality pravděpodobně náležející ke kolonizačnímu osídlení: 4. dodnes existující osady; 5. zaniklé v 16. – 17. stol.; 7. hrad, 
hrádek; 8. doložené hradiště. Vlastní zpracování na základě studií následujících autorů: Klápště 1978; Vařeka, 2009a; 

Kypta, 2016; Janovský, 2018 a s využitím urbáře Zlatá kniha, SOA Praha, Vs Kostelec nad Černými lesy, i.č. 3138 a další 
literatury. Zdroj podkladové mapy: [WMS ČÚZK DMR 5G], [WMS ČÚZK ZM] 2019. 

 
84 Špaček 2003 
85 Starší výzkumy Z. Smetánky, nově zkoumáno viz Venclová, 2002. 
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Písemné prameny a majetková držba do 15. století 

Zpracování vývoje majetkové držby panství ve středověku přehledně přiblížil Klápště 
(1978), stručný přehled historie přináší úvod inventárního soupisu Vs Kostelec nad Černými 
lesy86 a kronika města.87 První písemné prameny se zmiňují v roce 1088 o Černých Voděradech, 
o Synči v roce 1294, o Mukařově v roce 1318, Střímelicích v roce 1320 a o Zvánovicích v r. 
1321.86 Nejstarší doloženou zmínku o majetkové držbě na území Černokosteleckých lesů na-
lezneme ve formuláři Summa Gebhardi,88 kde je zaznamenáno, že je někdy před rokem 1344 
od krále Jana Lucemburského obdrželi páni z Náchoda místo své dosavadní držby. Zdůvodnění 
této výměny je stroze poznamenáno jako „non sine causa“ (ne bez důvodu). Tento dokument 
měl zabezpečit postavení královských nápravníků v okolí Kostelce. V roce 1348 vzniklo u Kos-
telce nad Černými lesy panství s vesnicemi: Cukmantl, Bohumile, Vyžlovka, Jevany, Penčice, 
Údašín (později Aldašín), a lesy: Černý les a Běluh a tzv. Kobylí pole. O deset let později Ješek 
z Náchoda přijal panství jako královské léno a vzdal se svobodné držby. Tento majetkový po-
měr patřil k novým lenním vztahům vytvářeným ve státě Karla IV. Z písemných pramenů se 
dozvídáme výčet majetků, tohoto panství. Náchodští drželi hrad a ves Kostelec v Černém lese 
(Costelcz in Nigra silva), vesnice Svrabov (nyní Svatbín), Brník (Byrnyk), Cukmantl čili Lhotu 
(„Senelsola, sive Lhota“), Bohumil (Bohmul), „Vyclancicze“ (Wyzlanicze, Vyslovice – Vy-
žlovka), Jevany (Jawany), Penčice, Aldašín (Vdaschi, Udašín), lesníky v Udoslavičíně (zmínka 
o neznámé osadě Slavice), Voděrady a Libeczcicz (Libčičích), lesy Černý, Bělusy (Běluhov za 
Nučicemi, nebo černé a bílé lesy), patronátní právo v Kostelci a Aldašíně a s kobylím polem 
(cum campo equitiorum dieto Kopole). Patronátní právo drželi Náchodští až do roku 1415, kdy 
bylo z větší části prodáno Janu ze Smržova. 

Další přehled o majetkových sporech ve 14. století a vymezování hranic mezi Kozím 
hřbetem, Štíhlicemi a Lažany nám přibližuje dlouholeté dohady o průběhu hranic, které pano-
valy mezi pány z Chrástu, kteří drželi majetky na severozápad od Kostelce s cisterciáckým 
klášterem. Dozvídáme se o vyměření hranice majetků se zeměměřiči za účastku svědků (srov-
nej s kapitolou 6.3.9). Z těchto zmínek se dozvídáme o existenci „hradiště vhodného pro opev-
nění“ na Kozím hřbetě a následujících sporech o další části území získáváme písemný doklad 
o mlýně v Dolánkách. K podrobnějšímu vývoji majetkových vztahů ve středověku viz Klápště 
(1978), který v závěru sděluje, že tyto písemné prameny napomáhají odpovědět na otázku, kdy 
byl tento bývalý pomezní hvozd kolonizován a že byl bezpochyby kolonizován jako panovní-
kův majetek. 

Následující informace o vývoji panství čerpají z kroniky města Kostelec a úvodu k inven-
táři fondu.89 Na počátku 15. století koupil panství Jan ze Smržova. Roku 1489 byl Kostelec 
povýšen na městys a v té době k panství patřily obce Svrabov (nyní Svatbín), Brník, Konojedy, 
Jevany, Vyžlovka, Cukmantl, Černé Voděrady, Oleška, (Kostelní) Střímelice, Aldašín (Údašín), 
Bohumile, Klokočná, Menčice, Kozojedy, Přehvozdí, Bylany, Lipany, Vitice, Močedník, 

 
86 SOA Praha, Vs Kostelec nad Černými lesy, i.č. 2901. 
87 Hodinář a Klíma, 1912. 
88 Digitalizovaný dokument, přístupný online. 

89 Hodinář a Klíma, 1912. SOA Praha, Vs Kostelec nad Černými lesy, Inventární soupis, i.č. 2901. 
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Dobré pole, Hošť, Klučov, Poříčany, Lstiboř, Mrzky, Kšely, část Nučic, Zvánovice, Žhery a 
Chotýš. V roce 1492 od pánů ze Smržova panství kupují Slavatové z Chlumu a Košumberka, 
kteří panství dále rozšiřují. Roku 1547, za účast Diviše Slavaty v protihabsburském odboji, bylo 
panství zkonfiskováno a do roku 1558 bylo spravováno českou komorou, kdy jej koupil od 
císaře Jaroslav Smiřický (srovnej s tabulkou a grafickým zpracováním v příloze 1)10.3), který 
v dal v Kostelci vybudovat zámek, vyhovující potřebám renesančního bydlení. K panství při-
koupil další obce a dvory (Tuchoraz, Chrást, Masojedy, Stříbrnou Skalici, Říčany a Uhříněves). 
V následujících letech bylo panství v držení rodu Smiřických. O posledním potomku Smiřic-
kých, Jindřichovi Jiřím se prameny zmiňují jako o choromyslném a vzniká tak spor o rodové 
bohatství s jeho sestrami Markétou Salomenou a Eliškou Kateřinou. Tento spor o dědictví 
1.února roku 1620 rozhodla tragická nehoda, při níž došlo k výbuchu střelného prachu na no-
vojičínském zámku a v troskách sutin zahynula Eliška Kateřina a Jindřich Slavata (manžel Mar-
kéty Salomeny). Ovdovělá Markéta Salomena spravovala zámek a kostelecké panství až do 
listopadu roku 1620. Roku 1621 získává panství Albrecht z Valdštejna, který se přihlásil o po-
ručnictví Jiřího Smiřického a prakticky obratem jej, již značně poškozené počínající válkou, 
poměrně levně prodává roku 1623 Karlu z Lichtenštejna, který předtím koupil Škvorec (v ma-
jetku Smiřických byl od r. 1540)90 a Uhříněves.  

V následujících letech panství utrpělo značné škody vpády Švédů, v Kostelci se usadila 
císařská posádka a černokostelečtí i poddaní z okolních obcí byli vystaveni nebývalému utrpení, 
vymáhání kontribucí a dávek naturálií. Mnoho vesnic bylo vypáleno, byl zabaven dobytek i 
potahy. Ze zpráv kosteleckého hejtmana se dozvídáme o kritickém nedostatku potravin. Ná-
sledky války se projevují v dramatické vlně pustnutí osídlení o kterém podává zprávu berní rula. 
Karel Eusebius Lichtenštejn pak čelil vyšetřování majetkových práv komisí pověřenou císařem 
Ferdinandem, která měla prověřit podezřelé okolnosti prodeje panství Albrechtem z Valdštejna 
jeho otci. Do listopadu roku 1655 pak byl Kostelec a ostatní statky k panství náležející zabaven 
a spravovala jej česká komora. Následně byl Kostelec i majetky Lichtenštejnům vrácen, ale 
musela být doplacena částka značně převyšující původní kupní cenu (a k tomu úhrada v natu-
ráliích) a zároveň musely být vzdány nároky pohledávky u české komory. V roce 1677 vzniká 
urbář Zlatá kniha,91 přinášející přehled stavu a fungování celého panství a sčítající válečné 
škody. Nicméně ke zlepšení stavu hospodářství dochází až v 18. století, zejména za Marie Te-
rezie Savojské, dcery Jana Ondřeje z Lichtenštejnu. Rod Lichtenštejnů panství držel až do roku 
1848. 

Na počátku 20. století bylo pozemkovou reformou panství, až na nepatrné zbytky, pře-
rozděleno. Vetší část lesů i se zámkem se stala základem školního lesního statku lesnické fa-
kulty Československého vysokého učení technického v Praze. Další části lesů byly přičleněny 
k lesnímu úřadu Úvaly. Většina dvorů byla koncem 19. stol. pronajímána, lesy byly spravovány 
až do 30. let lesním úřadem v Kostelci, kdy správa přešla na lesní úřad ve Škvorci. 

 
90 SOA Praha, Vs Škvorec, i.č. 172. 
91 SOA Praha, Vs Kostelec nad Černými lesy, Urbář Zlatá kniha, i.č.3138. 
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V současnosti se na území projevují dopady suburbanizace, které se s růstem cen bydlení 
v hlavním městě podepisují na podobě prakticky všech měst a vesnic v okolí Prahy (problema-
tika je samozřejmě mnohem širší a složitější). Velká část lesů na Černokostelecku je spravována 
Školním lesním podnikem ČZU. Řada míst je obhospodařována jako zkusné plochy (např. okolí 
kostela v Aldašíně), kdy jsou experimentálně vysazovány nepůvodní druhy stromů. Okolí Jevan 
je charakteristické dochovanou soustavou velkých rybníků. Většina bývalých panských dvorů, 
které jsem v lokalitě v posledních letech navštívila, je buď opuštěná a chátrá, anebo je s ohle-
dem na finanční nároky údržby tak velkých objektů, jakými dvory jsou, značně zanedbaná. 
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5 Metoda 

5.2 Úvod do metody 

V úvodu jsem zmínila, že krajina je palimpsestem minulých jevů a dějů, které různou 
měrou prosvítají v současné krajině na povrch, utvářejí její charakter a rozprostírají se před 
námi jako výsledná krajinná mozaika se sítí vztahů. Proměna krajiny je kontinuální děj, který 
se odehrával v minulosti a bude se odehrávat i do budoucna. V následující metodě přístupu 
k této kontinuální proměně krajiny, si utvořím na základě různých kritérií historické mezníky, 
ve kterých se tyto děje pokusím zastavit a utvořit tak pro dané období krajinnou vrstvu. 

Tyto mezníky se dají charakterizovat jako období zlomů či převratů. Při jejich definicích 
vycházím z písemných, starých kartografických pramenů a výstupů archeologických bádání. U 
těchto historických mezníků dochází ke zhuštění informací a dají se tak nalézt různé vztahy, 
které starší vrstvu odlišují od mladší a naopak. 

Pro porovnávání změn krajinného pokryvu byla zvolena metodika CORINE, která ma-
puje krajinný pokryv (land-cover), biotopy a ovzduší. Tato metodika sleduje proměnu krajiny 
v čase, její používání bylo zahájeno v roce 1985. Jde o srovnání změn krajinného pokryvu na 
Evropské úrovni. V České republice bylo na základě této metodiky provedeno například porov-
návání změn krajinného pokryvu od roku 1850 do roku 2010 (Bičík a kol. 2015). 

Pokusem o ponoření se do hlubších časových vrstev, než jsou nejstarší soustavná mapo-
vání, ze kterých by bylo možné definovat krajinný pokryv (více k přesnosti starých map jejich 
interpretaci viz kapitola 5.6 na str. 77), chci vytvořit z mozaiky souvisejících oborových vstupů 
a starých pramenů, zcela nový, dosud neviděný obraz fungování a výrazu vybraného území. 
Formou zpracování souboru referenčních jevů a analogických přístupů je ukázán systém hos-
podaření na vybraném území a jeho proměna a vývoj až do pol. 19. století. Nástrojem pro na-
hlédnutí hlouběji do minulosti jsou zejména historické prameny psané: písemné popisy krajiny 
– dochované urbáře, purkrechtní knihy, vizitace kostelů aj., doplněné o vstupy dalších specia-
lizovaných vědních oborů, jmenovitě především archeologie. 

Práce vycházela z hypotézy, že na základě písemného popisu je možné rekonstruovat jak 
obraz krajinného pokryvu, tak zmapovat vztahy, které v krajinné mozaice mezi jednotlivými 
složkami fungovaly v minulosti. Tato rekonstrukce je tak mezistupněm mezi obrazem krajiny, 
jak ji přibližují výstupy archeologických výzkumů a obrazem zachyceným nejstaršími mapo-
váními v 18. století.  

Prvním krokem by bezpochyby mělo být rozeznání podstatných charakteristik, znaků a 
prvků krajiny, které lze považovat za podstatné/základní složky obrazu krajiny z hlediska kul-
turní historie. Zde je zapotřebí dodat, že se jedná o veškeré nakládání s přírodními součástmi 
prostředí včetně mezního případu, který představuje nutnost či potřeba zdržet se zásahů do 
volné nekultivované přírody a vědomě ji akceptovat jako součást svého životního prostředí. 
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Protipólem je pak krajina zcela zdevastovaná, kde historická zkušenost může napomoci resti-
tuovat harmonické a komplexně fungující vztahy. 

Z tohoto celého procesu vyjměme pro další úvahy právě jen první část. Poznání, které se 
později stane východiskem pro hodnocení a další následné kroky. Co však obnáší poznání kra-
jiny – onoho mozaikovitého palimpsestu odkrývajícího průsvitem časem již setřených či od 
počátku nedostatečně krycích vrstev různé průhledy do svého vrstevnatého podkladu? Je vy-
čerpáno právě jen výčtem oněch již dříve zmíněných „podstatných charakteristik, znaků a prvků 
krajiny“? Porozumíme takto procesu, jehož je tato mozaika výsledkem? 

5.3 Provázanost prvků krajinné mozaiky v prostoru a čase 

 
Obr. 26. Grafické znázornění principu stratigrafického přístupu ke krajině. 

Na Obr. 26 jsou schematicky znázorněny prostorové vazby krajinné mozaiky a různé ča-
sové horizonty, ve kterých je mozaika zpracována. Ústředním motivem je dochovaná krajinná 
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dominanta kostela (A) v nejstarší zpracované vrstvě ohrazená hřbitovní zdí a obklopená osíd-
lením se systémem polí k dané vesnici náležejícími (F1). Sídlo má vazbu na nedaleký mlýn 
(E1), u nějž byl vybudován rybník, zajišťující zároveň při nedostatku vody pohon mlýnského 
kola. Vybudovaná hráz rybníka (D1) zároveň umožnuje překonávat místo, které by jinak bylo 
například během jarního tání nesjízdné. 

V navazující, mladší časové vrstvě je pozorován zánik osídlení (F2), v okolí kostela se 
nacházejí relikty osídlení, keramické střepy, po zaniklých zahrádkách u domů zde místy zůstá-
vají uměle vysazené druhy rostlin. Vzniká nové osídlení spolu s ornou půdou na jiném příhod-
nějším místě (B1) a kostel zůstává od osídlení stranou, obklopený poli, na kterých se dále hos-
podaří, parcelace políček zůstává zachována (F2). Kostel byl stavebně upraven (přibyla mu 
nová věž se zvonem). Vzniká nová vazba – cesta z nového osídlení ke kostelu (C2), zatímco 
původní cesta (C1) se směrem dále do krajiny ztrácí svůj původní význam. Postupně chátrá a 
zaniká mlýn (E2) a s ním i rybník, zůstává však hráz, po které se jezdí (D2). Cesta přes hráz 
dostává novou vazbu na nově vzniklé sídlo a další cíle v krajině. 

V nejmladší vrstvě zůstává dominantou opět kostel, zaniká hřbitovní ohrazení, jeho pů-
vodní tvar nenápadně prozrazuje natočení hrobů. Hřbitov se rozrůstá a spolu s intenzivním ob-
děláváním okolní orné půdy stírá relikty starého osídlení. Zůstávají po něm již jen keramické 
zlomky rozvlečené po poli. Vlivem kolektivizace zemědělství zaniká stará parcelace (F3). Stará 
cesta zcela zaniká, je rozorána, při místním ohledání se projevuje jako nepatrná terénní vlna 
(C3), mohou ji navíc v určitém ročním období indikovat porostní příznaky. Rybník zanikl, zů-
stává mokřad a u cesty nenápadné relikty zbořeného stavení (E3). V místě, kde potok protéká 
hrází je v tělesu hráze umístěn s ohledem na rostoucí dopravu nový mostek (D3). 

 
Obr. 27: Zjednodušené schéma stupně dochování krajinných jevů, které ve výchozí časové vrstvě fungovaly současně a možný 

scénář jejich dalšího vývoje – šipky naznačují trvání jevu v čase; a) zcela beze změny; b) nefunkční či zaniklý s hmotnými 
doklady (stopy v krajině); c) zcela zaniklý, zachovaný formou druhotných dokladů (písemnými i nepsanými prameny).  

Z výše popsaných časových vrstev je zjevné, že jednotlivé složky v krajině mezi sebou 
mají vazby, jejichž význam se v čase může proměňovat. Mění se i forma a míra dochování.  

Každý z výše uvedených jevů disponuje svojí vlastní specifickou mírou dochování. Míru 
dochování jevu lze roztřídit do tří hlavních kategorií založených na existenci hmotného pra-
mene (tedy fyzické existence prvku přímo v terénu).  
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Sledováním vazeb se můžeme dobrat i předpokladů jevů, které nezůstaly zachovány ani 
hmotně ani nehmotně – jedná se o hledání analogií, kdy je třeba zdůraznit, že se v takových 
případech jedná vždy o hypotézu. 

Metoda využívají stratigrafické skládání všech dostupných pramenů (písemných, arche-
ologických, historických, mapových atd.), je mimořádně pracná a náročná. Její použití je reálně 
možné a zvládnutelné buď v obecném smyslu studia širších vztahů v krajině nebo naopak na 
vybraném malém výřezu území. I u tohoto výřezu se však nevyhneme hledání souvislostí a 
analogií mimo vybranou část (srovnej kap. 6.6.1). 

Postup, kdy jsou přes sebe georeferencovány útržky starých mapových pramenů naleze-
ných v archivu, čtení historických pramenů a jejich interpretace, konfrontace zjištění s terénním 
průzkumem a zpětné ověřování, opakované mnohdy i několikrát za sebou, pak přestavovalo 
časově náročný úkol, jehož výsledkem jsou dílčí studie ukazující potenciál tohoto postupu pro 
další badatele. 

Jevy, které je možné v krajině sledovat v různých formách dochování přibližuje Tab. 2. 
Základní rozdělení bylo vytvořeno ze tří možných situací, které lze pozorovat v terénu při kon-
frontaci zjištění z historických pramenů a oborových vstupů. Můžeme sledovat jevy, které jsou 
zcela dochovány a dodnes fungují s účelem pro který byly v minulosti vytvořeny. U takových 
jevů zůstávají zachovány i vazby, které se do krajiny propisují a propojují je s dalšími jevy. 

Další kategorie jsou jevy dochované pouze z části, formou různých stop a to jak hmot-
ných, tak nehmotných. Jedná se o různé druhotné projevy v krajině, jejichž potvrzení pak při-
nášejí další psané i nepsané prameny a zejména práce archeologů. 

Poslední kategorií jsou jevy, které fyzicky dochované nejsou, v terénu je z různých dů-
vodů přímo nenalezneme (ať už jsou setřeny zástavbou nebo hospodařením v krajině), avšak o 
jejich existenci víme přeneseně z historických pramenů. Značná část jevů je dochována kom-
binací výše uvedených forem. 

V tabulce chybí ještě jedna kategorie, a to jevy, které například nachází archeologie, 
avšak v historických pramenech se o nich nic nedozvíme. Interpretace takových jevů je pak 
nejistá a vyžaduje spolupráci s více odborníky. 

 
Obr. 28: Terénní prospekce sledovaných lokalit byla pro vypracování této práce zásadní. Na obrázku relikty protržené hráze 

rybníka pod lokalitou Ve Spáleném u Vyžlovky. Foto: J. Poláková, 2014.  
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Tab. 2: Kategorizace sledovaných jevů 

STUPEŇ DOCHOVÁNÍ 
PRVKU FYZICKY V 

TERÉNU 
UPŘESNĚNÍ MÍRY DOCHOVÁNÍ 

1. ZCELA ZACHOVÁN 
stálý jev – neměnný 

1) plní funkci, pro kterou 
byl vytvořen 

jev funkční, živý 

a) v nezměněné podobě 

b) modernizovaný 

2) transformované 

a) plní svou původní funkci 
pouze částečně 

b) účel/funkce byla změněna 

3) nefunkční, neživý, přežitý 

2. ČÁSTEČNĚ 
 

podmíněně stálý jev 

1) zacho-
ván fyzicky, 
přímo v terénu 
v pozorova-
telné (hmotné) 
formě: 

a) bod 

stavba, její relikty 
remíz 

... 
konkrétní technické dílo – rybniční 

vpusť, šachta.. 

b) linie 
cesta, svazek úvozových cest 

hráz rybníka 
... 

c) plocha 

mokřad po zaniklém rybníku 
stopy těžby 

opuštěné lomy 
... 
 

2) zacho-
ván přeneseně, 
druhotně či ná-
znakem jako 
bod, linie nebo 
plocha – způ-
sob: 

a) antropo-
genní stopa 

výskyt keramických zlomků 
křížení či průběh cest 

stopy těžby, navršený materiál, 
halda 

b) přírodní 
bod, hrana či 
plocha 

morfologie terénu – zářez, plošina, 
hrana, konvexní či konkávní útvar 

přírodního původu 
vodní plochy a vodoteče 

hranice lesa, nepůvodní druhy po-
rostlin 

porostní příznaky 

c) pramenný 
bod, hrana či 
plocha 

a) hranice katastru – např. ve-
dená již zaniklou cestou, 

nebo po hraně již zaniklého 
rybníka 

b) hrana parcely, majetkový 
vztah 

c) pomístní název 
 
 

3. NEDOCHOVÁN 
nestálý jev 

1) úplné překrytí či sma-
zání jinou vrstvou – například 
intenzivní zemědělskou výro-

bou, zástavbou, lomem. zůstává 
pouze nehmotná stopa. 

a) písemný doklad existence 
b) mapový doklad existence 

c) archeologický výzkum 
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5.4 Použité prameny pro studované území a zhodnocení 

možností jejich využití 

Pro studium využití a podoby krajiny Černokostelecka v 17. a 18. století byl proveden 
archivní průzkum psaných i nepsaných pramenů u nichž bylo třeba zhodnotit možnosti jejich 
využití. Zároveň byla provedena rešerše vydaných kritických edic (Mrvík, 2010; 2016) a pu-
blikovaných článků, které část těchto archivních pramenů interpretují. Zpravidla se jedná o 
práce archeologů, doplněné výstupy z archeologických výzkumů viz Klápště a Smetánka (např. 
1975, 1978, 1981) a publikace lokálních badatelů (výše uvedené práce J. V. Mrvíka a např. 
publikované články J. Hlavatého). 

Archivní prameny vztahující se k velkostatku Kostelec nad Černými lesy jsou uloženy ve 
Státním oblastním archivu v Praze na Chodovci. Inventář fondu92 byl v roce 2007 doplněn V. 
J. Mrvíkem, nicméně i přes toto doplnění je inventář poněkud nepřehledný. Autor původního 
inventáře na konci jeho úvodu vyjmenovává potenciál fondu, spočívající v možnosti studia ne-
jen obecného dějinného vývoje, ale uvádí možnost interpretace historických dat v souvislosti 
s kolísáním výnosů sklizně, možnosti rekonstrukce ploch lesů i jejich skladbu nebo poznání 
vývoje rybniční sítě. 

Výjimečnou archiválií evidující podobu panství po třicetileté válce představuje urbář 
Zlatá kniha z roku 1677 (viz kapitola 5.5.1). Narozdíl od většiny urbářů, které v té době vznikly, 
je psán česky a se základní edukací je čitelný i badatelem bez vzdělání z oblasti historie. K ur-
báři navíc existuje ručně psaný částečný přepis od neznámého autora, který čtení dalších kapitol 
usnadňuje. Další, strojový přepis, laskavě poskytl Fakultě architektury ČVUT Ing. Jan Žižka z 
NPÚ. Ediční zpracování urbáře na část vesnic bylo v roce 2016 publikováno V. J. Mrvíkem. 

Na základě metodiky V. Bůžka a kol. jsem se rozhodla dělit prameny na písemné a ne-
psané, kdy písemnými rozumím veškeré psané texty a nepsanými všechny hmotné prameny, 
ikonografie a mapy. 

5.5 Historické písemné prameny 

Jak již bylo zmíněno, nejstarší písemnosti, vztahující se k počátkům osídlení Černokos-
telecka ve svých průzkumech interpretovali zejména Jan Klápště a Zdeněk Smetánka, dále Au-
gust Sedláček (1927). Z dalších kritických edic, do kterých bylo nahlíženo jmenuji formulář 
Summa Gebhardi (ed. F. Tadra, 1882), Tereziánský katastr (ed. A. Chalupa a kol, 1966) a Berní 
rula (M. Haasová Jelínková, 1952). 

S ohledem na krajinářské zaměření práce a mé vlastní limity spočívající v možnostech 
čtení a interpretace starých textů, bylo těžiště studovaných materiálů v evidenčních písemných 
pramenech (urbáře, katastry, vizitace kostelů), pamětních (kroniky města). V předchozích ka-
pitolách jsem zmiňovala srozumitelnost použitých pramenů. Touto srozumitelností myslím 

 
92 Archivní pomůcka – SOA Praha, Vs Kostelec nad Černými lesy, Inventární soupis, i.č. 2901. 
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zejména možnost, s trochou cviku a úvodní průpravou archivváře, číst ojedinělý historický do-
kument – urbář Zlatá kniha svépomocí, s ohledem na to, že je psán česky a zároveň velmi úh-
ledným, čitelným písmem a je tedy možné vyhodnocovat i části urbáře, kterým se autoři do-
stupných přepisů nevěnovali.93 Při práci jsem využila i interpretační postupy, nastíněné dalšími 
badateli. K interpretaci gruntovních knih na Černokostelecku a Českobrodsku viz Mrvík (2016). 
K narativním pramenům a jejich interpretaci Semotanová (2018). 

5.5.1 Urbáře 

Kromě nejstaršího urbáře z roku 1564, máme k dispozici i další dva z let 1672-1677 a 
1772. Tvoří tak výjimečně zachovalou řadu, na které lze sledovat například přeměnu Černo-
kosteleckého velkostatku z rentového na protokapitalistický za vlády Smiřických až po plně 
vyvinutý režijní velkostatek za Lichtenštejnů ve století osmnáctém. 

Největší pozornost byla v této práci byla věnována urbáři roku 1677. Jeho výpovědní 
hodnota je v barvitém popisu jak jednotlivých majetků vrchnosti, kdy jsou u rezidenčních bu-
dov a hospodářských dvorů popisovány jednotlivé stavby (a to jak funkčně, tak i materiálově), 
tak v systému vazeb v krajině, ať už to bylo spádové přidělení k farnostem a jejich kostelům, 
tak k panským mlýnům, kam měli jezdit mlít sklizené obilí. Tento urbář nám podává zprávu o 
stavu panství po třicetileté válce. Popisuje zpustlé vesnice, dá se říci, že vlastně sčítá válečné 
škody a slouží jako podklad k dalšímu hospodaření. 

Nejstarší urbář Černokosteleckého panství (1564) 

Jednu ze základních úřednických pomůcek, nechal na jaře roku 1564 vyhotovit tehdejší 
majitel Jaroslav I. Smiřický ze Smiřic (1513-1597), který panství koupil od královské komory 
v r. 1558. Urbář sloužil k zaznamenání feudálních (pozemkových) rent poddaných, které měly 
peněžní, naturální nebo pracovní formu. Jedná se o pramen k analýze sociálně ekonomické 
struktury daného regionu a výzkum hospodářského zázemí Smiřického dominia. 94 V urbáři 
jsou ojediněle uvedena čísla popisná. Kromě počtu osedlých a poddanských povinností se 
dozvíme i o podnikatelských subjektech (mlýny, krčmy, rybníky a sádky aj.).  

  

 
93 Jedná se o v práci již výše zmíněný ručně psaný přepis neznámého autora a dále přepis, který Ústavu památ-

kové péče Fakulty architektury poskytl Ing. Jan Žižka, za což mu velmi děkuji a ediční zpracování V. J. Mrví-
kem (2016). 
94 Mrvík, Vladimír Jakub – Nejstarší urbář černokosteleckého panství z roku 1564 - kritická edice. Vladimír Ja-

kub Mrvík.In: Sborník archivních prací. Praha: Odbor archivní správy a spisové služby MV 60, č. 2, (2010), s. 
465-560. 
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Obr. 29:Rozsah urbáře z roku 1564 zakreslený na katastrech z 19. století. Znázorněné hranice katastrů je nutno brát s rezer-

vou, nicméně katastry vynesené do mapování v 19.stol se z větší části zakládaly na starším popsaném stavu (více viz kap. 
6.3.9). Zdroj podkladních map: [WMS ČÚZK DMR 5G], [WMS ČÚZK ZM] 2019. 

Urbář Zlatá kniha (1677) 

Urbář kosteleckého panství, zvaný také Zlatá kniha, poskytuje detailní popis celého spra-
vovaného území. Dozvídáme se o provozu panství jako hospodářského celku a vzhledu a fun-
gování budov, které k němu náležely.  Neobsahuje pouze souhrn poddanských majetků a po-
vinností, ale popisuje i vlastnictví jednotlivých vesnických a městských obcí a farností. Výkladu 
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popisu panství, doprovozený mapovými prameny z roku 1812 se věnovala Alena Nachtman-
nová.95 Urbář byl mezi lety 2014-2015 SOA Praha digitalizován a nyní je přístupný veřejnosti. 

Urbář Zlatá kniha nám dává ucelený a velmi podrobný obraz o fungování území, nicméně 
řada jevů, zejména nedaněných a vrchností nepostižitelných/nepostřehnutelných/neřešených 
zůstává logicky stranou zájmu. V urbáři se také projevuje znalost lokality jeho autorů. Část 
popisů se tak odkazuje na orientační body, které často zanikly a nezůstaly po nich ani topony-
mické stopy (pomístní jména). Část jich samozřejmě může být uchována v paměti místních, 
nicméně s ohledem na časovou náročnost takového úkolu, byl s použitím orální historie zpra-
cován jen malý vzorek u vsi Kozojedy (viz kapitola 5.6.6). 

Většina urbáře je psána v českém jazyce, ojediněle lze nalézt němčinu – jedná se např. o 
různé přepisy starých smluv, potvrzení (např. f.202 b v. – f 202 h) nebo zápisy od zemského 
soudu (např. f. 196 b – 196e v.). V urbáři se nacházejí různé přípisy a poznámky, svědčící o 
jeho používání až do roku 1725. Při přepisu jsem se snažila dodržovat zásady transkripce no-
vověkých textů, nicméně jsem si vědomá svých rezerv, které při transkripci svépomocí vznikly 
a mohou tak být předmětem oprávněné kritiky. 

 
Obr. 30: Urbář zlatá kniha, SOA Praha, Vs Kostelec nad Černými lesy, Urbář Zlatá kniha, i.č.3138, foto: SOA Praha, 2015. 

V úvodní části96 rozměrné, téměř 16 kilogramů vážící knihy se zlatou ořízkou se dozví-
dáme, že autorům trvalo sepsání vlastního urbáře ve třech lidech „přes čtyři léta“ a že objedna-
telem těchto prací je Karel Eusebius z Lichtenštejna. Pověřenými pracovníky byli Simeon Karel 
Svoboda – „fišmistr“ (porybný) a „k pomoci a k psaní“ mu byl přidělen Jan Kašpar Úvalský. 
Ono třetí jméno uvedeno přímo není, ale dle podpisu pod úvodním textem se velmi pravděpo-
dobně jedná o tehdejšího hejtmana panství Leopolda Laitera z Tannenberka.97 

 
95 Nachtmannová, Alena – Hospodářské budovy v provozu barokního velkostatku na panství Kostelec nad Čer-

nými lesy. Nachtmannová, Alena. Průzkumy památek 15, č. 1, (2008,) s. 3-38 
96 SOA Praha, Vs Kostelec nad Černými lesy, Zlatý urbář, i.č. 3138, jedná se o prvních pět nefoliovaných listů 

úvodu. 
97 Leopold Laiter z Tannenberka na panství působil od roku 1667 do r. 1685. Mrvík, 2016 
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Dozvídáme se i o způsobu, jakým byly získávána data z předválečného období. Je zde 
uvedeno, že byly těženy informace ze „starých pamětí“ – jmenovitě v některých případech je 
uvedeno, že jsou zpovídáni pamětníci, případně že tam žádní nejsou a není se koho tázat, dále 
z toho co zbylo z purkrechtních knih a jiných správních knih (zde je uvedena poznámka, 
že:“Skrze ty dlouho trvající roztržitosti vojny, švédské vpády a jejich zmocnění se jednotlivých 
panství, ty nejplatnější knihy k zmrhání, jiné k pořezání a roztrhání přišly.“)98 a z osobní pro-
hlídky jednotlivých dvorů a vesnic, případně od výše pověřených, do terénu vyslaných pracov-
níků.  

Autor se vymezuje i vůči možným chybám v Urbáři: „Pokud že pak v čem by pochybeno 
bylo (neb jest obtížno a nejisto podobnou věc z takových ruinizovaných věcí starých a samo-
správ lidských sebrati a na to kdo rolí v přijíti neb v čem napraviti mohl), že to ne k vlastnímu 
chtění našemu, ale více zlým správám lidí ošemetných přičteno.“99 Při čtení urbáře je třeba na 
tyto skutečnosti brát zřetel a odlišovat skutečnosti, které mohly být zřejmé a snadno ověřitelné 
od těch, u kterých tomu tak být nemuselo. 

Na následující straně (Obr. 31) je zpracován přibližný rozsah území panství, které urbář 
pokrýval. Vyobrazení pozemků je samozřejmě pouze orientační, tvar byl vynesen s ohledem na 
stav v císařských otiscích stabilního katastru a porovnáván s Müllerovou mapou panství z roku 
1777. Chybí některé drobné pozemky, které jsou „rozházeny“ v okolí panství (zejména se jedná 
o různé pozemky náležející ke dvorům, lom u Skalice aj.). 

Návaznosti popsaných měst a vesnic, tak jak jimi autoři urbáře postupně projížděli, zná-
zorňuje fialová čára se šipkami. Popis začíná ve městě Kostelec nad Černými lesy, pokračuje 
východně po směru hodinových ručiček. Popis každého ze sídel začíná přiblížením původních 
majetkových vztahů a zhodnocením bonity půdy, která je definována jak stručným slovním 
popisem, tak exaktněji počtem záhonů do lánu a stanovenou cenou odvodů (více viz. Mrvík 
2016). 

Následuje výčet osedlých hospodářů a chalupníků u kterých je uvedeno zda se jedná o 
grunt chalupu, kolik mají lánů a dalších příslušenství (např. studna, rychta, rybník std.). Po 
součtu robotních povinností a úroků následuje, v případě že má vesnice kostel, popis tohoto 
kostela a jeho majetků a až za ním následuje soupis příslušenství obce, tedy pod kterou farnost 
spadá, kdo se stará o pořádek a právo, informace o pastvinách, zdrojích vody, obecních rybní-
cích a lesích, do kterého mlýna mají obyvatelé povinnost jezdit mlít obilí a s kterými obcemi 
má společné meze. Následuje v některých případech popis cest, panských lesů a rybníků. Pokud 
se u vesnice či sídla nachází dvůr, následuje jeho podrobný popis a to včetně jednotlivých budov 
a hospodářského zázemí, případně mlýna, krčmy, šlachtat či masných krámů a míst pro těžbu 
nebo výrobu. 

  

 
98 SOA Praha, Vs Kostelec nad Černými lesy, Zlatý urbář, i.č. 3138, 3. strana nefoliovaného úvodu, editováno 
99 Dtto, 3. - 4. strana., editováno. 
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Obr. 31: Detail území, které je pokryto Urbářem Zlatá Kniha z roku 1677, Vs Kostelec nad Černými lesy, i.č. 3138 
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5.5.2 Kroniky 

Klíma a Hodinář 

Kronika Kostelce nad Černými lesy z roku 1912, dále dokresluje obraz krajiny. Interpre-
tuje urbáře a další písemné prameny a dává je do souvislostí se skutečnou podobou města na 
počátku 20. století. Obsahuje fotografie zachycující různá místa na Černokostelecku na přelomu 
19. a 20. stol. Kronika přináší ucelený historický přehled. Popisuje vývoj majetkové držby a 
osudy držitelů panství, popisuje vpády Švédů a stav hospodářského zázemí během třicetileté 
války. Přináší vhled do fungování města na počátku 20. století. 

Bratrstvo sv. Barbory 

Typickou součástí barokního života byla různá zbožná bratrstva. V oblasti Kolínska, kam 
spadá i Kostelec nad Černými lesy jich v 17. až 18. století působilo hned několik. Přímo v Kos-
telci se jednalo o Zbožné bratrstvo sv. Barbory, jehož činnost přiblížil V. J. Mrvík ve svém 
příspěvku v roce 2003. Činnost tohoto spolku se sice nedochovala formou bratrského archivu, 
nicméně zprávy o jeho historii a působení jsou zachyceny ve farní kronice z let 1765-1780. U 
zrodu kosteleckého bratrstva stála pro tehdejší dobu typická barokní religiozita. Bratrské sta-
novy např. svým členům ukládaly vyvarovat se bezbožného a zlého jednání i společnosti tako-
vých lidí, například měli častěji chodit ke zpovědi (v praxi totiž katolíci chodívali ke zpovědi a 
následně k přijímání jen o Velikonocích a ani to nebylo nutně spojeno se mší svatou), finančně 
přispívat na chod spolku, starat se o nemocné členy a navštěvovat je a pokud některý z nich 
zemře, jít mu na pohřeb nebo se za něj pomodlit. Hlavním svátkem takových bratrstev pak 
býval svátek Nanebevzetí panny Marie. Jejich činnost byla ukončena dekretem císaře Josefa II 
22. května 1783, který zrušil všechna bratrstva, kromě mariánských kongregací (Hinerová, 
2000; Mrvík, 2003). 

V pamětní knize děkanství černokosteleckého nalezneme popis jedenácti pravidelných 
poutí, konaných mezi lety 1765-1780,100 na které obyvatelé Kostelce nad Černými lesy chodili. 
Konkrétně pouť do Hradešína (č.3), měla dle záznamů velmi dlouhou tradici. 

1. Na den sv. Marka (25.4.) z Kostelce do kozojedského filiálního chrámu Páně sv. Mar-
tina, kde se následně odbyla zpívaná mše. Délka trasy 4,6 km, tam a zpět 9,2km. 

2. V neděli před svátkem sv. Jiří (23.4.) z Kostelce do aldašínského filiálního chrámu 
Páně sv. Jiří k uctění svátku patrona tamějšího kostela. Délka trasy 3,9km, tam a zpět 
7,8km. 

3. Na den sv. Jiří – pokud by svátek připadl na neděli, potom následující neděli – do 
hradešínského chrámu Páně sv. Jiří, kam putovaly i cechy se svými korouhvemi; tato 
pouť se slavila od starodávna. Délka trasy 11 km, tam a zpět 22 km. 

4. na den sv. Gotharda (4.5.) – pokud by svátek připadl na neděli, pak následující neděli 
– do Českého Brodu k uctění českobrodského patrona sv. Gotharda, aby uchránit obilí 
od krupobití; kam musely cestovat i cechy se svými korouhvemi. Délka trasy 11,2 km, 
tam a zpět 22,4 km. 

 
100 SOA Praha, SOkA Kolín, FÚ Kostelec nad Černými lesy, Pamětní kniha děkanství černokosteleckého, fol. 

55-56. Kritická edice V. J. Mrvík, 2003. 
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5. Na den sv. Jana Nepomuckého (16.5.) kolem 3. hod. odpoledne k soše sv. Jana Ne-
pomuckého pod černokosteleckým pivovarem, „kde se litanie mluvená odbývá“, po-
tom zpět do kostela sv. Andělů strážných na náměstí a tam se konala mše svatá. Délka 
trasy celého okruhu 3,8 km. 

6. V křížové pondělí (23.5.) se po ranní mši svaté vedlo procesí do polí směrem k Pru-
sicím, prošlo se Kouřimskou branou; první zastávka byla u kříže, který označoval 
bývalé popraviště; druhé zastavení bylo u kaple sv. kříže v dnešní Komenského ulici, 
kde se odbyly obyčejné modlitby za obecné potřeby a vykonalo se požehnání křížem 
do tří světových stran; nakonec se procesí odebralo zpět do kostela na náměstí, kde 
proběhla závěrečná mše svatá. Délka okruhu cca 4,4 km. 

7. V křížové úterý (24.5.) se po ranní mši svaté vedlo procesí do polí směrem ke Kozo-
jedům; druhé zastavení bylo u dřevěného kříže u Trub, kde se odbyly modlitby za 
obecné potřeby, potom se procesí vrátilo zpět do kostela, kde proběhla závěrečná mše 
svatá. Délka trasy 2,75, tam a zpět 5,5 km. 

8. V křížovou středu (25.5.) se po ranní mši svaté vedlo procesí Lázeňskou ulicí k pan-
skému poli, kde se odbylo první zastavení, odtud se šlo dále k hornímu Peklovu a 
k soše sv. Jana Nepomuckého pod městským pivovarem, kde se odbylo druhé zasta-
vení a vykonalo se požehnání křížem do tří světových stran; odtud se procesí vrátilo 
do kostela na náměstí, kde proběhla závěrečná mše svatá. 

9. na svátek Božího těla (první čtvrtek po letnicích) se po ranní mši svaté konalo slav-
nostní procesí okolo kostela a náměstí; v neděli po tomto procesí se konala pouť do 
filiálního kostela v Konojedech, kde proběhla mše svatá. 

10. Na den sv. Prokopa (4.7.) z Kostelce do Sázavy, kam putovaly cechy i se svými ko-
rouhvemi. Délka trasy 18 km, tam a zpět 36 km. 

11. Ve svátek Nanebevzetí P. Marie (15.8.) se konala pouť přes Olešku, Ždánice a Malo-
tice do Zásmuk, kam putovaly i cechy se svými korouhvemi, k uctění matky Boží. 
Délka trasy 14,5km, tam a zpět tedy 29 km. 

Rekonstrukce hypotetických tras byla prováděna s pomocí digitálního modelu terénu, po-
vinných císařských otisků stabilního katastru, mapy kultur stabilního katastru, která zdůrazňuje 
významnější trasy v území v době tohoto mapování, Müllerovy mapy panství a vojenských ma-
pování. Byly hledány nejpravděpodobnější trasy, které jsou vazbami jednotlivých zmíněných 
míst. Nejdelší trasa od kostela na náměstí v Kostelci nad Černými lesy do Sázavy činí 18 km, 
což dává v součtu 36 km. 

Na Müllerově mapě panství jsou rozlišeny trasy podle významu nepatrně silnější čarou. 
Jeden z problémů, který se objevil, byla nejasnost umístění různých křížů v krajině. Například 
popis k soše Jana Nepomuckého sice navádí jít nejdříve k Peklovskému mlýnu (Obr. 34, pod 
písm. A), odtud se měl kostel dostat k soše Jana Nepomuckého pod pivovarem (C). Nicméně 
ve starších mapováních tato socha značena není, za to je kamenný kříž či pomník zaznamenán 
o něco dále na křížení cest směrem k obci Krupá (B). Dnes se zde nachází pouze pozůstatky 
podstavce a dva vzrostlé listnaté stromy. Část pomístních názvů například bran, byla identifi-
kována s pomocí Černokostelecké kroniky (Klíma a Hodinář, 1912; k tomu dipl. práce Drtiko-
lová, 2006). Interpretaci umístění popraviště za Kostelcem napomohly staré mapy (Obr. 32). 
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Obr. 32: Vlevo Müllerova mapa Černokosteleckého panství (1777), šibenice je zde schematicky zakreslena jako malý černý 
obdélník (zvýražněno šipkou). Jižně pomístní názvy Malinoví101 a Cukmantl (na místě zaniklé vesnice). Vpravo je šibenice 
zakreslena o poznání podrobněji a prostorově. S ohledem na zavedené interpretační postupy map I. vojenského mapování 
(např. De Coene, 2012), se dá usuzovat, že vykreslení černou barvou svědčí spíše o celodřevěné konstrukci. SOA Praha 

 

 

 

 
Obr. 33: Vizuální vazba z poutní cesty č. 8 na zámek a věž kostela. Srovnej s jinou pohledovou vazbou, tentokrát z poutní 

cesty č.1, na kostel sv. Martina v Kozojedech, viz Obr. 64.  Foto: J. Poláková, 2015. 
 

 

 
101 Zajímavou spojitostí může být, že za biologický indikátor, který se objevuje v okolí zaniklého osídlení bývá 

kromě barvínku (Vinca minor), také považován maliník (Rubus idaeus). Šmejda, 2016; Gojda, 2013. 
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Obr. 34: Hypotetické průběhy cest na základě popisu. K rekonstrukci tras byly využity záznamy z černokostelecké kroniky a 
mapové podklady – Müllerova mapa z roku 1777, I. a II. vojenské mapování. Podkladní mapa: [WMS ČÚZK DMR 5G], [WMS 
ČÚZK V], [SK] [ÚAZK ČÚZK], 2019. 

5.5.3 Katastry 

K problematice hodnocení katastrů a jejich pojetí již existují rozsáhlé publikace a studie 
(např. Kuchař 1957, Semotanová 2002, Bumba 2007, Pekař 1932).  Berní rula (I.1654, II. 1684, 
III. 1747) přináší pouze obecný vhled na devastaci českých zemí po třicetileté válce. Dozvíme 

A 

B 

C 
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se, kolik sídel je pustých, stav nemovitostí po válce, zda jsou obydleny či nikoliv. Pramen byl 
využit jako formální doplnění informací, sloužící k vytvoření uchopitelné kontinuity. 

Tereziánský katastr (I. TK rustikální 1749, II. TK rustikální 1755, Dominikální katastr 
1748) je narozdíl od berní ruly o něco podrobnější. Dozvídáme se nejen počet jednotlivých 
domů, ale i rozlohu polností, lesů, pastvin, luk, počty rybníků. Pole jsou navíc na osmibodové 
škále hodnocená ohledně bonity. 

Jedním z nejkomplexnějších děl shrnující nejstarší zprávy o jednotlivých sídlech jsou be-
zesporu Archidiakonáty Kouřimský, Boleslavský, Hradecký a diecéze Litomyšlská – Církevní 
místopis do roku 1421 od Josefa Kurky (1914). U každého dohledaného místa lze nalézt infor-
mace z konfirmačních a erekčních knih, soudních akt, rejstříků desátku aj. Dozvídáme se tak 
zlomky informací, které předcházely dalšímu vývoji v území. 

Historický lexikon102 poskytuje souvislou statistiku ze sčítání lidu, které bylo poprvé pro-
vedeno roku 1869 a krom válečných let se opakuje každých 10 let až do roku 2001. Z tohoto 
pramene můžeme opět pouze formálně doplnit údaje o vývoji a přírůstku či úbytku obyvatelstva 
a jednotlivých domů. 

Provedení demografických studií a rozbor vývoje Černokosteleckého panství zpracovaný 
historiky a demografy by mohl přinést zajímavé výsledky, které by přiblížily proměny osídlení 
po třicetileté válce. 

5.5.4 Knihy církevní správy 

Pro potřeby tohoto výzkumu byl jako vzorový pramen se specifickou výpovědní hodno-
tou použit Soupis kostelů z vizitace z roku 1671.103 Tento pramen popisuje podobu a fungování 
kostela v 2. polovině 17. století. Zaměřuje se na ohrazení kostela a případné brány, jeho tech-
nický stav, použité materiály, vnitřní vybavení, umístění věže, zvon a další příslušenství. V pří-
loze (10.7 na str. 197), uvádím přepis pro kostel sv. Martina v Kozojedech. 

Většina ostatních pramenů podobného zaměření sahá spíše k přesahům dokladů osídlení 
a pro tuto práci byla využita pouze okrajově, pokud k nim existuje edice (například Archidia-
konát Kouřimský, ed. Kurka 1915). 

5.5.5 Písemný operát k 1. vojenskému mapování 

Podrobný vojensko-zeměpisný popis doprovází jednotlivé mapové sekce 1. vojenského 
mapování. Pro samotné Čechy tvoří 19 svazků. Přístupné jsou jejich kopie v Národním archivu 
na mikrofilmech, psány jsou latinsky a obsahují fakta, která nejsou sdělitelná vlastní mapou. 
Potenciál využití písemných operátů by byl obrovský například u rekonstrukcí starých stezek 
či systému hospodaření s vodou. Podrobně např. popisují sjízdnost cest, vodní režim (kde a kdy 
dochází k záplavám, v jakém ročním období a v kterých místech lze řeku přebrodit), pro účely 

 
102 RŮŽKOVÁ, Jiřina a kol. Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005. I. díl, Počet obyvatel a domů 

podle obcí a částí obcí v letech 1869-2001 podle správního rozdělení České republiky k 1.1.2005. 1. vyd. Praha: 
Český statistický úřad, 2006. 759 s. ISBN 80-250-1310-3. 
103 Archiv pražského arcibiskupství, B41/3, č. 81b, Vizitace kostelů na paství kosteleckém, Kozojedy dne 11. 

října 1671. ed. et trans. Marcela Slavíková, 2017. 
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vojenské strategie popisuje terénní souvislosti, které bylo možno vojensky využít nebo u nich 
naopak narazit na obtíže. 

Referenční příklad jeho výpovědního potenciálu lze nalézt v publikaci v publikaci Vývoj 
krajiny Novodvorska a Žehušicka ve středních Čechách (Lipský a kol., 2011). Údaje o vzdále-
nostech jsou zaznamenány v hodinách. Délkové údaje jsou v měřických krocích, kterým se 
míní vzdálenost na koni a odpovídá 1,185m.104 

Písemné operáty 1. vojenského mapování dosud nemají soubornou kritickou edici. Jejich 
využití, vzhledem k rozsahu popisu a nutnosti kooperace s dalšími specialisty, pro tuto práci 
nebylo z časových ani finančních hledisek možné. 

5.6 Nepsané prameny  

Pro utváření obrazu krajiny v minulosti jsou zapotřebí veškeré kartografické prameny, 
které pro dané území existují, aby bylo možné vytvořit novou mapovou vrstvu, která překračuje 
rozsah dochovaného mapování. K problematice podrobně viz Kuchař, 1958 a Bumba, 2007, 
k mapovým legendám Semotanová (2001), ke zpřístupňování kartografických pramenů viz Ta-
lich (2015). 

5.6.1 Staré mapy a plány 

Müllerova mapa Čech  

Mapa Čech Jana Kryštofa Müllera vznikla na základě vojenských, správních a hospodář-
ských požadavků státu. Výraznými prvky na vybraném výřezu jsou dvě opevněná města se 
znakem koruny105  – Český brod a Kouřim. Českým brodem navíc prochází významná dálková 
trasa z Prahy, přes Úvaly a Plaňany do Kolína a dále pokračuje na Kutnou Horu a Čáslav.  

V zájmovém území je město Kostelec je zakresleno značkou města se zámkem. Vesnice 
Kozojedy je znázorněna s osamoceně stojícím kostelem, stejně jako Ždánice. Obdobně je za-
kreslen kostel v Hradešíně, který se nachází na výrazném návrší nad vsí. Nad Kostelcem, na 
místě Hošťského dvora je umístěna značka vesnice bez dalšího popisu. U Aldašína je pouze 
značka samostatně stojícího kostela. Vesnice s kostelem jsou zakresleny jako kolečko s věží, 
označeny tak jsou Vitice, Oleška, Přistoupim, Malotice, Horka a např. Lstiboř. Ve Vyžlovce je 
zakreslen hostinec. Dodnes zde na křižovatce stojí dům se třemi štíty, popsaný urbářem Zlatá 
kniha106 jako krčma výsadní. Malým kolečkem jsou zachyceny dvory Chrást, Sedliště a Syneč. 
Zhruba na místě zaniklé vesnice Vojkov či Buda, je značka hostince s popisem „beym letzten 
pfenning“.107 

 
104 Lipský, 2011, str. 128. 
105 Korunka označuje královské město, dle legendy popsáno jako:“mit mauern umgebene Königliche Städte.“ 
106 SOA Praha, Vs Kostelec nad Černými lesy, Urbář Zlatá kniha, i.č.3138, f. 369. 
107 K vesnici Vojkov urbář Zlatá kniha (1677) uvádí bývalý počet gruntů – 3, všechny zarostlé. 
„Ta ves jest na poručení slavné paměti JMK Lichtenštejnského do gruntu spálena. Z příčiny té, že se v ní Pe-

trovští zdržovali a lidé počestní, jdouce tudy silnice hlavní k Praze, jak s vozy projížděti, tak pěší procházeti ne-
mohli. Kdež od poddaných JMK z panství Kosteleckého, Škvoreckého i Uhříněvského, přecházením skrze Vojkov 
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Schematicky jsou zakresleny hlavní vodní toky, bez větší geodetické přesnosti. Mapování 
zachycuje zřejmě rybník Požár, Louňovický rybník, Vyžlovský rybník a Jevanský rybník. I 
když nejsou zobrazeny přesné hranice lesního porostu, vidíme, že území je oproti severněji a 
východněji situovaným územím hustě zalesněno, patrné je i množství remízků a dalších porost-
lin. Mezi Kostelcem a Kouřimí je zachycen táhlý kopcovitý pás kouřimského zlomu.  

 
Obr. 35: Mappa geographica regni Bohemiae in duodceim circulos divisae cum comítatu Glacensi et districtu Egerano ad-
junctis...a´ Joh: Christoph: Müller...A:C:M.DCC.XX. Michael Kauffer sculp-sit Augusta Vind:. Mědirytina, 1720, grafické 

měřítko [cca 1:132 000], sekce 13, rozměr sekce 465 x 540 mm, celkem 25 sekcí, rozměr 2403 x 2822 cm. Mapový obsah ryl 
Michael Kauffer, parerga Johann Daniel Herz podle návrhu Václava Vavřince Reinera. Mapová sbírka Historického ústavu 

Akademie věd České republiky, sign. VII/ 4/ A-2587. Mapová sbírka Historického ústavu AV ČR, v.v.i. Dostupné online 
[cit.9/2019]: http://oldmaps.geolab.cz/map_viewer.pl?lang=cs&map_root=mul&map_region=ce&map_list=c013 

Lokální kartografické prameny 

Mapy dvorů a jejich pozemků  

Doplnění informací o podobě dvorů a jejich fungování mohou přinést jejich podrobné 
mapové plány. Využití tohoto pramene by bylo možné jako inspirace pro racionální nakládání 
s velkými obhospodařovanými lány. Dělení polí systémem drobných krajinných prvků přispívá 
ochraně půdy například před vodní a větrnou erozí (viz např. kap. 6.4). 

 
a fidrholec, silný varty držeti se musely.“ (i.č. 3138, f. 409-410). Petrovští, bylo dost možná označení loupežníků. 
Traduje se, že petřínské jeskyně (v Praze) se za Třicetileté války staly úkrytem jednak vojenských zběhů a také 
Pražanů, jejichž domácnosti byly vydrancovány vojskem. A ti tam údajně utvořili jakési bratrstvo zvané Petrov-
ští. Prý olupovali pouze bohaté a chudým rozdávali. Říká se, že odtud se název Petrovští přenesl i do pohádek.“ 
Nováková (2016). 
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Obr. 36:Mapa dvora Bohumile (1811) s výrazným prvkem aleje lemují cestu směrem do Kostelce nad Černými lesy. Jihozá-
padně od dvora jsou rozsáhlé zahrady s ovocnými stromy. Ke dvoru jsou v měřítku, avšak bez polohopisu zakresleny plochy 

zaniklých rybníků s hrázemi, jeden stále fungující a plocha. SOA Praha, VS Kostelec nad Černými lesy, i.č. 3010. 

Mapa panství od F. J. Müllera z roku 1777 

Existuje ve dvou vydáních. Jedno se nachází v Státním oblastním archivu v Praze Cho-
dovci, druhé, netypicky orientované severozápadně, se nachází v archivu Lichtenštejnů ve 
Vídni, netypicky orientovaná severozápadním směrem. V tomto archivu se se nacházejí rovněž 
mapy z konce 17. století, dokumentující fungování rybniční soustavy v tomto období (viz Mr-
vík, 2016).  

 
Obr. 37: SOA Praha, Vs Kostelec nad Černými lesy, Müllerova mapa panství z roku 1777, i.č. 2992. 
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Obr. 38: Spojené mapy panství Kostelec nad Černými lesy, Škvorec a Uhříněves (pokryv území jednotlivými mapami viz levý 

horní roh obrázku). Spojením těchto map získáváme přibližný obraz krajinného pokryvu v 2. polovině 18. století, o mnoho 
přesnější, než je na přibližně stejně staré mapě I. vojenského mapování, a to i se zjednodušeným záznamem majetkových 

vztahů. Zdroj: SOA Praha, Vs Kostelec nad Černými lesy, i.č. 2992, Vs Škvorec, i.č. 316, Vs Uhříněves, i.č. 540. 

 
Obr. 39: Detail z barokní mapy panství Kostelec nad Černými lesy. Na výřezu uprostřed dvůr Bohumile (srovnej s Obr. 36 
z roku 1812). Schematicky jsou zaznamenány budovy dvora, rybník východně od dvora (červená šipka) a na jihu (modrá 

šipka) sklad dřeva, zaznamenaný mnohem explicitněji (s popisem) I. vojenským mapováním. O významu tohoto skladu dřeva 
více viz kapitola 6.3.8 na str. 111. Dvůr Bohumil byl založen v 18. století, v době sepsání urbáře Zlatá kniha (1677) byl pustý 
(k tématu Nachtmannová, 2008). Písmeno A označuje dominikální půdu, písmeno F rustikál. Zdroj: SOA Praha, Vs Kostelec 

nad Černými lesy, Müllerova mapa panství z roku 1777, i.č. 2992. 

 

Lesní mapy a mapy revírů 

Školní lesní podnik v Kostelci nad Černými lesy laskavě poskytl digitalizovanou lesní 
mapu z roku 1907, zachycující kosteleckou oboru a lesní porosty, včetně jejich jednotlivých 
názvů v oboře v Kostelci nad Černými lesy. Dozvídáme se názvy lesních dílů, jsou podrobně 
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zaznamenány lesní cesty a průseky. Zaznamenáno je stáří jednotlivých lesních porostů, druhová 
skladba, zda se jedná o „měkké dřevo“, olše, duby, nebo lesní podrost a grafem je zpracován 
poměr těchto porostů. 

 
Obr. 40: Mapa lesních ploch z roku 1907. Zdroj: Archiv školního lesního podniku v Kostelci nad Černými lesy. 

I. vojenské mapování  

(1763-1787) 

Označované také jako Josefské. Mapování bylo provedeno z potřeby pořídit jednotný ma-
pový podklad pro vojenské účely. Prováděli ho důstojníci rakouské armády s pomocí Mülle-
rovy mapy Čech. Jako technickou pomůcku metody ala vue – od oka, používali měřický stůl. 
Mapování s mimořádnou výstižností zachycuje zobrazenou skutečnost. Přestože bylo zpraco-
váváno dle jednotných směrnic, zvolená schematizace zachycuje individuální rysy krajinných 
detailů. Máme tak doklady o přibližném rozsahu zalesnění, průchodných cestách i překážkách 
na nich. Jsou zde zachyceny významné orientační prvky – kapličky, křížky, přibližná půdorysná 
struktura sídel, vodní plochy a toky a další. Půdorysný rozvrh sídel je zachycen v předindustri-
álním stadiu a není příliš vzdálen jejich středověkým počátkům. Jak již bylo zmíněno výše, 
písemný operát nebyl z časových a finančních důvodů pro tuto práci využit, ačkoliv ptenciál 
jeho výpovědní hodnoty je obrovský.108 Jeho přečtení a výklad by byl záležitostí edičního zpra-
cování. Toto mapování nám dává nahlédnout na krajinu doznívajícího období baroka. Neza-
chycuje majetkové vztahy a vzhledem k faktu, že bylo vytvářeno na základě terénních pro-
spekcí, se občas setkáváme s nedostatky, kdy nejsou zachyceny všechny části území (chybí 
třeba celé údolí, některý méně významný vodní tok apod.). Toto mapování nemá svou oficiální 

 
108 Např. kapitola v knize Evy Chodějovské zaměřená na výpovědní potenciál písemného operátu 1. vojenského 

mapování, zaměřená na popisy komunikací v pražském regionu. Chodějovská, 2012, s. 159-184. 
Možnosti a rozsah výpovědi písemných operátů také již zmíněný Lipský a kol., 2011.  
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legendu, nicméně řada badatelů se již zabývala interpretací těchto map (např. De Coene, 2012; 
Brůna 2002), jsou zpracovány metodiky využití starých map, zahrnující i vojenská mapování, 
pro výzkum krajiny, viz Cajthaml, 2008; Fanta 2015. 

II. vojenské mapování  

(poč. 19. stol.) 

Jedná se o mapování s geodetickým základem přesné trigonometrické sítě. Obsah je 
v podstatě identický s 1. vojenským mapováním, obraz krajiny nám vzhledem k časovému od-
stupu dává obraz krajiny do doby nástupu průmyslové revoluce. V rámci několika odborných 
studií (Vichrová 2009, 2011), byla zpracována podrobná legenda a historie tohoto kartografic-
kého díla. 

III. vojenské mapování  

(80. – 90. léta 19. stol.) 

Základem polohopisu byl stejně jako u 2. vojenského mapování operát stabilního katastru. 
Mapování zachycuje vrcholnou etapu průmyslového rozvoje a oproti 2. vojenskému mapování 
je zde vylepšeno znázornění výškopisu vrstevnicemi a kótami. V místech, kde je volná krajina 
zemědělsky obhospodařována, se oproti staršímu stavu výrazněji nemění. Lze pozorovat např. 
rozšiřování železniční sítě, zakládání nových dolů a plány na splavnění některých řek. Mapo-
vání detailně zobrazuje druhy půdního pokryvu, porostů, struktury zastavěného prostředí a 
v některých případech i funkce jednotlivých staveb. Majetkové vztahy, jako u všech předcho-
zích zmíněných vojenských mapování, v díle zaznamenány nejsou. 

Císařské otisky stabilního katastru a indikační skici  

(1826–1943 pro Čechy) 

Stabilní katastr představuje soubor údajů o veškerém půdním fondu v Rakouském císař-
ství. Jeho účelem bylo poskytnout přesné podklady pro vyměření pozemkové daně. Jednotlivé 
parcely (pozemkové i stavební) jsou zakresleny dle skutečnosti v příslušném měřítku, podle své 
topografické polohy, tvaru, velikosti a s rozlišením kultur i vlastnictví. Stabilní katastr zachy-
cuje významné krajinné prvky. Mimo jiné zachycuje i místa těžby, u některých budov se zvlášt-
ním účelem je zachycena i jejich funkce (mlýny, hájovny, hostince aj.). Jako podklad katastrál-
ních map se vyhotovovaly tzv. indikační skici kam se zapisovala jména vlastníků, domovní 
čísla, pojmenování tratí, rozlišení kultur apod. Pro účely daňového úřadu nebyla (a ani dnes 
není) podstatná modelace terénu, georeliéf tedy zachycen není. Jedná se o významný pramen 
se silnou vypovídací hodnotou o obrazu krajiny v období intenzifikace zemědělství, počátku 
výstavby železniční sítě a s tím souvisejícím nástupem průmyslové revoluce. Z aktuálních prací 
se vypovídací hodnotě stabilního katastru se například věnuje práce Martina Ebela (2004), pro-
pojování výpovědní hodnoty katastrů s dějinami osídlení viz Z. Boháč (1982). K dalšímu zpřes-
ňování a ověřování zejména u sídelní struktury jsou využitelné originální mapy stabilního ka-
tastru, nebo mapy kultur stabilního katastru, které ukazují území v širších souvislostech. 
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5.6.2 Ikonografické – obrazové historické prameny 

Ze soupisu vedut (SOA Praha), vyplynulo, že konkrétně pro Černokostelecko jich mnoho 
neexistuje. Veduta od Antonína Pucherny má více verzí, které jsou jedna od druhé s různou 
kvalitou překreslovány. Využití tohoto pramene se jeví jako omezené. Historické fotografie 
jsem využívala spíše z vlastního zájmu o lokalitu a v práci jsou užity jen jako informativní 
ukázky obrazu pozůstatků dřívějšího fungování panství. Dobře dokumentované je na přelomu 
19. a 20. stol samotné město Kostelec. Jsou zachyceny kostely v okolí Kostelce. A například 
fotografie náplavky u Sázavy nám přibližuje podobu zaniklého brodu a přívozu.  

 
Obr. 41: Zámek Kostelec nad Černými lesy, Pucherna 1804 Zdroj:hrady-zriceniny.cz 

5.6.3 Lingvistické prameny 

Opomíjeným zdrojem utvářejícím představu o krajině a jejím využití, jsou pomístní názvy 
(toponomastika). Jedná se o nehmotný pramen prostupující (v určité části případů) stabilně jak 
mapovými, tak písemnými prameny a napomáhá ke zpřesňování hledaných lokalit. Některé 
pomístní názvy jsou dodnes uchovány v paměti obyvatel a v současných mapových podkla-
dech.109 K datování osídlení na základě pomístních názvů viz Šmilauer (1960). 

5.6.4 Současné mapové podklady a šikmé letecké snímky 

Ke studiu lokality byly využity veškeré dostupné podklady. Základní mapy ČR slouží 
zejména ke konfrontaci v terénu zjištěných skutečností se starším stavem a slouží k jeho zazna-
menání. Rovněž ortofoto mapy různého stáří mohou napomoci k interpretaci krajinných prvků, 
jevů a vztahů, které se v krajině propisují do dnešních dnů. Kombinování moderních kartogra-
fických dokumentů se starými mapovými plány mnohdy přineslo překvapivá zjištění. 

Pro studium byly použity i vlastní šikmé letecké snímky, pořízené v letech 2013 a 2014. 
na snímcích je možné sledovat prostorové vztahy sakrálních staveb v krajině a dochované i 
nedochované rybniční soustavy. 

 
109 Dohnal, 2016. 



84 
 

 

Lidar 

Průkopníkem a jedním z hlavních iniciátorů soustavného mapování a vytváření digitál-
ního modelu reliéfu zemského povrchu je u nás Martin Gojda.110. LIDARové snímky 5. gene-
race, které byly v nedávné době veřejně zpřístupněny (dostupné na: http://ags.cuzk.cz/dmr/), 
představují zobrazení přirozeného nebo lidskou činností upraveného zemského povrchu v digi-
tálním tvaru ve formě výšek diskrétních bodů v nepravidelné trojúhelníkové síti (TIN) bodů s 
úplnou střední chybou výšky 0,18 m v odkrytém terénu a 0,3 m v terénu zalesněném. Model 
vznikl z dat pořízených metodou leteckého laserového skenování výškopisu území České re-
publiky v letech 2009 až 2013. Dokončen byl k 30. 6. 2016 na celém území ČR. Využití tohoto 
podkladu v kombinaci se starými mapovými prameny bylo pro tuto práci zásadní, protože 
umožnuje nahlédnout pod lesní pokryv a identifikovat například průběhy zaniklých cest či lo-
kalizovat zaniklé osídlení, prozrazující zaniklé vazby v území. 

5.6.5 Hmotné prameny111 

Památky 

Specifickou výpověď v sobě nesou dochované stavby, u nichž lze doložit jejich stáří a 
vývoj, jedná se zejména o stavby sakrální, rezidenční areály, dvory. V některých případech je 
nositelem informace půdorysné uspořádání obce, a to i přesto, že nadzemní části jednotlivých 
domů byly zcela změněny. Dalšími konkrétními hmotnými doklady mohou být v terénu zacho-
vané hradištní valy, relikty zaniklých staveb, linie cest a stezek, svazky úvozových cest, hráze 
rybníků nebo například stopy těžby a dolování.  

Terénní prospekce 

Pro pochopení krajinných vztahů a souvislostí je zcela nezbytné dané území navštívit a 
dálkově zjištěné skutečnosti ověřit na místě.  

Osobní zkušenost, prožitek a ověření skutečnosti „in situ“, hraje ve výzkumu a poznání 
krajiny stěžejní roli. I nejpřesněji vynesená mapa či ortogonální fotografická mapa je stále jen 
interpretací skutečnosti, která vlastní zkušenost z místa nemůže nahradit. 

Pro terénní prospekci byla využívána technologie GPS, kdy byly pomocí mobilního tele-
fonu s touto funkcí, do aplikace umožňující prohlížení uživatelskou editaci map bez připojení 
k internetu zaznamenávány jednotlivé body zájmu. U zaniklých hrází bylo prováděno i orien-
tační měření. Nedílnou součástí terénní prospekce byla fotodokumentace a tvorba panorama-
tických záběrů. Až na naprosté výjimky, veškeré zde publikované závěry byly ověřeny terén-
ním výzkumem, který soustavně probíhal od doby, kdy byla tato práce zadána. 

 

 
110 GOJDA, Martin. Archeologické dědictví archeologie české krajiny: Identifikace a dokumentace pomocí le-

teckého laserového skenování. 2013, (92): 18-20. Dostupné také z: casopis.vesmir.cz/files/file/fid/7350/aid/9953 
111 Hmotnými prameny se dle metodiky Bůžka a kol. (1994) v této práci rozumí artefakty fyzicky přítomné v te-

rénu. 
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Archeologické prameny 

Zájem archeologů stál na začátku zkoumání zaniklých sídelních útvarů. Během studia 
k žádné účasti na exkavaci nedošlo, veškeré poznatky oboru archeologie byly čerpány z litera-
tury, ať už se jednalo o výzkumy podložené vykopávkami, tak výsledky z nedestruktivních me-
tod (povrchový sběr, dálkový průzkum aj.). 

Dokladem archeologické povahy jsou jak fyzicky v terénu dochované relikty staveb, 
hrází, tak i různé stopy jako porostní příznaky (viz níže), rýhy, reliéfy v terénu, terénní hrany 
apod. 

Publikované výsledky archeologických průzkumů doplněné o geodeticko-topografické 
průzkumy, náčrtky a fotografie, se v obhospodařovaných lokalitách často stávají archivním pra-
menem. Fyzicky dochované relikty jsou často soustavně rozrušovány zemědělskou a lesní tech-
nikou a jejich dokumentace tak mnohdy zůstává posledním dokladem jejich existence (např. 
Klápště, 1978; Klápště a Smetánka, 1981; Malina 2010; Klápště 2016). 

Při návštěvách jednotlivých lokalit jsem bohužel měla možnost sledovat následky neod-
borných zásahů vandalů – vykopané jámy s úlomky keramiky na povrchu (např. v lokalitě Vy-
žlovka ve Spáleném). Jedná se o dlouhodobý problém, k jehož řešení může, vzhledem k od-
lehlosti lokalit a nereálnosti jakéhokoliv zabezpečení, přispět jedině soustavná osvěta. Druhým 
problémem pak byla necitlivost lesního hospodaření, kdy byly dochované svazky úvozových 
cest opakovaně narušovány přejezdem lesní těžké techniky. Zároveň je třeba si uvědomit, že 
dokumentace geodeticko-topografickými průzkumy prováděnými na Černokostelecku v 70. le-
tech, jsou v kontextu neustálého narušování těchto archeologických lokalit, které není možné 
účinně ochránit, stále cennější. 

Jevy biologické povahy 

Jedním z mnoha specifických indikátorů přítomnosti zaniklého osídlení, mohou být sy-
nantropní druhy rostlin jako kopřiva dvoudomá (Urtica diotica), barvínek menší (Vinca minor, 
Obr. 42, užívaný jako všelék),112 maliník obecného (Rubus idaeus), křen selský (Armoracia 
rusticana) a další. 

 
Obr. 42: Barvínek menší, vinca minor. Foto: J. Poláková 

 
112 Přednáška L. Šmejdy na konferenci Nature & Culture: Heritage in context, 2016; Gojda 2013. K tématu dále 

Karlík, 2017. 
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Gojda (2017) uvádí, že základním parametrem, jehož prostřednictvím jsou leteckým dál-
kovým průzkumem identifikována archeologicky pozitivní místa, je morfologie objektů. Přímé 
či nepřímé porostní příznaky se projevují tak, že kopírují půdorys objektu ukrytého pod povr-
chem, nebo reliéfně zachovaného v destruované podobě. Pro potřeby klasifikace zjištěných 
útvarů rozlišuje dvě základní kategorie 1. bodové/plošné objekty a 2. objekty liniové. Výpo-
vědní hodnota takových příznaků a jejich váha a hodnota je srovnatelná a jakoukoliv jinou do-
chovanou hmotnou památkou či jejím reliktem. Jediný rozdíl je v potřebě interpretace archeo-
logem, případně kartografické porovnání. Příklad takového porostního příznaku viz kapi-
tola 945.11. 

5.6.6 Orální historie 

„A v těch hrobech bylo tolik vody, že nebožtíci tloukli hlavama o strop hrobky.“113 

Jedním z neodmyslitelných zdrojů informací jsou rozhovory s pamětníky ze zkoumaných 
lokalit. Výše uvedená informace se mi dostala od návštěvníků hřbitova (otec se synem), po 
mém dotazu, zda si náhodou nevybavují, poslední dvě usedlosti, které v okolí kostela sv. Jiří 
v Aldašíně stávaly ještě na počátku 20. století a zda netuší, jak na tom byla ona stavení se zá-
sobami vody. Odpovědí bylo, že celá lokalita je tak silně podmáčená, že jsou neustále zaplavo-
vány hroby. Obdobné informace ohledně hladiny podzemní vody jsem získala i o vesnici Ko-
zojedy od pana Wíchy z č.p. 3, kde většina studen má hloubku jen několika metrů. 

Poměrně zajímavé je pak konfrontovat výsledky použitých metod, zmíněných v předcho-
zích kapitolách, s pamětníky a konfrontovat tak například správnost či nesprávnost domněnek 
o průběhu cest. Novou informací pak jsou například názvy lesíků, či funkční náplně stavení, o 
kterých místní obyvatelé stále vědí a dané názvy aktivně používají, avšak v mapách, či písem-
ných záznamech tato označení často použita nejsou. Jako příklad uvádím mapu vesnice Kozo-
jedy, do které místní pamětník pan Tomeš z č.p. 133 poznamenal některé lokální názvy a místa, 
kde ještě před několika desítkami let byly patrné například terénní hrany po zaniklých objektech. 

 
Obr. 43: Náčrtek, který vznikl během rohovoru s obyvatelem Kozojed, panem Tomešem dne 24.9.2014. Vlastní kresba. 

 
113 Z rozhovoru s pamětníkem z Jevan (79let), před kostelem Sv.Jiří v Aldašíně dne 26.10.2014. 
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5.7 Programové vybavení pro GIS 

Při práci s kartografickými prameny se nelze obejít bez adekvátního nástroje pro geore-
ferencování. Modelová lokalita není zcela pevně ohraničená, často dochází k přesahům mimo 
zkoumané území. Proto byla po různých zkušebních postupech zvolena pro práci s mapovými 
daty kombinace následujících programů: studentská verze placeného programu ArcGIS společ-
nosti ESRI – ARCMap 10.2, program Mapy na cestě od Milana Trávníčka, licencovaný pro-
gram AutoCAD společnosti Autodesk pro zpracování vektorových dat a různé grafické pro-
gramy pro zpracování bitmapových a rastrových obrazových a mapových podkladů.  

V programu ArcGIS je možné online připojení na současné mapy, vojenská mapování a 
DMR 4. i 5. generace. Program umožňuje rektifikaci bitmapových souborů starých map. Rek-
tifikovaný a „osazený“ otisk mapy pak lze použít pro promítání a překrývání v různých stupních 
viditelnosti a umožňuje tak dálkově hledat a georeferencovaně zakreslovat jednotlivé sledované 
jevy. 

Pro terénní výzkum se nejlépe osvědčil program MAPS.ME společnosti My.com, který 
na mobilní platformě umožňuje přímo v terénu zaznamenávat prostřednictvím GPS jednotlivé 
body v krajině. Funguje na principu OpenStreetMap – volně dostupných mapových podkladů, 
které lze používat i bez připojení k Internetu. Tyto soubory bodů pak lze snadno převést a pro-
mítnout do výše zmíněných programů – AutoCAD a ArcGIS a provádět jejich vyhodnocování. 
Limitem programu je, že nedokáže zachytit linie či celé plochy. Ty je třeba vytyčit za pomoci 
série bodů. Jeho přesnost je v závislosti na použitém zařízení a signálu v řádech desítek centi-
metrů.114 

Data DMR 5G zapůjčená Českým ústavem zeměměřickým a katastrálním byla v rámci 
ústavu Památkové péče zpracována s pomocí programu Fugro wiever, který umožňuje vytvá-
ření výškových profilů lokalit a vytváření modelů. Surová data byla ve spolupráci s Katedrou 
Geomatiky Fakulty stavební předzpracována v programu Las tools. Zdrojový soubor digitál-
ního modelu reliéfu je mračno bodů zadaných v textovém dokumentu a obsahuje souřadnice 
bodů a jejich nadmořskou výšku. 

5.7.1 Georeferencování map – vlícování 

Při georeferencování jsou vyhledávány a porovnávány tzv. vlícovací, případně také 
identické body. Jedná se o určení sítě bodů zanesených ve staré mapě a jejich spojování s body 
v mapě současné. Na přesnost vlícování má vliv do jaké míry byla rozpoznána identita jednot-
livých vlícovacích bodů, přesnost určení polohy bodu v obou souřadnicových systémech, kon-
figurace (rozložení) bodů ve sledované oblasti a na kolik je splněn předpoklad, že body na staré 
mapě a na mapě nově tvořené mezi sebou mají geometrickou spojitost. 115 

 
114 Obecně je uváděna přesnost od 30 cm u špičkového vybavení, do zhruba 5 m u rychle se pohybujících ob-

jektů. K problematice viz např. Čábelka, 2008. 
115 Více o problematice: Soukup 2006 
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Při georeferencování je tedy vycházeno z určitého předpokladu, že zobrazený bod na staré 
mapě bude odpovídat zobrazení na mapě zobrazující současný stav. Při tomto procesu se v zá-
vislosti na typu mapy nelze v některých případech vyhnout deformaci staré mapy. Míra defor-
mace, kvality vlícování a elementární věrohodnosti výpovědi mapy, pak závisí na rozhodnutí o 
počtu vlícovacích bodů a velikosti zájmového území. V praxi se mi nejlépe osvědčilo georefe-
rencování po částech, tedy rozřezání velkého skenu mapy na menší úseky a jejich vlícování na 
příslušné místo. Přistupuji k tomu proto, že velkých celků dochází k velkým posunům a defor-
macím, které mohou výsledek zkreslit a vzhledem k měřítku práce pro mne bylo dodržení lo-
kání přesnosti prioritou. K problematice dále např. Soukup (2006) nebo Cajthaml (2012). 

 
Obr. 44: Vlícovací body na příkladu velkého celku. Tečkovaně je pro názornost a představu odchylek zobrazena již vektorizo-

vaná hranice mapy. Postup vektorizace je popsán v další kapitole. Zeleně vlícovací body na staré mapě, červeně body na 
nové, globální mapě. Modře spojnice bodů. 

 
Obr. 45 Vhodnější použití – menší výřez umožňuje vyšší míru přesnosti, nevýhodou je nutnost propojování jednotlivých částí 
a řešení návazností u okrajů výřezu. Pro přesnější napojení na stávající stav lze použít transformaci 1. až 3. řádu. Možnosti 

transformace a přesnosti vlícování pak záleží na počtu propojených bodů. 
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5.8 Měřítko práce 

Měřítko práce a výsledný záběr vychází pro 17. století z měřítka a přesnosti černokoste-
leckého urbáře, pro 18. století z mapy černokosteleckého panství a její podrobnosti. Kniha 
velmi přesně popisuje jednotlivé významnější stavby (zámky, mlýny, dvory, tvrze) a to natolik 
podrobně, po konkrétních místnostech, že by z nich bylo možné odvodit původní dispozice. 
Získáme představu o počtu a vizuálu oken, dveří, základních konstrukcí i použitých materiálů. 
Pozornost je věnována i způsobu oplocení. Ovšem u vesnických sídel jsou informace stručnější, 
omezující se na výčet jednotlivých hospodářů a kolik mají odvádět. U jejich stavení popisuje 
jen to, jaká výměra jednotlivých pozemků se k nim váže (pole, louky, sady, lesy), kolik mají 
slepic a zda mají studnu a kolik je v ní vody, rybníček nebo sklep. 

Ke každé vesnici je zpravidla dodržen následující systém popisu: 

 Název vsi, dřívější majitel, pod kterého vesnice spadala, ke které rychtě ves náleží, 
jaká je zde kvalita půdy – slovním popisem, definováním, jak velká je jednotka 
lánu (čím lepší kvalita půdy, tím je lán menší a naopak) a výpočtem kolik osiva je 
třeba použít. 

 Taxa – výše odvodů za jednotlivé druhy pozemků (obdělávané, neobdělávané 
(úhor) a zarostlé či lesní). 

 Popis jednotlivých usedlostí. 

 Druh gruntu/chalupy s výměrou na lány. 

 Jméno hospodáře. 

 Případný popis studny či sklepa, výměra pole, louky, zahrady, lesa, součet odvodů. 

 Součet všech hospodářů, chalupníků, zahradníků a součet všech plateb. Vždy pro 
dva termíny – na sv. Jiří (23. dubna) a na sv. Havla (16. října). 

 Pokud vesnice má kostel, následuje jeho popis – zda je farní nebo filiální, komu 
je zasvěcen, které osady pod něj spadají, která fara je mu nadřízena. Následují 
výčty zádušních plateb, soupis nemovitostí náležejících ke kostelu. Výčet desátků 
a jakým způsobem je placen a živen sloužící duchovní. 

 Následuje výčet panských rybníků, zahrad, štěpnic (sadů), míst těžby a lesů, po-
kud se u dané vsi nacházejí. 

 Na závěr je ke každé vsi popsáno, ke kterému kostelu náleží, jaká má vesnice 
práva a kdo se stará o dodržování pořádku, obecní chalupy, lázně, rybníky, pas-
touška, popis průhonu, obecní louky a pastviny, obecní lesy, studny, prameny, 
hliniště, lomy, pískoviště, silnice a cesty, kam jezdí (resp. má jezdit) do mlýna a 
se kterými osadami sousedí (sdílí meze – mezují). 
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5.9 Metodika CORINE Land Cover 

Program CORINE,116 zahájila Evropská komise v roce 1985. Cílem bylo zajistit sběr, ko-
ordinaci a přístup ke kvalitním informacím o životním prostředí a přírodních zdrojích, které by 
byly srovnatelné v rámci Evropského společenství. Program má kromě části Land cover (kra-
jinný pokryv) ještě část Air (ovzduší) a Biotopes (biotopy). První vrstva byla vytvořena pro rok 
1990. Následující referenční vrstvy byly vytvořeny pro roky 2000, 2006, 2012 a 2018. Nej-
menší mapovací jednotkou pro plošné jevy je plocha 25 ha, u liniových složek je stanovena 
nejmenší šířka 100 m. 

Metodika rozděluje krajinný pokryv do následujících tříd: urbanizované území (obytné 
plochy, průmyslové a obchodní zóny, doly, skládky a staveniště, umělé plochy nezemědělské 
zelně), zemědělské plochy (orná půda, stálé kultury, pastviny, louky a různorodé zemědělské 
plochy), lesy a polopřírodní oblasti (lesy, plochy s křovinnou a travnatou vegetací, otevřené 
plochy s malým zastoupením vegetace nebo bez vegetace (např. skály)), humidní území (bažiny, 
rašeliniště) a vodní plochy (vodní toky a cesty a vodní plochy). Toto základní rozdělení je dále 
jemněji děleno na další podkategorie. U obytných zón se jedná například podkategorie typů 
obytné zástavby, u lesů je dělení dále členěno např. druhovou skladbou (Luka, 2017). V práci 
vycházím ze základní metodiky tohoto rozdělení krajinného pokryvu a doplňuji ji dále podle 
územních specifikací s ohledem na použité měřítko vybraného výřezu území.  

5.10 Metoda vyhledávání jednotlivých prvků 

5.10.1 Krajinný pokryv – land cover 

Princip dělení dochovaných složek krajiny v krajinné mozaice na body linie a plochy byl 
přejat z teorie vizuálního vnímání města na základě objektivních kritérií Kevina Lynche, kterou 
publikoval ve své socio-urbanistické knize – Obraz města (The image of the city), z roku 1960. 
Lynch zde městský prostor člení na cesty, hranice, uzly, oblasti a významné prvky. Toto členění 
bylo využito například pro studium obrazu krajiny jižní Moravy (Svoboda a kol., 2016). Jeho 
použití pro tuto práci však vidím jako problematické, protože u některých složek lze při změně 
měřítka práce těžko odlišit, zda se jedná o body nebo plochy. Pojetí bodů a ploch se často pro-
líná či stírá i z povahy sledovaného prvku (viz Tabulka kategorií krajinného pokryvu – sledo-
vání jevů a jejich forem v krajinné mozaice.Tab. 3). Proto byla využita výše uvedená metodika 
CORINE. 

Členění v Tab. 3 bylo pro potřeby práce zjednodušeno a je bráno v potaz, že každá plocha 
je nějakým způsobem ohraničena linií (hranice) a v závislosti na měřítku, ve kterém se na kra-
jinu díváme se naopak plocha i velkého města může jevit pouze jako bod. V tabulce je u kaž-
dého krajinného jevu vyznačeno, zda je posuzován jako bod linie či plocha. Ovšem u některých, 

 
116 COoRdination of INformation on the Environment. Oficiální stránka projektu dostupná online [cit. 09/2019]: 

https://land.copernicus.eu/pan-european/corine-land-cover 
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s ohledem na měřítko a princip vlastní existence se tyto definice prolínají. Například rybník 
může být jak bodem, tak plochou, stejně tak již výše zmíněný intravilán sídla. 

Složky krajinného pokryvu dle Lynche 

plochy 

body / místa  – popsatelná (hradiště, staré lokace, kostely, stromy 

 – tušená (místa se silným duchem) 

linie – spojnice bodů / míst 

 – cesty, řeky, údolí 

Složky krajinného pokryvu dle metodiky CORINE 

Zjednodušené členění: 

- urbanizované a těžební území (sídla, sakrální stavby, výrobní areály, zemědělské 
areály, dopravní stavby, těžební areály, umělé sportovní plochy a plochy parků atd.) 

- zemědělské plochy (pole, louky, vinice, pastviny, štěpnice, zahrady atd.) 
- lesy (lesní porost, obory, bažantnice atd.) 
- vodní toky, vodní plochy a mokřady 

Krajinná mozaika je tedy tvořena obsáhlým souborem krajinného pokryvu. Každé 
z těchto složek se věnují příslušní specialisté. Ideální zpracování by představovalo věnovat se 
každé ze složek s patřičnou důkladností, což však u disertační práce, kterou zpracovávám sama 
není možné a časově zvládnutelné. U jednotlivých kategorií proto byly vybrány referenční pří-
klady možné interpretace s využitím stratigrafické metody doplněné písemnými prameny, 
zpráv archeologů a jiných oborových vstupů s nástinem možné další práce v rámci týmu pří-
slušných specialistů. 
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Tab. 3: Tabulka kategorií krajinného pokryvu – sledování jevů a jejich forem v krajinné mozaice. 

*Značky u jednotlivých prvků – plocha ⌂; linie ↔; bod ● 

 

  Hlavní kategorie Doplňková kategorie Poznámky, specifikace Zn. 
Plochy, 

body 
Zástavba Sídla 

 Hranice panství, města, obce, intravi-
lánu 

Města ●⌂ 
Vesnice ●⌂ 
Dvory  ●⌂ 

Zámky, tvrze ●⌂ 
Sakrální stavby Kostely farní a filiální ● 

Fary ● 
Hřbitovy ⌂ 

Poutní místa, kříže, sochy ● 
Výroba, správa, obchod, vzdělání Mlýny ● 

Pily ● 
Cihelné hutě ● 

Kovárny ● 
Hájovny a myslivny ● 

Školy ● 
Pivovary, bečváry ● 

Vinopalna ● 
Krčmy, hospody ● 

Kolomazné pece, Flusárny aj. ● 
Valchy, volejny, pekárny a ostatní ● 

Plochy Zemědělská půda Pole, orná půda, plužina Lány ⌂ 

Drobná pole ⌂ 
Plochy Trvalé travní porosty Louky  ⌂ 

Pastviny  ⌂ 
Mokřady   

Lada, ostatní  ⌂ 
 Plochy Sady, zahrady a další 

hospodářsky využitelné 
plochy zeleně 

Rostlinná výroba Štěpnice ⌂ 
Vinice ⌂ 

Chmelnice ⌂ 
Zahrady ⌂ 

Živočišná výroba Ovčíny ● 
Bažatnice ⌂ 

Body, li-
nie a plo-

chy 

Lesy a účelová zeleň Lesy Jehličnaté vč. průseků ⌂ 
Listnaté vč. průseků ⌂ 

Parky, zahrady  ⌂ 
Obory  ⌂ 

Remízy Přírodní ●⌂ 
Umělé ●⌂ 

Křoviny, lada  ⌂ 
Aleje Jaké stromy byly použity ↔ 

Samostatné stromy Významný orientační prvek ● 
Body, li-
nie, plo-

chy 

Vodní plochy, toky a 
mokřady 

Vodoteče Potoky, řeky, stoky ↔ 
Vodní plochy, rybníky Chov ryb Rybníky, sádky 

Pohon mlýnů a pil 
⌂ 

Zdroj energie ⌂ 
Ostatní vodní plochy Jezírka, nádrže na návsi ●⌂ 

Podmáčená půda Využitelnost, neprostupnost ⌂ 
Zdroje vody - studny, prameniště ● 

Linie Komunikace Nadmístní Silnice spojující větší sídelní útvary, 
dálkový tranzit 

↔ 

Místní sjízdná - bezpečný transport zboží, prostupnost 
po většinu roku 

↔ 

Místní stezky a zkratky - sezónní využití, pěší ↔ 
Vodní doprava Doprava zboží a nákladu po vodě, pla-

vení dříví 
↔ 

Průhony Hnání dobytka ↔ 
Brody Nestálé místo ↔ 
Mosty Dřevo x kámen ↔ 

Body a 
plochy 

Těžba Lomy, skály, dolování Druh těžby – kovy, kámen, vápno, uhlí, 
šachty, selská těžba 

●⌂ 

Pískoviště  ⌂ 
Hliniště  ⌂ 
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5.10.2 Kategorie krajinného využití 

Pro možnosti srovnávání jednotlivých vrstev a jevů, je třeba provést jejich třídění a kate-
gorizaci. Práce je zaměřena na složky antropogenní. Složky ryze přírodní nelze zcela vynechat, 
ale vzhledem k povaze písemných pramenů, které mají vypovídací limit ve způsobu sledování 
a popisování krajiny, se dostávají na úplný okraj. 

Tab. 4 Typy krajinného využití sledované v této práci (částečně dle členění archeologického atlasu, upraveno pro vlastní po-
třebu) 

TYP KRAJINNÉHO POKRYVU POPIS KRAJINNÉHO VYUŽITÍ 
Rezidenční areál Místo užívané především k bydlení a domácím hos-

podářským činnostem 

Hrad, zámek, tvrz Rezidenční stavba, reprezentativní, s obrannou 

funkcí 

Kultovní/církevní areál Kultovní místo, areál kostela, kaple, klášter 

Zemědělský areál Místo zemědělské výroby, např. dvůr 

Výrobní areál Místo specializované výrobní činnosti (např. vá-

penka, mlýn atd.) 

Těžební areál Místo těžby surovin 

Staré cesty Lokální i dálkové komunikace 

 

5.10.3 Mapování změn krajinného využití (land use) 

Jednotlivé funkce jsou spolu vzájemně provázány. Sídla i místa výroby spojují komuni-
kace, jejichž význam roste i klesá s frekvencí využívání. Např. mlýny přímo souvisí s potoky a 
jejich silou, případně se nedostatek vody řeší pomocnou nádrží. Cesta křižující potok podle své 
významnosti buď řeší jeho překročení broděním, u důležitých tras najdeme mosty, někdy se 
cesta cíleně stáčí a vede po hrázi rybníka atd.  

Tab. 5:Sledované kategorie krajinného využití s členěním možných vztahů, které se projevují v krajinné mozaice. 

Č. Název kategorie krajin-
ného využití 

Další členění a nástin možných vazeb v krajině* 

1 Sídelní Rozsah zastavěného území, dvory, zámky, tvrze. Propojení komu-

nikacemi se dalšími složkami. Vazba sídla na zemědělskou půdu, 

vodní plochy, lesní plochy, sakrální stavby.  

2 Sakrální (duchovní) Poutní cesty, kaple, kostely, farnosti, kostely. Propojení se sídelní 

složkou, propojení s hospodářským zázemím kostela. Propojení 

v rámci farností. 

3 Těžba, výroba, obchod Lomy, mlýny, těžba hlín - hrnčířství aj. Návaznost na komunikace, 

které s nimi souvisí, přeprava zboží a obchod. 

4 Lesní hospodářství Rozsah lesů, lesní průseky, hájovny. Správa lesa, pohyb v lese, lov, 

obory s vazbou na rezidenční sídlo. 
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5 Vodní hospodářství Hráze, rybníkářství, regulace vodních toků, brody, mosty, přívozy, 

úpravy říčních koryt, vodní doprava. Návaznost na cestní síť, vý-

robu (využití vodního pohonu), obchod, hospodaření s vodou, dis-

tribuce vody. 

6 Zemědělství Obhospodařování polí, majetková držba, způsob hospodaření na 

rozsáhlých panských polnostech. 

Pastviny, chov dobytka, včelíny, ovčíny, bažantnice, příslušnost ke 

dvorům, vsím, zámkům. 

Sadovnictví, ovocnářství, vinice, chmelnice. 

Návaznost na sídlo, komunikace, správu území. 

7 Doprava Charakteristika komunikací dle významu, aleje, silnice, úvozové 

cesty, staré úvozové cesty. 

Síť linií různého významu propojující všechny výše uvedené kate-

gorie. 

*jedná se o orientační výčet možných vazeb, které lze v území dohledávat. 

Postup práce tedy spočíval v následujících dílčích úkolech: 

 zmapování struktury dochovaných reliktů v krajině (cestní síť, rozsah lesů, umís-
tění hospodářských budov, rozsahy polností, nakládání s vodní složkou krajiny 
aj.) 

 porovnání historických pramenů se současnou situací 

 definice jednotlivých historických vrstev 

 popis každé vrstvy a pochopení vztahů ve vrstvě 

 popsání transformace každé z vrstev 

 hledání důvodů transformace (přeměny funkce, zániku funkce...) – zde je třeba 
poukázat na limity možností popisu, v některých případech se k přesným příčinám 
a vazbám nemusíme dobrat 

 definování jevů trvalých (stálých, neměnných) 

 definování jevů nestabilních /přechodných  

Pro adekvátní výsledek bylo třeba proces hledání vazeb i několikrát zopakovat. Časově 
jsem pak ke studiu krajiny během stratigrafie mapových podkladů přistupovala od nejmladší 
vrstvy po nejstarší a konfrontovala s přístupem opačným – od nejstarší po nejmladší. 

 

5.11 Příklady jednotlivých jevů 

V následující kapitole jsou na modelových příkladech rozebrány jednotlivé jevy. Jedná 
se o vysvětlení obsahu tabulky výše. Zástupný jev pro danou kategorii má přiblížit způsob pří-
stupu v závislosti na dochování daného prvku. 
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5.11.1 Dle způsobu dochování 

Živé nezměněné jevy 

Slovní spojení nezměněné živé jevy by mohlo působit poněkud zavádějícím dojmem. Po-
kusím se tedy o jeho vysvětlení. Je třeba si uvědomit, že každý krajinný jev, každý artefakt a 
každá stavba prochází neustálou proměnou, ať už se jedná o proměnu přirozenou (stárnutí 
prvku), tak různé adaptace a obnovy. Na celý tento proces, včetně hledání autentických hodnot 
a dalších souvislostí, analogií co je živé a neměnné bychom mohli dlouze diskutovat. Pro tuto 
chvíli situaci s vědomím všech souvisejících konotací zjednodušme, a jako živý nezměněný 
krajinný jev považujme ty prvky krajiny, které zůstávají na svém místě, a slouží stále stejnému 
účelu, pro jaký byly vybudovány. Jedná se tak zejména o některé sakrální stavby, některé dod-
nes fungující zemědělské a výrobní areály nebo například dochované rybníky. Tato forma do-
chování však neznamená, že jsou stejné i vztahy, které se k danému jevu váží. Je třeba důsledně 
odlišovat, jakou roli daný krajinný prvek, který se propisuje stejnou formou do současnosti, 
fungoval v minulosti. Ačkoliv sám mohl zůstat prakticky nezměněn, jeho role v krajinné vrstvě 
mohla být zcela odlišná od té současné. 

Stopy zaniklých jevů  

Jedná se o jevy, které jsou velmi staré, doložené například písemně, či na mapových pod-
kladech, avšak v průběhu času byla jejich podoba natolik přeměněna, že pozorovatele ani na 
okamžik nenapadne, že se například nachází na významné staré spojce dvou aglomerací, či že 
dům s moderní fasádou a novými okny stojí na tomtéž půdorysu celá staletí. Rozpoznání tohoto 
jevu nedestruktivními metodami může být velmi obtížné a výsledky překvapivé. Jako mode-
lový příklad byla vybrána stará královská cesta ve Vyžlovce. Na Obr. 46 je zachycena situace 
na rozcestí u vsi Vyžlovka, fotografovaná z rozhledny opodál. Na obrázku vlevo jsou vidět 
porostní příznaky (zn. A) a vlevo od nich rovná asfaltová cesta, původní spojnice staré cesty 
mezi Prahou Kouřimí stáčející se dále na sever, do Škvorce (srov. s Obr. 62). Až pohled do 
mapových podkladů a písemných pramenů nám dává tušit, o jak významné místo se v minulosti 
jednalo. Urbář117 detailně popisuje krčmu vejsadní, dodnes stojící na rozcestí, „se třemi krovy, 
k západu dílem šindelem a ostatek došky pošitý. Štíty od východu 3 a k západu 3, náležitě prkny 
zapažený“ (srov. s Obr. 48). 

Při pohledu do starších map a zakreslení starších spojnic a průběhu Staré cesty Praha – 
Kouřim (Obr. 47, srovnej s celkovou situací Obr. 63 na str. 113), zjišťujeme, že ony relikty 
v poli jsou výrazné jednak proto že cesta zanikla poměrně nedávno, ale také proto, že se svého 
času jednalo o významnou a intenzivně používanou trasu. Zároveň je třeba zmínit, že při pod-
ložení vygenerovanou vrstvou odtokových linií,118 tyto staré cesty z větší míry vedou po roz-
vodí jednotlivých vodotečí.  

 
117 SOA Praha, Vs Kostelec nad Černými lesy, Urbář Zlatá kniha, i.č.3138, f. 369 v. 
118 Za poskytnutí dat děkuji VÚMOP v.v.i. 
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Obr. 46: Porostní příznaky v poli osetém řepkou olejkou, dodnes indikují průběh staré cesty, která byla původně významnou 
spojnicí Prahy a Kouřimi (A). Vpravo zachovalá stará cesta spojující Vyžlovku a Žernovku a zejména byla spojnicí na cestu 
do Škvorce, lemovaná ovocnými stromy, původně polní prašná cesta v dnešní době pouze s obslužným významem, byla překryta 
asfaltovým povrchem. Vlastní fotografie a zákres, 2016. 

  
Obr. 47: Porovnání situace (rozdílná měřítka výřezu). Vlevo – letecký snímek z roku 1949 ještě zachycuje starou cestu mezi 
Prahou a Kouřimí (A), která bude o pár let později rozorána. (B) je dodnes funkční polní cesta směrem do Žernovky, dříve 
byla významnou spojnicí vedoucí okolo Štíhlic do Škvorce. V místě, kde překračuje vodní tok (D), je dnes vybudováno jezírko, 
po jehož hrázi vede turistická trasa. Stará cesta ve Vyžlovce propojující Prahu a Kouřim ztratila svůj význam se stavbou nové 
císařské silnice zhruba koncem 18. stol. Bledě modré linie jsou odtokovými liniemi vygenerovaných z digitálního modelu te-
rénu. Za poskytnutí dat děkuji VÚMOP v.v.i.. Zdrojová data podkladních map: [NA LMS], [DMR 5G], [ČÚZK], 2019. 

 
Obr. 48: Hotel s restaurací na rozcestí ve Vyžlovce se třemi štíty a zaklenutými stropy v přízemí. Foto: J. Poláková. 

Jevy zcela zaniklé 

Během studia jsem se setkávala s jevy, které jsou v písemných i mapových pramenech zazna-
menány, avšak v terénu po nich nezůstaly žádné přímé stopy. Ať už se jedná o zaniklé cesty, 
rybniční hráze (srovnej kap. 6.6.1 na str. 130), nedohledané areály zaniklých dvorů nebo celé 
zaniklé areály osídlení. Identifikaci takových míst se v minulosti věnovali a v současnosti stále 
věnují za použití různých nových metod archeologové (např.  Malina, 2010; Janovský, 2018). 

  

B 

A 

B 

A 

B 
A 
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6 Černokostelecko – případová studie 

Jedním z cílů disertační práce bylo předvést možnosti zpracování obrazu krajiny srozu-
mitelnou formou, tak aby z ní v budoucnu mohli případně vycházet i další badatelé. Pochopi-
telnost a srozumitelnost vyžadovala jak pečlivou volbu zkoumaného území, tak i výběr malé 
lokality na které lze řešení ukázat. Cílem nebylo zpracovat celé panství (jedná se o tři města a 
přibližně 90 vesnic, jejichž jednoznačnost přiřazení k panství není navíc v některých případech 
zcela jasná a jednoznačná), ale na malém vzorku území ukázat možnosti přístupu a vzorové 
řešení. Toto vzorové řešení se však neobejde bez „odhlížení“ k sousedním vesnicím, v někte-
rých případech i za hranicí panství a hledání analogií na celém panství. K výsledku se dobírám 
širokou, opakovanou syntézou různorodých dat, vstupů a pozorování. 

6.2 Složky krajinné mozaiky 

S použitím členění výše dle výše uvedené metodiky CORINE, na modelových příkladech 
ukazuji možnosti využití stratigrafické metody, za použití písemných i nepsaných pramenů a 
dalších oborových vstupů pro interpretaci krajinného pokryvu a vztahů mezi jednotlivými slož-
kami krajinné mozaiky. Z povahy dostupných pramenů a jejich mezerovitosti, je u některých 
složek propracovanost a úplnost větší, než u jiných. Záměrně byl vynechán podrobný rozbor 
forem osídlení s ohledem na existující výstupy a propracované metodiky (např. Pešta, 2014; 
Nachtmannová, 2008) a zaměřuji se zejména na urbanistické vazby v území. 

6.3 Urbanizované a těžební území, výroba 

6.3.1 Města 

Městu Kostelec nad Černými lesy se již podobně věnovala Alena Nachtmannová a V.J. 
Mrvík (např. 2016). Nachtmannová v roce 2003 přiblížila fungování a jednotlivé budovy 
zámku, jak je popisuje urbář a v roce 2008 a 2011 tento popis doplnila i celkovým rozborem 
města Kostelec nad Černými lesy. Místní dějepisec a archivář V. J. Mrvík (2011, 2016) pak 
přibližuje celkové vybavení panství a jeho fungování v četných publikovaných článcích a mo-
nografii pak přibližuje podobu města a černokosteleckých domů (viz literatura). V publikaci 
Archivní prameny Kolínska se rovněž věnuje nižší šlechtě na Černokostelecku (2002). 

Urbář se barvitě zmiňuje o vybavení zázemí města např. kolomazné peci, koželužně, flu-
sárně na výrobu drasla, pekárně, jízdárně, míčovně (balhaus), pozornost věnuje zahradám a 
štěpnicím za městem, sádkám, chmelnici a dalším. Výše uvedení autoři se již věnovali lokali-
zaci jednotlivých provozů popsaných v urbáři a jejich popisu. 

Urbář se dále zmiňuje o městech Stříbrné Skalici, Tuchorazi a Plaňanech. Přes velký po-
tenciál těchto popisů, se z časových důvodů Stříbrné Skalici v textu dále věnuji pouze okrajově 
v souvislosti s těžbou v okolí a dopravní návazností na řeku Sázavu. 
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6.3.2 Hrady, zámky a tvrze 

Urbář se zmiňuje celkem 2 zámcích a o 6 tvrzích, z nich dvě spadají do kategorie „pustých 
a rozbořených“. Zámek v Kostelci i Klučově je popsán velmi pečlivě, viz Nachtmannová 2003. 
V Klučově se dodnes nacházejí dochované pozůstatky tvrziště,119 které je součástí areálu hos-
podářského dvora.  

  
Obr. 49. Detail dvora a vodní tvrze v Klučově na výřezu z Müllerovy mapy černokosteleckého panství. Zdroj: SOA Praha, Vs 

Kostelec nad Černými lesy, Müllerova mapa panství z roku 1777, i. č. 2992. 

Hrad v Tehově a tvrziště v Lažanech 

Pro modelový případ ukáži situaci se zaniklým hradem v Tehově, o kterém se zmiňuje Urbář 
Zlatá kniha. Pozůstatky tohoto hradu jsou v terénu pozorovatelné jen obtížně, jsou překryty 
zástavbou a nachází se na soukromém pozemku. Tento hrad je zapsán jako kulturní památka.120 
Vybrala jsem ho pro zajímavý příklad možností srovnání s analogickou situací v zaniklé stře-
dověké osadě v Lažanech. Vznik tvrziště v Lažanech, stejně jako hrad v Tehově je datováno do 
2. poloviny 14. století.121  

Urbář122 popisuje pustý hrad u Tehova u gruntu Jana Šubrta, který fungoval krčma vej-
sadní, při ní býval krám masný a hrad pustý (dále v textu je uvedený jako zbořený). O Lažanech 
v urbáři žádnou zmínku nenalezneme.  

Hrad v Tehově stojí v místě bývalého rybníka (hráz rybníka byla při západním okraji, při 
hraně dnešního č.p. 46), část reliktů byla rozvezena v souvislosti s terénnímu úpravami zahrady. 
V příkopu u Tvrze v Lažanech dle výzkumů nebyla voda, písemné prameny se o lokalitě Lažan 
zmiňují dvakrát, a to ohledně sporu o vymezení hranic lesa Kozího hřbetu v r. 1358 a v r. 1360 
při potvrzení královského léna (Klápště, 1981 a viz. kap. 6.3.9). 

Na následujících třech obrázcích tak můžeme sledovat srovnání podobné výchozí situace, 
z nichž jedna zanikla a druhá trvá do dnešních dnů. 

 
119 Na seznamu kulturních památek pod Rejst. číslem ÚSKP 14476/2-898. 
120 Rejst. číslo ÚSKP 29576/2-4153. 
121 Památkový katalog; Encyklopedie českých tvrzí, 2000; dále archeologické výzkumy lokality, např. Klápště, 

1978, 1981. 
122 SOA Praha, Vs Kostelec nad Černými lesy, Urbář Zlatá kniha, i.č.3138, f.401v. 
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Obr. 50:Porovnání DMR 5G – relikty zaniklého hradu v Tehově (vlevo) a relikty zaniklé tvrze v Lažanech. Analogicky se kru-

hovité tvrziště (ohrazení hradu) nachází při okraji vesnice v blízkosti vodní plochy. Hrad v Tehovci má příkop o něco větší, 
determinovaný obvodem zaniklé vodní nádrže. Hledání lokálních analogií může přispět k dalšímu uvědomění si možného re-

gionálního obrazu zaniklých sídelních lokalit a předcházející podoby lokalit, které zůstaly zachovány. Podkladní mapy: 
[DMR 5G] [ČÚZK], [SK] [ÚAZK ČÚZK], 2019. 

 

 

 
Obr. 51:Hliněný model rekonstrukce ZSO Lažany, fotografie shora. Na tvrziště navazuje zástavba vesnice, jižně (vpravo 

dvore) najdeme dvůr, doložený v písemných pramenech (viz Klápště 1981). Fotografie: Škabrada, Smetánka, AR 27, 1975. 

 

 

Hrad ve Stříbrné Skalici 

V popisu města Stříbrná skalice je zmínka o hradu: „Nad tím městečkem k polední straně, 
k potoku a lesům JMK jest jeden okrouhlý vrch, na němž za předešlých let podle Hájkovy Staré 
kroniky české býval hrad, (z) kteréhož se nyní toliko zříceniny spatřují, od toho místa vystavený 
byl, nebo kdo na něm obydlí měl gruntové věděti se nemůže.“ 

Doklad hradu není již v terénu příliš patrný. Podle archeologických nálezů bylo návrší 
nad Stříbrnou Skalicí osídleno již počátkem 13. století, počátky tohoto osídlení jsou spojovány 
s rozvojem těžby stříbra v okolí města. Kromě urbáře Černokosteleckého panství se o zbytcích 
hradu zmiňuje v roce 1677 také urbář Sázavského kláštera. Archeologický výzkum zaměřený 
na hradní areál a zjištění jeho podoby proveden nebyl. Na návrší v současné době stojí kostel 
sv. Jana Nepomuckého, jehož stavba byla započata v r. 1730, na jeho stavbu bylo údajně dru-
hotně použito zdivo z rozbořeného hradu. 
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Obr. 52. Zbytky hradní bašty ve Stříbrné Skalici, Antonín Podlaha, Soupis památek historických 1907, uvádí popis: “Severně 
od presbytáře zbytek (základní zdivo) veliké, okrouhlé bašty nárožní, od níž k západu a jihu stopovati lze rovné, silné zdivo. 

Dovnitř bašty dány veliké prakové kameny, na hradišti nalezené. Autor neznámý. 

Tvrzím i sídelním areálům šlechty by se dalo věnovat mnohem obsáhleji. Na okraj zmí-
ním ještě dochovanou tvrz v Tuchorazi, u které urbář obšírně popisuje jak její podobu, a zaří-
zení, tak podobu přilehlého dvora a dodnes dochované sklepy. 

6.3.3 Vesnice 

Sídelní vývoj vcelku přehledně přiblížily archeologické výzkumy. Další informace o po-
době a fungování české vesnice by mohly být s pomocí archeologa, demografa, stavebního his-
torika a dalších profesí provedeny i ve světle urbáře a mapových pramenů. Tato práce se sou-
středila především na přiblížení stavu sídelní sítě na Černokosteleckém panství v 17. a 18. sto-
letí, a kde to bylo možné, s doplněním archeologických nálezů zaniklých středověkých lokalit. 
Identifikace sítě jednotlivých osad, jak je zachycuje urbář a později i barokní mapa, tak bylo 
krokem k nacházení dalších krajinných vztahů v krajinné mozaice. Na konci práce v příloze se 
nachází soupis všech vesnic s poznámkami z urbáře, tzn. kam jednotlivé vesnice měly jezdit 
mlít obilí (více viz kapitola 6.3.7), pod kterou rychtu a farnost spadaly, kolik v ní bylo hospo-
dářů a autentické slovní hodnocení bonity polí (Tab. 7). Za tímto katalogem se pak nachází 
referenční zpracování obrazu vesnice Kozojedy (Tab. 8) a dále grafické znázornění, v tabulce 
zjištěných faktů. Další spolupráce s například s VÚMOP, pokud by se porovnalo historické 
hodnocení úživnosti (jak urbář, tak například tereziánský katastr) a moderní postupy klasifikace 
úživnosti půdy v kontextu velikosti sídla, osevních postupů a dalších soupisů (například do-
klady obchodních vztahů, směny zboží), by následovně mohly přinést nové poznatky o naklá-
dání se zemědělskou půdou v minulosti s možným využitím této historické zkušenosti i pro 
dnešní dobu (srovnej s kapitolou 6.4). K vesnicím a struktuře správního členění v 17. stol. viz 
V. J. Mrvík, 2016. 

6.3.4 Dvory 

Z publikovaných výsledků archeologických výzkumů prováděných Janem Klápště a 
Zdeňkem Smetánkou (1981) v černokosteleckých lesích vyplývá, že se zde nacházelo několik 
panských dvorů z předhusitské doby. V publikovaném článku je uvedena náročnost takového 



101 
 

úkolu – rozpoznání a lokalizace souborů staveb hospodářského dvora, se neobejde bez širšího 
souběžného studia celého venkovského prostředí. Sedláček (1927) s odkazy na písemné pra-
meny uvádí tvrz s dvorem v Lažanech a Dolánkách. Archeologické výzkumy potvrzují exis-
tenci tvrze a dvora v Lažanech, při břehu rybníka. Mělo se jednat o jedinou, věžovitou stavbu, 
obklopenou příkopem, s přilehlým dvorem. Příkop, dle výsledků výzkumu (Klápště, Smetánka, 
1981), nebyl napájen vodou, jak se Sedláček domnívá. V Lažanech i Dolánkách byly navíc 
potvrzeny oba výše uvedené typy dvora, kdy jeden je vázaný na tvrz a druhý, svým vznikem 
pravděpodobně související s převodem držby od drobného feudála do klášterního majetku ska-
lickým cisterciákům. Samostatný dvůr na čtyřúhelníkovém půdorysu je zachycen v další loka-
litě, ve Vyžlovce Ve Spáleném (viz Obr. 25). 

Výzkum hospodářských dvorů bývalých panství a velkostatků 

Klápště a Smetánka (1981) rozlišuje dva základní středověké typy dvora. První je bez-
prostředně navázaný na tvrz. K tomuto typu dvora se často vztahují náznaky v písmenných pra-
menech, avšak jejich interpretace nebývá vždy úplně jednoznačná. Tento druh dvora pak byl 
pravděpodobně určen k bezprostřední obsluze tvrze. Ostatní funkce jako širší hospodářské pod-
nikání a odběr renty u nich měly jistě také své místo. Druhý typ dvora pak na život u tvrze 
přímo navázán nebyl a jeho charakter byl spíše samostatný – „podnikatelský“. Představa o 
tomto typu dvora a jeho fungování v době předhusitské byla ve studiích vytvářena na základě 
rozborů písemných pramenů. Fungování dvora pak mělo těžiště ve vlastní hospodářské činnosti, 
zemědělské výrobě, ovládání poddaných z blízkých vesnic a odběr feudální renty. 

Průkopníkem soustavného inventárního výzkumu opomíjeného druhu historických sta-
veb, velkých hospodářských dvorů bývalých panství a velkostatků v Čechách je Ing. Jan Žižka, 
který se tématu věnuje od roku 1996. V sérii publikovaných článků a monografii z roku 2016 
se věnuje zejména dochovaným stavbám, případně jejich reliktům v hospodářských areálech. 
S ohledem na historický vývoj, kdy se u dvorů jednalo buď o jejich kontinuální využívání nebo 
zánik, se jen ve zlomku staveb dochovávají starší budovy než z období po Bílé hoře. Nicméně 
řada z nich se nachází na středověkém půdorysu. Například u dvora v Hošti nacházíme dodnes 
kompoziční vazbu aleje vedoucí ke dvoru (srovnej s Hendrych, 2010). 

Pod pojmem dvůr123 se rozumí určité uspořádání budov, ke kterým náleží poměrně velká 
výměra pozemků – polí, luk, pastvin i zahrad, pohybující se typicky v rozmezí od 100 do 200 
ha. Výjimečně mohly být výměry i menší – pod 80 ha, nebo i nad 400 ha. Hospodářský dvůr 
tvořil příslušenství panství, které náleželo šlechtickému rodu, klášteru, biskupství nebo městu 
a majitel jej měl ve své správě (hospodařil na něm sám), případně jej pronajímal. Panstvím se 
pak rozumí více méně rozsáhlé území s více hospodářskými dvory. Jako statek se označovala 
menší država, zpravidla s pouze jedním dvorem při panském sídle. Pojem velkostatek se užívá 
zhruba od poloviny 19. století, kdy majitelem panství přestávala být vrchnost.124 

 
123 Užívají se i názvy hospodářský dvůr, poplužní dvůr, zemědělský dvůr, statek, venkovská usedlost a v sou-

časné době i cizí pojem farma. 
124 Žižka, 2016. 
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Dvory měly po staletí podstatný vliv na podobu a proměnu kulturní krajiny. Urbář jim 
věnuje značnou pozornost, s ohledem na jejich význam pro celé panství a hospodaření vrchnosti, 
často se u nich uplatňuje zajímavé architektonické zpracování, odpovídající jejich významu. 

Překvapivým zjištěním může být fakt, že mnohdy hospodaření probíhalo na velkých sce-
lených plochách půdy, avšak s určitou racionalitou a pragmatickým uvažováním nad zachová-
ním rozmanitosti druhové skladby rostlin i zvířat. K umístění se užívaly zamokřené, nebo jinak 
pro osetí nevhodné části půdy. Využívaly se přirozené terénní útvary či biotopy vodotečí. Ony 
velké lány polí byly v případě území, které takové přirozené dělení nenabízelo, úmyslně dopl-
ňovány o uměle vytvářené remízy, vysázené aleje a stromořadí podél polních cest. Tyto kra-
jinné prvky sloužily jako přirozené větrolamy a protierozní opatření. Dodnes je takové rozdě-
lení velkého lánu patrné na sousedním panství Škvorec. Na křížení polních cest je navíc umís-
těna socha sv. Donáta (Obr. 97 a Obr. 98), který byl patronem úrody a měl chránit úrodu před 
krupobitím. Toto kompoziční pojetí se přímo odvíjí od morfologie v okolí dvora.  

Součástí poplužního dvora byly hospodářské budovy a tzv. kmetcí (neboli selské) grunty 
(dvory) s rustikálními (selskými) pozemky. Vlastní personál v čele s šafářem byl na poplužním 
dvoře minimální, neboť část práce zastali poddaní v rámci svých robotních povinností a ná-
mezdní pracovníci. Také dobytek se často v poplužních dvorech až do zrušení roboty v roce 
1848 nechoval, neboť držitel poddanského gruntu měl povinnost robotovat jistý počet dní buď 
sám nebo s vlastním potahem. 

Změny v hospodaření na poplužních dvorech přinesl rok 1848 s definitivním zrušením 
roboty. Dvory již nebyly spravovány v rámci jednotlivých panství, ale staly se klasickými statky. 
Termín poplužní dvůr se udržel až do poloviny 20. století a označoval jakýkoliv dvůr (statek) 
v pronájmu. (Chotěbor a Smetánka, 1985). 

Na Obr. 54 je zakreslena síť dvorů, jak jsou zachyceny archeologickými výzkumy a ur-
bářem Zlatá kniha. Tato síť dává představu o hospodaření na panství. Část dvorů urbář zachy-
cuje jako pusté, některé zmizely nenávratně, některé byly obnoveny. Dochovaným reliktů a 
identifikaci jejich zázemí a stavebně historickému průzkumu jejich budov se věnují výzkumy 
Jana Žižky, který je o informace v urbáři pečlivě doplňuje. Další soustavný výzkum zejména 
krajinářských zásahů, který by byl proveden týmem stavebního historika, historického geografa 
a například doplňujícími výzkumy z oblasti výzkumu půdy a historické rešerše zpráv o hospo-
daření panství by přispěly k úvaze o jejich racionálním využití v krajině dneška, například v dy-
namicky se rozvíjejícím odvětví agroturistiky, nebo jako inspirace při pozemkových úpravách. 

  
Obr. 53: Vlevo, nejcennější budova v Synečském dvoře – barokní sýpka. Lokalita byla navštívena v roce 2013, kdy byl celý 

dvůr nabízen k prodeji. Vpravo, dvůr v Hošti. stav v roce 2013. Foto: J. Poláková. 
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Tab. 6: Tabulka porovnávající půdorysy panských dvorů, jak je zachycuje stabilní katastr. Použito jednotné měřítko pro srov-
nání velikostí dispozičního řešení. Zdroj: [SK] [ÚAZK ČÚZK], 2019. 

Kostelecký  Dobropolský Diblíkovský Běšinovský  

Broučkovský Třeboveský Zárybnický  Komorecký  

Bohumilský Tuchorazský Tismický Liblický 

Klučovský Skramnický Dobřichovský Synečský  

Plaňanský Přebozský Hřibský  Hošťský  

Zdroj výřezů map: [SK] [ÚAZK ČÚZK], 2019. 
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Obr. 54: Síť dvorů zachycených urbářem a archeologickými výzkumy. Fungující dvory se objevují spíše v severnější části 

panství, směrem na západ buď nejsou přítomné vůbec, nebo zanikly a jsou doloženy pouze archeologicky. Podkladní mapa: 
[SK] [ÚAZK ČÚZK], [WMS ČÚZK DMR 5G], [WMS ČÚZK ZM], [IS] [NA] 2019.  

(urbářem) 
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6.3.5 Kostely a fary a školy 

Urbář nám umožnuje nahlédnout na strukturu církevní správy území a jejího financování. 
Je v něm zaznamenáno a popsáno 9 farních kostelů a 11 filiálních. U obce Dolní Kruty je navíc 
popsán 1 kostel zaniklý. V Urbáři popsán následovně: „Mimo to kostelík v Dolních Krutech; 
založení jakého svatého věděti se nemůže, nyní pustý.“125 Tento kostelík se nacházel na parcele 
dnešního domu s č.p. 4.126 

Vazby farní sítě mají trvalý charakter dochovaný do dnešní doby. Urbář popisuje vý-
znamnější kostely včetně materiálové skladby, uvádí vesnice, které k němu náleží.  

Zámecká kaple sv. Vojtěcha je popsána následovně: 

f.44v: „Kaple Jeho Mi: Kníže: Při témž zámku nákladem předešlých vrchností vystavená, 
avšak od pánův z(e) Smiřic přestavena, jakého svatého založení dokonale věděti se nemůže.“ 

V urbáři je popsán její vzhled, počty oken, materiál střechy (pálená krytina) a konstrukční 
řešení (kruchta, dveře, okna, zaklenutí), návaznost na dispozici zámku, je podrobně popsána 
výzdoba, rozepsán a popsán inventář. 

f.146v. „Kostel Sv. Jana Křtitele, na předměstí Pražském (za špitálem panským), něco 
z almužny a ostatek z obecního nákladu s krchovem (okolečně) obehnaným zdí, kde na poledne 
(jih) zvonice s vysokou hranatou věží šindelem pobitá a na ní tři zvony zavěšený jako i na vý-
chod kostnice zděná, šindelem pobitá, z kamene vystavený a střechou šindelem pobitou jest. 

Sám pro sebe, pod žádnou faru nepřináleží, v něm pan kaplan zámecký služby boží vyko-
nává. Desátků se žádných neplatí, jen toliko actidentie127 a letníky128 z jedný krávy po 6 krej-
carech.“ 

O románském kostele sv. Jakuba Většího v Rovném u Stříbrné Skalice se urbář zmiňuje 
následovně: “...pod tím městečkem, asi délky cesty na patery nebo šestery hony k východní 
straně, jest Kostel Filiální, založení Svatého Jakuba za předešlých let od havířů vystavený na 
mezi gruntů J. M. Kníž. a J. M. Pána pana hraběte z Valdštejna slovem v Rovných. Přisluhuje 
v něm pan opat Svato Prokopský, a nebo pátek z toho řádu. A poněvadž kostel svobodný jest 
nejsouce městečko Skalice jiném žádnému v dědičnou poddanost mimo JMK Lichtenštejnského 
zavázáno:), mohou sobě kněze požádati odkud (se jim) koliv líbí.“129 

Kostel je umístěn uprostřed hřbitova s ohradní zdí. Havířská osada Rovná, v jeho blíz-
kosti zanikla kolem roku 1470 na konci husitských válek.130 Původní portál byl umístěn v se-
verní straně lodi, zkušenosti dosavadních výzkumů venkovských středověkých kostelů nasvěd-
čují tomu, že se portál zpravidla obracel do míst, kde se koncentrovalo osídlení.131 

 
125 SOA Praha, Vs Kostelec nad Černými lesy, Urbář Zlatá kniha, i.č.3138, fol. 257 
126 Mrvík, 2016 
127 Actidente, z lat. actio, onis akce, jednání 
128 Letník, sýr nebo syrný koláč, označení „letník“ získal podle termínu odvodu, tedy na Letnice 
129 dtto, fol. 279 v. 
130 Vysloužilová, 2006 
131 Hauserová, 2013, Kostel Sv. Jakuba Většího, s.12 
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K poznání obrazu farní správy na panství přispívají i vizitační zprávy z roku 1671. V pří-
loze (kap. 10.7) uvádím přepis, který editovala a přeložila Marcela Slavíková. Přibližuje nám 
kostel v Kozojedech, u kterého uvádí dvě brány, jednu na východě a jednu na západě. Kostel 
sv. Martina v Kozojedech je jedním z dokladů zaniklého osídlení lokality. Tyto brány pak na-
vazují na zaniklé cesty v lokalitě a západní brána má navíc vazbu na portál z červeného pís-
kovce ve věži. Popisuje i kostnici pří západní straně ohradní zdi hřbitova, která se do dnešního 
dne nedochovala. Nalezneme ji ale ještě na císařských otiscích stabilního katastru. K farní 
správě a podobě kostelů na Černokostelecku dále viz Musil, 2014; Hauserová a kol. 2013 a 
2015; Vaněk, 2000; Podlaha, 1907. 

 
Obr. 55: Kostel sv. Martina v Kozojedech na císařských otiscích stabilního katastru podložených DMR 5G. Malá budova 

západně od kostela bude zbořena, ohrazení rozšířeno. Cesta východním směrem, směřující na Kostelec zanikne a s ní o i vizi-
tací (1671) popsaná brána. Zdroj: [SK] [ÚAZK ČÚZK], [WMS ČÚZK DMR 5G] 2019. 

6.3.6 Těžba a výroba 

Pokud se podíváme na střešní krajinu, zejména na střechy starých domů, mohou nám 
nabídnout nečekaný prolog k okolní krajině. May Theilgaard Wattsová (1971) 132 poukazuje, 
jak skladba materiálů použitých právě na zastřešení domů odkazuje na místní lomy, hliniště 
nebo rákosím porostlé bažiny. 

Historie dolování na Černokostelecku by si zasloužilo mnohem větší pozornost a podrob-
nější studii. Pro hlubší sondu by bylo zapotřebí zapojení historiků, archeologů a lokálních ba-
datelů, kteří lokalitě již věnovali značnou pozornost (jmenovitě se jedná o publikační činnost 
Jakuba Hlavatého,133 archeologické výzkumy lokality Jiřího Bernata (2005) a dalších. 

Výraz architektury místa se odvíjel od materiálů, které byly v okolí k dispozici. Na řadě 
objektů se objevují architektonické detaily vypracované z červeného pískovce, který však není 
příliš kvalitní (viz Obr. 56). 

 
132 Kapitola „Reading the rooflines of Europe“, str.1. 
133 Jakub Hlavatý, webová stránka věnovaná Hradci, Stříbrné Skalici, Černokostelecku a Posázaví. [online]. 

Dostupné z [cit.09/2019]: https://www.hradec1.cz/ 
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V urbáři najdeme zmínky o řadě míst, kde se těžila hlína, písek, či stavební kámen. Lomy 
jsou rozděleny na panské a selské. Stručně je zhodnocena kvalita kamení (např. „Nučice – jedna 
pěkná skála na štuky a druhá tvrdá“). 

Jak již bylo zmíněno, naleziště nerostného bohatství měly na podobu sídel a tím pádem i 
regionálních charakteristik významný vliv. Ve vizitaci kostela sv. Martina se například dočteme, 
že střecha byla pokryta novými taškami (viz příloha 10.7). Pokud si uvědomíme souvislost tra-
dice výroby keramiky na Černokostelecku a zmínku o cihelně ve vlastnictví Lichtenštejnů, do-
stáváme tak obraz místa, jehož střešní krajina byla tvořena nejen došky a šindelem, ale i pálenou 
krytinou. Urbář se bez bližšího popisu a určení místa zmiňuje o hliništích „pro hrnčíře a k sta-
vění v gruntech panských“. 

Samostatnou kapitolou přibližující vývoj těžby nerostů by například mohlo přinést pro-
pojení stavebněhistorického průzkumu vybraného sídelního celku s ohledáním materiálového 
složení staveb a identifikací lomů v bezprostředním okolí a porovnání nálezů. S doložením ča-
sového zařazení dochovaných staveb v konfrontaci s použitými materiály bychom tak mohli 
získat představu o využívání lokálních zdrojů v okolí a případných změnách stavebních kon-
strukcí s rozvojem dopravy a s ním souvisejícím transportem materiálů na větší vzdálenosti. 

  
Obr. 56: Vlevo detail zdiva z červeného pískovce u mlýna v Nouzovci, vpravo detail okna na kostele sv. Martina v Kozoje-

dech. Foto: J. Poláková 2014. 

 
Obr. 57: Opuštěný opukový lom u Doubravčic se kterým mne seznámil občan obce Kozojedy, pan Tomeš. Urbář se o lomu 

v okolí Doubravčic ovšem nezmiňuje. Určit dataci, kdy byla tato lokalita využívána a kdy opuštěna není jednoduché. Foto: J. 
Poláková, 2015. 
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6.3.7 Mlýny a pily 

Na Obr. 60 je znázorněna síť vztahů vesnických sídel, kterým vrchnost určila, že mají 
jezdit s melivem do Jevanského mlýna.134 Trasy byly rekonstruovány za pomocí DMR 5.gene-
race, map stabilního katastru, Müllerovy mapy panství a vojenských mapování. Jedná se pouze 
o možné propojky sídel, kterým vrchnost určila, kam má jezdit mlít vypěstované obilí, které se 
pokud možno vyhýbají vodním tokům, případně se tyto cesty stáčí k hrázím rybníků a na kte-
rých není výrazné stoupání nebo klesání. U Jevanského mlýna nicméně cesta výrazně klesá a 
v lese se tak nachází serpentiny úvozových cest. Už však, bez dalšího archivního výzkumu, 
není jasné, zda se se stejným nákladem jezdilo i nazpět, zda se obilí prodávalo, nebo zda se 
s ním jezdilo ještě dále. 

 
Obr. 58: Relikty stavení, kterým prochází cesta údolím Jevanského potoka spojující Penčice s Jevany. Je zřejmé, že klenuté 
otvory ve zdivu sloužily pro technické zařízení budovy, které bylo poháněno vodou. Relikty případného náhonu nebyly v te-

rénu patrné. Foto: J. Poláková, 2016. 

Zajímavá je situace u Penčických mlýnů, kde jsou v terénu zachovány husté svazky úvo-
zových cest. Bez archeologického průzkumu nelze určit jejich stáří, nicméně je tu možné do-
hledat několik vztahů mezi těmito svazky cest, mlýny v Penčicích, okolními vesnicemi, skla-
dem dřeva u Bohumile a cestou na náplavku u Stříbrné Skalice.  

Na I. vojenském mapování (Obr. 61), je u dvora Bohumil zakreslen sklad dřeva. Cesta od 
něj vede přes zaniklou středověkou osadu Aldašín a stáčí se na jih k Penčickým mlýnům. Cesta 
podél Jevanského potoka, vedoucí údolím směrem k Jevanům, k pile, zde zakreslena není, re-
spektive nelze ji spolehlivě identifikovat. Za Penčickými mlýny cesta směrem na jih překračuje 
vodní tok přes dřevěný mostek do Voděrad a dále na jih k Sázavě. 

 
134 Ostatní vesnice přehled v příloze, viz Tab. 7 na str. 195. Rozdílům mezi panskými a selskými mlýny a spory 

vznikající z neuposlechnutí těchto příkazů se zabývá např.  
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Obr. 59: Mlýny na Jevanském potoce a mlýny u Kostelce. Zvýrazněna vodní složka a velikosti sídel dle Müllerovy mapy 

panství roku 1777. Zvláštní případ je mlýn u Nouzova. Jedná se o mladší mlýn, založený patrně až v 19. století (objevuje se až 
na II. vojenském mapování, k přesné dataci by byl zapotřebí další historický průzkum, který by tuto domněnku potvrdil, 

nicméně na starých mapách ani v urbáři o něm zmínky nejsou). Pusté mlýny, které zaznamenává urbář, se nacházejí v okolí 
Českého Brodu (mimo výřez).  Zdroj podkladní mapy:DMR 5G.  
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Obr. 60: Specifická síť vztahů mlýn – osídlení. Puntíkem zakresleny vesnice s povinností mlít v Jevanském mlýně a hnědě zvý-

razněné možné průběhy cest do mlýna. Žluté jsou v terénu a na digitálním modelu rekognoskované úvozové cesty. Rekon-
strukce cestní sítě proběhla za pomoci I. a II. vojenského mapování, Müllerovy mapy panství, map stabilního katastru a DMR 

5.generace. Vyobrazení je na mapách stabilního katastru podložených DMR 5. generace. Nejdelší trasa – Tehov – Jevany 
13,1 km. Zdroj podkladních map: 

 

Pila pod Jevany je popsána v urbáři135 následovně: „Ode mlejna po vodě proti východu 
slunce dobře na tři hony jdouce, jest pila s kolem vodním a všemi přináležejícími případnostmi 
na kterouž voda od mlejna Jevanského, skrze nádržku před pilou způsobenou přichází. A potom 
po hořejšku se žene k jistým stavidlům, a když potřeba jest voda do jalový strouhy srážeti(?) se 
může. 

Na kterýžto pile podle potřeby fošny, prkna a jiný rozdílný platný věci hospodářský k sta-
vení přináležející řezati se mohou, do délky až 8 ½ lokte.136 

Naproti tomu šalanda sroubená, krovem a šindelem přikrytá, na níž podlaha umazaná 
jest. Komín při ní není žádný, toliko v ní kamna prostý pro pohodlí pilaře.“ 

Následuje výčet platů a poznámka, že od pily jde potok do rybníčka penčického, v kterém 
se nacházejí raci. 

Během terénní prospekce byly zjištěny jak relikty hráze rybníka, tak relikty stavení, kte-
rým nyní prochází cesta spojující Penčice a Jevany. Odpověď na souvislosti mezi těmito relikty 
cest a technických památek by byla vhodným předmětem dalšího výzkumu. 

 
135 SOA Praha, f. 357 
136 Cca 5 m. 
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Obr. 61: Situace na I. vojenském mapování. U dvora Bohumile nalezneme sklad dřeva. Jak souvisí s výraznými svazky cest 

v terénu u Penčic, zda souvisí s pilou Penčic, nebo s náplavkou ve Skalici by mohlo být předmětem dalšího bádání. 

6.3.8 Doprava 

Nároky na komunikace byly v každé etapě lidského bytí různé a vyvíjely se a měnily dle 
aktuálních potřeb, možností obchodu, technologií a vývoje dopravních prostředků. Jinou cestu 
potřebovala karavana soumarů a jinou kolová vozidla (Ječný, 1959). První české badatelské 
práce na téma cestní sítě se v 2. pol. 19. stol. soustředily zejména na hlavní zemské stezky a 
polohy tzv. zemských bran, chránící přechody u pohraničních hor. Dodnes používaná je syntéza 
J. K. Hraše z roku 1880.137 V současné době se k identifikaci staré cestní sítě využívají napří-
klad lidarové snímky a rozbory se zaměřují více na lokální doklady starých cest a jejich vazeb 
na konkrétní sídlo. Metodiku identifikace a popisu starých cest, včetně historie cestní sítě věcně 
zpracoval Martínek a kol. (2013). 

Dopravní síť je součástí paměti krajiny, dotváří síť vztahů mezi sídly, mezi jednotlivými 
body v krajině, stará cestní síť nám ukazuje, jakým způsobem se tehdy lidé v krajině orientovali, 
jakým místům se vyhýbali a jak si dokázali poradit s obtížně průchodnými místy (mokřady, 
svahy aj.). Relikty staré cestní sítě, na Černokostelecku v mnoha případech intaktně dochované 
v lesním porostu, by měly být identifikovány a chráněny, neboť představují památky s význa-
mem srovnatelným s valy a příkopy hradišť a hradů (Bolina a kol., 2018). 

Staré cesty 

V lesním porostu Černokostelecka se nachází mimořádně dochované relikty starých 
svazků úvozových cest. V minulých letech jim byla věnována značná pozornost archeologů a 
bylo publikováno množství článků, které se zabývají jejich lokalizací a datací.138 Právě bezča-
sovost139 dochovaných krajinných artefaktů, bez podrobnějšího archeologického průzkumu a 

 
137 Více k tématu a historii bádání Bolina a kol., 2018. 
138 Z všechny přímo k lokalitě Černokostelecka – Malina, 2013. 
139 Neústupný, 1986, 2007. 
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uvědomění si sídelního vývoje, poněkud limituje možnosti pochopení stáří cest. Pomocí terénní 
prospekce, studia starých map a lidarového snímkování, se podařilo nalézt různě dochované 
relikty cestní sítě, které jsou u některých míst zhuštěnější a výraznější. Jedná se zvláště o místa, 
kde cesta navazuje například na hráz, brod či most, překračující vodní tok, relikty svazků úvo-
zových cest jsou výraznější u mlýnů a pil (srovnej s kap. 6.3.7), případně jiných bodů zájmů a 
v místech, kde je náročnější (svažitější) terén. 

Na Obr. 62 je znázorněna celková situace cestní sítě mezi dvěma středisky panství Smi-
řických – Kostelcem a Škvorcem. Červená trasa (č.1), zvaná Škvorecká, prochází pod lesem, 
míjí ze severu vesnici Kozojedy a údolím v lese pokračuje okolo Doubravčic a Masojed na 
sever do Škvorce. Zelená trasa (č.2) propojuje Kozojedy a Štíhlice, kde se stáčí k severu a na-
pojuje se na Škvoreckou cestu. Propojením trasy mezi Prahou a Kouřimí na Škvorec je pak 
úsek (č. 3) u Vyžlovky. Na tomto významném rozcestí dodnes stojí budova, kterou urbář popi-
suje jako „krčmu vejsadní“, se třemi štíty (srovnej s kap. 5.11.1). 

 
Obr. 62: Trasy spojující Kostelec nad Černými lesy a Škvorec. Nad výraznou soustavou rybníků na Jevanském potoce 

prochází stará cesta spojující Prahu a Kouřim. Trasa označená číslem 1 označuje trasu Škvorecké cesty, propojující dve 
sídelní centra panství Škvorec a Kostelec. Trasa číslo 2 spojuje sídelní útvar obce Kozojedy, která vznikla přibližně po zániku 

osídlení u kostela sv. Martina (ozn. písm. A). Trasa č. 3 u Vyžlovky je napojením Škvorecké a Kouřimské cesty. 

Na následujícím Obr. 63 vidíme podrobnější situaci v okolí obce Kozojedy. Ústředním 
motivem je stará cesta mezi Prahou a Kouřimí, která většinou své trasy prochází po rozvodí 
vodotečí. U rozcestí ve Vyžlovce pak vidíme napojení úvozovými cesty k obci Kozojedy na 
starou cestu, která se rozdvojuje a jedna z cest míří na sever ke kostelu sv. Martina (A), druhý 
mnohem výraznější svazek směřuje na hráz rybníka a pokračuje ke Kozojedům (B, viz Obr.65). 
Trasa C pak byla při stavbě císařské silnice uměle navršenou hrází, která překlenovala zářez 

A 
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údolí a se staršími vazbami cestní sítě nijak nesouvisí. Červená čárkovaná čára představuje 
zaniklý a rozoraný úsek staré cesty (viz kap. 5.11). 

 
Obr. 63: Celková situace cestní sítě v okolí Kozojed. Stav vodní sítě dle urbáře v 17. století a překreslení cestní sítě podle 

mapy z 18. století, se zakreslením pozorovaných svazků úvozových cest a lokalit zaniklých středověkých osad. Červeně, pod 
písmenem A a B, starší vazby těchto úvozových cest na osídlení a zaniklé rybniční hráze (viz kap. 6.6.1). Spodní linie s ozn. C 
je původní průběh císařské cesty, zřejmě nikoliv po hrázi, ale po uměle vybudovaném náspu, který dokládá mapa revíru Buda 

z 19. stol. (SOA Praha, VS Kostelec n. Č. l., i.č.3014, list 1.)  

 

 
Obr. 64: Pohledová vazba na Kozojedský kostel sv. Martina při procházení Škvoreckou cestou, Pohled od rozcestí u Truby. 

Foto: J. Poláková, 2016. 
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Obr. 65: Svazek úvozových cest u Kozojed na Černokostelecku. Vpravo dole výřez z mapy se zaznačením místa pořízení foto-

grafie. Podobných lokalit se v okolí nachází hned několik. 

6.3.9 Hranice 

Katastry mají dlouhou tradici, jejich kontinuita má mimořádný význam. Narušení této 
kontinuity s sebou nese vážné následky, které se odstraňují obtížně. Bumba (2007) rozděluje 
katastry do dvou historických etap – první, trvající zhruba od pol. 11. stol, která je pouze po-
pisná, bez mapové složky a druhá, s přesným mapovým podkladem, existující zhruba od konce 
18. stol. 

 
Obr. 66:Müllerova mapa panství. Na tomto výřezu lze pozorovat rozdílné “nosiče” hraničních linií. Jedná se jak o patník 
(A), kmeny stromů (B), linii cesty a vodoteč. Zdroj: SOA Praha, Vs Kostelec nad Černými lesy, Müllerova mapa panství 

z roku 1777, i. č. 2992. 

Jak bylo řečeno, katastry měly původně výlučně verbální (slovní, popisný) charakter a 
naprosto postrádaly jakékoliv kresebné či grafické znázornění (Bumba, 2007). Jako názorný 
příklad uvedu směnu pozemků u Týnčan na Sedlčansku ve středních Čechách.  

Boháč (1978) na příkladu obce Týnčany uvádí, že po zavedení osevních postupů s využi-
tím úhorů a pastvin byli feudálové nuceni k vymezování vesnických společenstev do katastrál-
ních území a zavedli nové uspořádání polí, která byla do té doby roztříštěna a rozptýlena do 
velkých vzdáleností. Docházelo k výměnám pozemků, a právě u Týnčan došlo počátkem 13. 
století k vykoupení pozemků v jejich blízkosti, které patřily poddaným ostrovského kláštera 

A B 
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z Pořešic, které jsou od Týnčan vzdáleny necelých 5 km a za svědectví obyvatel sousední obce 
Počepice byly tyto pozemky začleněny do katastru Týnčan.140  

Zvláštní pozornost věnuji popisu, že pozemky byly přičleněny za svědectví obyvatel sou-
sední obce. Je zřejmé, že toto svědectví mělo jak účel kontrolní, tak oznamovací. Hranice těchto 
jednotlivých pozemků byly zjevně velmi pevně fixovány v paměti lidí, kteří na nich hospodařili 
a jejich hromadné svědectví mělo stejnou výpovědní váhu, jako katastrální mapa a ilustruje to 
nehmotnost vymezených hranic majetků v krajině. Jelínek (1936) uvádí, že hranice byly buď 
přírodní (skály, stráně, lesy, významné stromy) nebo umělé a ve svém článku zmiňuje způsoby 
zvýrazňování hraničních kamenů v terénu. Zároveň zde uvádí populární zmínku, že pro upev-
nění umístění mezníku v kolektivní paměti, byli někteří členové společnosti (zejména ti mladší), 
po dokončení osazení mezníku zbiti, aby si toto místo zapamatovali. K historickým způsobům 
značení hranic viz Dohnal a Šída (2007). 

Přímé doklady v krajině, které by potvrzovaly skutečné vedení hranic terénním výzku-
mem z časových důvodů evidovány nebyly, terénní nálezy byly zjišťovány spíše náhodně (vý-
zkum se na ně přímo nezaměřoval). Nicméně takový průzkum a evidence by se například dal 
provádět georeferencováním staré mapy a s využitím GPS pak v terénu procházet linie těchto 
hranic, a zvláště se zaměřit na trojmezí, kde by se takové mezníky daly očekávat. Problémem 
identifikace a časového zařazení takových nálezů by však opět byla jejich bezčasovost. Klápště 
(1978) uvádí mezník při hranici Kozojedského katastru u Doubravčic (zakreslen na Obr. 68 
jako ▲ A), který patrně souvisel se sporem o Kozí hřbet mezi pány z Chrástu a cisterciáky 
z Klášterní Skalice ve 14. století (viz Klápště, 1978). Zaměření jeho polohy, však nebylo terén-
ním průzkumem v rámci této práce provedeno. 

  
Obr. 67: Převrácený patník neurčeného stáří z červeného pískovce s popisem (zřejmě č. 12). Paseka u cesty v Liščích dírách 

(údolí Bohumilského potoka), nedaleko rybníka Šáchovce. Detail a celková situace (vpravo). Foto: J. Poláková 2014. 

Tvar katastru tak může být odrazem i dalšího, složitějšího vývoje, a to například připojo-
vání plužin zaniklých vesnic k vesnicím existujícím. Na Obr. 68 jsou červenou čarou zvýraz-
něny hranice katastru. Zároveň jsou z výsledků archeologických výzkumů zakresleny lokality 
zaniklých středověkých osídlení.141 Tvary katastru Štíhlic a Kozojed mají různé přílepky, v je-
jichž přibližném centru se nacházejí lokality zaniklých vesnic, jejichž plužina je nyní zarostlá 

 
140 Uvedené popsání změny vlastníka Boháč čerpal z pramene Codex diplomaticue et epistolario regni Bohe-

miae, Ed. G. Friedrich, 1912. 
141 Vlastní zpracování na podkladu studií následujících autorů: Klápště 1978; Vařeka, 2009a; Kypta, 2016; Ja-

novský, 2018. 
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lesem. Zároveň je na obrázku patrné i přerozdělení a vytyčení nových hranic – například rovná 
linie kopírující novou císařskou silnici. Klápště (1978, str. 467) pak uvádí, že katastr osady 
„V zahrádkách“, svojí plochou zhruba odpovídá velikosti katastru obce Masojedy142 a pozna-
menává, že v některých katastrech se objevují násobky takové rozlohy. Vymezení hranic těchto 
zaniklých vesnic tedy muselo být velmi staré, jedná se o historický dokument vývoje, vyjadřu-
jící jejich příslušnost a přináležitost. K problematice více viz Kuchař (1958), Semotanová 
(2002). K plužinám jako dokladům osídlení viz Štěpánek (1967, 1968, 1968a). 

 
Obr. 68:Výřez katastru Kozojed a Štíhlic. V lesním porostu mezi těmito vesnicemi jsou dodnes zachovány relikty zaniklého 
osídlení a relikty starých cest. Pod písmenem A Klápště (1978) zaznamenává mezní kámen. V lokalitě „Ve spáleném“ byl 
archeologicky doložen mlýn. Plužina této lokality byla zřejmě později rozdělena mezi 4 sousedící vesnice, o čemž by mohl 

svědčit velmi přímý průběh hranice na severu a východně od zaniklé lokality. Pro vymezení části připojené ke katastru Kozo-
jed, byla využita linie vodoteče. Pohybuji se však v mezích domněnek. Zda a jak probíhalo toto přerozdělení a na jeho dataci 

by možná mohl odpovědět další podrobný archivní a historický výzkum. Zdroj podkladní mapa: [IS] [NA], [WMS ČÚZK 
DMR 5G], 2019. 

  

 
142 Podobnou velikost mají i další katastry – například bývalý katastr obce Penčice, katastr obce Prusice, nebo 

Brníka. 



117 
 

 

6.4 Zemědělské plochy 

Šarapatka (2008) uvádí, že krajinotvorná činnost, jakou je zemědělství, zásadně z pohledu 
změn krajinného rázu ovlivňuje:  

- Charakter vegetačního krytu 
- Strukturu, rozložení a architektonické znaky vesnických sídel a usedlostí 
- Vznik specifických stavebních objektů včetně drobné sakrální architektury 

spojené se životem rolníka 
- Vznik další technické vybavenosti (technická zařízení na zpracování produktů, 

polní komunikace) 
- Parcelaci půdy se všemi specifiky (charakteristická geometrie parcel a jejich 

lokace v území, hranice pozemků a jejich fixace kamenicemi, živými ploty 
ohrazením, hraničními stromy apod.) 

- Charakter vodního režimu 
- Tvorbu půd 
- Mikro a mezoklimatické poměry v oblasti 

V následují kapitole se budu věnovat krajinnému pokryvu polí a vztahům hospodaření 
k přírodním souvislostem. Využití písemných pramenů vidím v možnosti vytvoření srovnávací 
tabulky ploch krajinného využití. Urbář poměrně detailně vypočítává jak plochy polí, tak luk 
(o kterých se urbář vyjadřuje na počty vozů sena),143 pastvin a zahrad. Přesná lokalizace jed-
notlivých ploch je však omezená. Toto srovnání, spolu s metodikami změn krajinného pokryvu 
s využitím starých mapových pramenů, by mohlo prohloubit povědomí o charakteristice krajiny 
v jednotlivých časových horizontech. S ohledem na časovou náročnost však takové srovnání 
provedeno nebylo. Zkušebně bylo provedeno porovnání záznamů výnosů z tereziánského ka-
tastru se současným hodnotícím systémem bonity polí. Výsledky se však velmi liší v závislosti 
na posuzovaném osevním postupu. Pro srovnání bylo zvoleno srovnání se záznamy výnosu 
jarním osevem ječmene (srovnej Obr. 76 a Obr. 77).  

6.4.1 Pole 

Urbář Zlatá kniha popisuje velikosti a stav jednotlivých polí u jednotlivých dvorů, gruntů 
a chalup. Hodnotí částečně i bonitu půdy a uvádí, které plodiny jsou na daných polnostech 
vhodné k zasetí. Z velikosti lánů polí, která byla u jednotlivých vesnic rozpočítána na kopy 
záhonů, a to odlišně v závislosti na bonitě půdy, získáme představu o kompenzaci výnosů a 
daňového zvýhodnění majitelů půd, které byly úrodné méně. 

 
143 Vůz sena = 1 míra = ⅔ korce = ⅓ jitra. Jitro = 2 korce = 1600 rak. sáhů (na rozdíl od jitra = 3 měřice) = 

57,55745 a. Bělohlávek, 1983. 



118 
 

Pokud se podíváme na krajinnou mozaiku tvořenou pouze majetkoprávními vztahy viz 
indikační skica císařských otisků Stabilního katastru (Obr. 75, katastr obce Kozojedy), získá-
váme tak přehled o promíšenosti jednotlivých pozemků. Na Obr. 74 jsem pro přehlednost vy-
filtrovala pouze majetky příslušející k jedné usedlosti – č.p. 4. Otázkou pro další badatele by 

 

  
Obr. 69 Mapa ohrožení půdy vodní erozí. Výřez okolí ZSO u kostela sv. Martina u Kozojed. Žluté a oranžové plochy značí 

poměrné závažné riziko. Jedná se o místa, kde je velká svažitost. Zdroj map: [WMS ČÚZK DMR 5G], Protierozní kalkulačka, 
[SK] [ÚAZK ČÚZK], [WMS ČÚZK ORTOFOTO] 2019. 

pak bylo, zda tyto jednotlivé pozemky byly dále děleny a osévány různými plodinami. Jak fun-
govala na panství směna? Některé katastry disponují lesním porostem, některé nikoliv. Na tyto 
otázky by mohl odpovědět další specializovaný výzkum využívající hospodářské zprávy pan-
ství (srovnej s Nová a Karlík, 2010) a např. palynologické rozbory. Potvrzení této domněnky, 
že mozaika byla mnohem drobnější a pestřejší, částečně přináší propojení archivního leteckého 
snímku z roku 1938 a mapy císařského otisku stabilního katastru (srovnej s Obr. 69). 

 
Obr. 70: Mozaika polí kolem kostela sv. Martina u Kozojed. [NA LMS] Letecký měřický snímek 

LMSA08.1938.CBRO67.02608, 2019. 
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Jedním z hlavních degradačních faktorů půdy v České republice kromě živelného zasta-
vování je vodní eroze, která ohrožuje až 50% výměry orné půdy v České republice. Eroze půdy 
je buď přirozená (geologická) nebo zrychlená. Při zrychlené erozi dochází ke smytí nejúrod-
nější části půdy – ornice, např. během přívalových dešťů, zhoršují se fyzikálně-chemické vlast-
nosti půdy, snižuje se obsah živin a humusu apod.144 (Janeček a kol. 2012, Batysta a kol. 2014). 

V roce 2014 byla zpřístupněna webová aplikace protierozní kalkulačky, 145  mapující 
erozně ohrožené půdy a poskytující návod na možnosti pozemkových a krajinářských úprav. 
Ve spolupráci s Výzkumným ústavem meliorací a ochrany půdy, v.v.i.,146 byl s pomocí tohoto 
nástroje proveden ověřovací výpočet na lokalitě Prusice a Kozojedy. 

Konkrétně u Kozojed by k osvětlení zániku středověké osady, která se nacházela jihozá-
padním směrem, mohl přispět další výzkum zkoumající nejen samotnou úživnost půdy, její 
kvalitu a další, ale i průzkum degradačních vlivů eroze půdy. Na tuto problematiku již vzniká 
výzkum ve spolupráci pracovníků VÚMOP v.v.i. a archeologů (Holata, 2018). 

Lokalita Prusic byla vybrána jako ukázkový příklad naprostého ignorování zkušenosti předků 
a racionálního hospodaření, které fungovalo před kolektivizací v 50. letech. Na následujících 
třech dvojicích obrázků je velmi dobře patrné, jak bylo nakládáno s terénem, který, vzhledem 
ke své svažitosti a sbíhání odtokových linií tvořící jeden z přítoků Nučického potoka, byl pro 
hospodaření vyhodnocen jako nevhodný. 

Na Müllerově mapě panství (1777), doplněnou o odtokové linie vygenerované z digitál-
ního modelu terénu, vidíme vynechanou půdu pro podmáčenou louku, se zakreslením výrazné 
svažitosti. O více než sto let později je na II. vojenském mapování tato vidlice přítoků zalesněna 
či pokryta křovinami. Ještě na historických leteckých snímcích do roku 1954 je neobdělávána 
a ponechána zarostlá trávou. Plochy obdělávaných políček zasahují těsně k jejímu okraji. Nyní 
je tato plocha obhospodařována celá, a na výpočtovém modelu eroze se objevuje riziko erozní 
události (např. při již zmíněných přívalových deštích). Provedený výpočet s předpokladem 
osevního postupu, používaným v 19. století ukazuje, že toto krizové místo nevyhoví. Kromě 
ochrany před vodní erozí, napomáhá členění lánů s porostem stromů i k prevenci před větrnou 
erozí, k této problematice zpracovává metodiky např. Česká zemědělská univerzita. 

  
 

144 Další viz např. Janeček 2012, s.7. 
145 Protierozní kalkulačka je dostupná online na [cit. 09/2019]: http://kalkulacka.vumop.cz  
146 Za pomoc a rady děkuji autorovi kalkulačky, panu Ing. Jiřímu Holubovi, Ph.D. z VÚMOP v.v.i. 
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Obr. 71: Porovnání krajinného pokryvu na Müllerově mapě Černokosteleckého panství a II. vojenském mapování. Podloženo 
odtokovými liniemi. Zdroj: Protierozní kalkulačka, SOA Praha, i. č. 2992., [MAPIRE2] 2019. 

  
Obr. 72: Porovnání císařských otisků stabilního katastru a zkušebního výpočtového modelu rizika erozní události. Zeleně 

šrafované plochy vyhoví, červené nikoliv. Zdroj: kalkulacka.vumop.cz, [SK] [ÚAZK ČÚZK] 2019. 

 
Obr. 73 Cp.Pp – maximálně přípustné hodnoty faktoru ochranného vlivu vegetace a protierozních opatření. Žluté a oranžové 

plochy představují vysoké riziko ohrožení erozí. Zdroj: kalkulacka.vumop.cz 2019. 
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Obr. 74:Majetkové vztahy k č.p. 4 v Kozojedech na Černokostelecku. Je vidět, že k usedlosti patří různé pozemky na kozojed-
ském katastru. Zdroj: [IS] [NA] 2019. 

 
Obr. 75:Majetkové vztahy na kozojedském katastru. Mozaika, na této mapce tvořená majetkoprávními vztahy mohla být mno-

hem pestřejší. Vlastní zákres na podkladu informací v indikační skice. Zdroj: [IS] [NA] 2019. 

 
Obr. 76: Výnosy obilí dle tereziánského katastru (Chalupa, 1966). Podklad: [SK] [ÚAZK ČÚZK], [WMS ČÚZK DMR 5G] 

2019. 
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Obr. 77: Současná situace potenciálních výnosů plodin, vrstva pro ječmen jarní. Zakreslena stávající zastavěná území a staré 

katastry na podkladu [SK] [ÚAZK ČÚZK]. Zdroj:Biomasa VÚMOP v.v.i, Potenciální výnos plodin, 2019. 

 

6.4.2 Vinice a Chmelnice 

Urbář Zlatá kniha se zmiňuje celkem o pěti vinicích – dvou v Klučově (velké s lisem a 
malé, dvou Cerhýnkách (Vrbka za vsí a ve Vsi nad rybníkem) a jedné vinici Zárybnické.147 

Na následujících ukázkách vidíme možnost využití analogického pohledu na krajinu, vy-
plývající z porovnání jednoho vybraného krajinného jevu. V návaznosti na sídlo a s pomocí 
pomístního názvu nacházíme na mapě a částečně i v terénu relikty terásek, které sloužily jako 
vinice. U Klučova (Obr. 79) i Cerhýnek (u větší z vinic na Obr. 78) v severní části panství, se 
jedná u o jižní nebo jihozápadní svah. Analogii však při terénním průzkumu nacházíme u dvora 
Hošť (Obr. 80 a Obr. 81) u Kostelce nad Černými lesy. Hypoteticky by se mohlo jednat o relikty 
vinice, jejichž existenci by však potvrdil další historický výzkum archivních pramenů, případně 
archeologický a palynologický rozbor. Je totiž možné, že se vzhledem k značné svažitosti te-
rénu jednalo také o protierozní opatření a nikoliv o vinici. 

 
147 SOA Praha i. č. 3138 f. 201v.: Urbář uvádí „nevelkou vinici při dvoře, některým štěpem a břeskvema 

(broskve) vysazená, plotem pleteným a ostávkovaným a tejnem položeným, pokládá se za malý 4 čtvrti“. 
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Obr. 78: Vinice u Cerhýnek.Zmiňuje ji urbář zlatá kniha, její umístění dokladají jak pomístní názvy, a terénní relikty terásek. 
Vlevo výřez z indikační skici, vpravo DMR 5G, vrstva sklonitost terénu. Zdroj mapy: [DMR 5G], [ČÚZK], [IS] [NA], [WMS 
ČÚZK DMR 5G], 2019. 

 
Obr. 79: Vinice u Klučova, rovněž popsaná v urbáři Zlatá kniha, její umístění dokladají také pomístní názvy a nepatrné terénní 
relikty terásek. Vlevo výřez z CO stab. katastru, vpravo DMR 5G, vrstva sklonitost terénu. Zdroj mapy: [DMR 5G], [ČÚZK], 
[WMS ČÚZK DMR 5G], [SK] [ÚAZK ČÚZK], 2019. 

  
Obr. 80: Terasovité relikty pod dvorem Hošť. Dostupné písemné doklady o využití pozemků mlčí, je otázkou, zda by další 
historický výzkum přinesl odpověď na otázku, zda se jedná o relikty vinice, nebo o něco úplně jiného. Vlevo fotografie reliktů, 
vpravo DMR 5G, vrstva sklonitost terénu. Foto: Milena Hauserová, 2014. Zdroj mapy: [DMR 5G], [ČÚZK], 2019. 
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Obr. 81: Terénní útvary pod dvorem Hošť na detailním výřezu. A. plocha reliktů, B – vodoteč, C – vodní plochy pod Hoští. 
Zdroj mapy: [IS] [NA], [WMS ČÚZK DMR 5G] 

 

6.4.3 Štěpnice a zahrady 

Urbářem barvitě popsané zahrady v Kostelci nad Černými lesy a jejich umístění již po-
psala Nachtmannová (2008). V urbáři se dozvídáme, jak byly tyto zahrady ohrazovány, buď 
pletenými ploty, nebo zděné, s vápennou omítkou a překryté cihlami. Toto ohrazení se u za-
hrady, kterou přibližuje výřez na Obr. 82 dochovalo dodnes. Urbář popisuje jižní frontou domů, 
květné a kořenné zahrady, osázené „rozdílnými stromy, kusy zahradnickými růžemi a květinami, 
též špalíry vysazený, kdež i také vpravo v koutě k ulici při půlnoční straně proti polednímu 
stromy fíkový vysazený se nacházejí.“ 

Dále se věnuje popisu vybavení zahrad, popisu studen, vstupním portálům do zahrad a 
dalším. Jedná se o popis pozdně renesančních zahrad, které se dočkaly už během psaní urbáře 
rychlé obnovy a byly plně využívány (Nachtmannová, 2008). 

Výřez právě této zahrady jsem ukázala proto, že zahrady za domy na náměstí se do dneš-
ních dnů nedochovaly. Konkrétně tato zahrada s výraznými terasami je však z části pozorova-
telná stále. Tyto terasy se až do roku 2016 propisovaly jak v leteckém snímkování (Obr. 84), 
tak na digitálním modelu (Obr. 85). V nedávné době, však část zahrady byla terénně zarovnána 
a digitální model se tak stává jedním z archivních dokumentů, uchovávající zprávu o jejích 
reliktech. 
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Obr. 82: Mapa dvora a dalších vrchnostenských budov s pozemky z roku 1812. Červenou čarou vyznačen prostor zahrady 

(červeně je značena i na tomto plánu, což nejspíše svědčí o jejím kamenném (zděném) oplocení. Na plánu je zcela vlevo (zá-
pad) budova zámku s kostelem a budovu špitálu (modře podbarveno). U písmene J se bývalá koželužna, u písmene K bažant-
nice. Šipkou je označena socha sv. Jana Nepomuckého, která se jeví jako samostatně stojící bez kapličky. Zdroj mapy: SOA 

Praha Vs Kostelec nad Černými lesy, i.č. 2993. 

 

 

 
Obr. 83:Indikační skica, CO stabilního katastru. Národní archiv. Byla zbourána budova v rohu zahrady, bažantnice se jeví 
stále na stejném místě. Velký sad zcela vpravo byl vykácen a slouží jako orná půda. Socha sv. Jana Nepomuckého se nyní 

nachází v kapličce. Zdroj mapy: [IS] [NA], [WMS ČÚZK DMR 5G], 2019. 
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Obr. 84: Porovnání archivního (2016) a aktuálního leteckého snímku (2018). Relikty teras zahrady byly až do nedávna velmi 
dobře pozorovatelné i na leteckém snímku. Jižní část je nepoškozena, na severní byly provedeny terénní úpravy. [MAPY.CZ] 

2016, [WMS ČÚZK ORTOFOTO], 2019. 

 

 

 

 
Obr. 85:Na digitálním modelu prováděném v letech 2009-2013 jsou terasy velmi dobře patrné. [WMS ČÚZK DMR 5G] 

2019.  
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6.5 Lesy 

Oblast Černokostelecka je charakteristická rozsáhlými lesními porosty. Urbář Zlatá kniha 
lesní porosty popisuje jak pro celé panství, tak u každé obce zvlášť. Při pokusu o rekonstrukci 
umístění popisovaných ploch jsem však narazila na složitosti spojené s definicí hranice lesa a 
zejména na absenci různých pomístních názvů, které se možná vyskytují v mapách revírů, ale 
zejména se tradují ústně mezi obyvateli (spíše však tuto místní znalost předpokládám u mys-
livců). V urbáři jsou popsány jednotlivé lesní porosty v okolí vesnic.  

Popis lesů patřící ke kostelu sv. Martina v Kozojedech: „Lesy. Jdouce cestou Švoreckou 
k Dolánkám, v jedné příčině, slove v Kniežku za ...2 leče.148 

V Přehvozdí proti rolím Hošteckým při cestě za 1 leč.  

Při silnici Vyžlovské slove v Borovinách za 3 provazce.“149 

a na další straně popis panských lesů u Kozojed: 

„Lesové panští. Jsou dřívím rozdílného, totiž duby na klády mladistvý na roli vostavčí, 
tyčky vinný a k palivu pro hvozd a pivovar. Od Vyžlovský silnice, lesů Vyžlovských, Štíhlických, 
Doubravčických, Přehvozdeckých a Kosteleckých pod revír foršknechta Doubravčického.“150 

Urbář tedy popisuje oba výběžky na severu katastru Kozojed (srovnej s obr. Obr. 75) a 
malý lesík na jihu u staré Vyžlovské cesty. Popsané údaje by pak mohly při tabulkovém srov-
nání s lesním pokryvem zobrazeném na mapování dát obraz změn lesního pokryvu v delším 
časovém kontinuu než je běžné s použitím starých mapování. Panské lesy jsou popsány poně-
kud vágněji, za to se však dozvídáme jaká byla jejich druhová skladba, na tomto podkladu 
přiblížil obraz lesa V.J. Mrvík (2016). Určení jejich přesné lokalizace je však nejisté. 

Možnost spojovat pomístní názvy odkazující na skladbu lesa je třeba vnímat velmi kri-
ticky. V některých případech se skutečně může jednat o odkaz na druhovou skladbu obklopující 
dané místo. Bez znalosti doby vzniku jednotlivých názvů je však nelze brát jako směrodatná. 
Z pomístních jmen vzniklých do r. 1379 lze odhadnout, jaké lesy byly přibližně kolonizovány. 
Z rešerše provedené J. Nožičkou (1957) vyplývá, že byly kolonizovány lesy, jejichž přeměna 
na zemědělskou půdu byla nejsnazší a nejvhodnější (srovnej s kapitolou 4.3.4). Smrk v tehdejší 
době zabíral v přirozeném lesním porostu jen malé plochy, osídlení se tedy soustředilo do ob-
lastí úrodných doubrav, oblasti borových lesů, březových, lipových a na olšiny u potoků. 

Určování hranice lesa bylo až do poloviny 19. století značně obtížné. Běžné bylo vyhá-
nění dobytka na lesní pastvu, a tak mnohdy nebylo zcela jasné, kde les začíná a končí (Příhoda, 
2012). Jiné specifikum však nabízí pohled na lesní obory. Konkrétně obora v Kostelci nad Čer-
nými se díky svému kamennému ohrazení, které se dochovalo dodnes velmi výrazně propisuje 

 
148 Leč = větší díl lesa, co se na jeden hon zabralo = 26 zaječích tenat = 670 čtver. sáhů. 1 sáh = 3,59m2. Tenato 

(mn. č. tenata) = menší díl lesa na lapání zvěře s tenaty, jež se roztáhla v tenatnici čili v průseku. Provazec (od 
poloviny 16. století) = 52 lokte = 17,5 sáhu = 1/38 leče = 7/10 tenata. Bělohlávek, 1983. 
149 SOA Praha, Vs Kostelec nad Černými lesy, Urbář Zlatá kniha, i.č.3138, f. 365. 
150 f. 365, tamtéž, rozdílná stránka má stejné číslo. 
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už na mapách I. vojenského mapování. Dalším krajinným aspektem, který lze v oboře vysledo-
vat, je široká, upravená cesta lemovaná vzrostlými duby, která vede v mírném zářezu podél 
potoka k hájovně u brány na severu, kde cesta pokračuje mezi poli do Přistoupimi. 

  
Obr. 86:Široká, vzrostlými stromy lemovaná cesta v oboře směrem na Přistoupim. Vpravo zákres cesty s částí navazujících 

cest v oboře. Zdroj mapy: [WMS ČÚZK DMR 5G], [WMS ČÚZK ZM], 2019. 

6.5.1 Bažantnice 

Urbář popisuje bažantnice a ptáčnice v Kostelci, Komorci (pustá), u Českého Brodu, 
v Klučově, v Poříčanech, pustou Tismicích, u Dobřichova a Běšinovského dvora. 

Konkrétně bažantnice v Kostelci je popsaná na f. 55 následovně: 

„...druhá té podobná zahrada bez štěpí a v ní čtverhrannej rybníček, po stranách kamen-
ným tarasem obehnaný. Kdež za předešlých vrchností prádlo se jmenoval a v té zahradě po 
vyprání šaty se sušívaly. Nyní pak bažantník časem, když mnoho ptáků má, obzvláště doma 
plemeněných, tehdy je do trav k pastvě, na všelijaký brouky vypouští. jako i také pro ně konopě 
seje a zelí sází. A co se potom tý pomatený trávy vynaleze, to bažatníkovi pro jeho krávu (po-
něvadž od žádného od omastku deputátu nemá) zanechává. Nic méně nechtíce ptáci tu státi, 
jest nyní kahsirovaná a do Poříčan přenešená, zahrady pak obě štípky a planěmi vysazený a do 
chalupy podruzy k nájmu přijatý.“ 

Lokalizace bažantnice je upřesněna na Obr. 82 pod písmenem K. Konkrétně v Kostelci 
se do dnešního dne dochovalo kamenné oplocení, kde byli bažanti chováni. Ostatní bažantnice 
jsou definovány podobně – většinou se jedná o ohrazené pozemky, zpravidla v blízkosti vodní 
plochy. U Komorců popisuje pustou bažantnici: “s všemi pokaženými hradbami v nichž nic 
není.“ U Dobřichovského dvora zase popisuje bažantnici, umístěnou v chobotu rybníka, kde 
nejsou žádní ptáci anebo jen málo a neplynou z ní žádné zisky. 

Urbář přináší pohled na poničené bažantnice z větší části bez ptactva. Jejich vývoji, his-
torii a pokračování by se dalo rozvést mnohem šířeji, nicméně z časových důvodů nebyla zjiš-
ťována ani lokalizace, která bez dalšího hlubšího výzkumu není možná. Poznání jaké studium 
těchto zařízení pro chov bažantů přináší, přibližuje sborník editovaný Robinem Ambrožem 
(2014). 
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6.6 Vodní toky, vodní plochy a mokřady 

Rybníky a malé vodní nádrže jsou jedním ze základních krajinotvorných prvků středoev-
ropské krajiny. Kdy přesně byly soustavy rybníků založeny a zda jsou dochované hráze dokla-
dem jejich souběžného fungování, nelze přesně zjistit. Krajina táhlých údolí na Černokoste-
lecku, která bylo možné snadno přehradit, byla narozdíl od plošší krajiny severní části panství, 
pro jejich budování mimořádně příhodná. Chov ryb patřil až do poloviny 19. století k velmi 
výnosným hospodářským aktivitám. Po tomto období, kdy cena ryb rychle klesala, bylo velké 
množství rybníků přeměněno na louky, které skýtaly dostatek pícnin pro nastupující a ekono-
micky výhodnější chov ovcí. Bednařík (1957), pak ve svém příspěvku k dějinám rybníků na 
Českobrodsku interpretuje popis vodních toků v urbáři Zlatá kniha, který nám dává tušit obraz 
krajiny bohaté na rybníky, které jsou však v 17. století z části pusté. Popisuje po proudu jed-
notlivé přítoky potoků a zastavuje se u každého rybníka (i pustého). Bednaříkův článek je do-
plněn i rekonstrukcí rybniční sítě, doplněné popisem jednotlivých identifikovaných rybníků. 

V následujících řádcích přiblížím, jak takový popis v urbáři vypadal a konfrontací popisu 
s mapovými prameny na příkladu vesnic Tehovce a Srbína v západní části panství ukáži složitý 
a mnohdy nejednoznačný obraz fungování rybniční soustavy v zázemí sídla. Zároveň, s ohle-
dem na podrobné měřítko takového zpracování, je možné vidět, jak se vodní složka i přes snahy 
ji ovládnout a zúrodnit, v některých místech stále propisuje do krajiny. 

Studiem zaniklých rybníků v České republice se zabývá řada badatelů a výzkumných 
týmů. K problematice zaniklých rybníků například Andreska (2002), výzkumem možností ob-
novování zaniklých ploch přispěl Rozkošný a kol. (2014), vznikla stále doplňovaná databáze 
zaniklých rybníků v České republice (Pavelková-Chmelová a kol. 2013; David, 2016). 

Evidování rybníků a rybničních hrází na Černokostelecku byl jeden z dílčích úkolů, které 
byly pro tuto práci vytyčeny. Na vzorku území, tak mohla být konfrontována zjištění jak z pí-
semných, tak mapových pramenů. Hráze jsou velmi trvalou, v prostoru mnohdy výraznou a 
pevnou stavbou, která překvapivě dobře odolává působení času a přírodních podmínek. 

Oproti tomu ohraničení vodních ploch už nemusí být vždy na první pohled jasné a zře-
telné. K jejich definici jsou využívány linie hranic, linie parcelací, průběhy cest; z moderních 
metod například vyhodnocení digitálního modelu terénu. Všechny faktory podoby ploch ryb-
níka se odvíjí od systému hospodaření a od aktuálních klimatických podmínek v daném období. 
Na konci práce je umístěn katalog rybníků, jak jsou zachyceny na panství jak nejstarším urbá-
řem z roku 1564, tak urbářem Zlatá kniha. Velikost rybníků je uváděna v počtech kop ryb, kdy 
se na jednu kopu počítá cca 2,75 ha plochy (Lipský, 2011). 

Pokud se již zabýváme vodní složkou, nelze opomenout, že urbář nám dává představu o 
studních na pozemcích obcí i u některých usedlostí a hodnotí jejich vydatnost a kvalitu vody.  

Domnívám se, že podrobné poznání fungování rybničních soustav a často zdánlivě nepa-
trných krajinných prvků, které s vodním režimem území souvisí, by mohlo významně přispět 
k hospodaření s vodou nejen regionálně, ale i území celé republiky. 
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6.6.1 Vodoteče a rybníky u Tehovce a Srbína 

Jako další modelový případ uvedu popis rybníků a potoční sítě u obcí Srbín a Tehovec. 
Tyto příklady jsou zvoleny s ohledem na skutečnost, že část zde popsaných rybníků či jejich 
hrází se dochovala, část jich zmizela pod rozrůstající se zástavbou a jeden z rybníčků se docho-
val jako neobdělatelný mokřad na kraji pole u cesty a propsání pramene Rokytky i přes prove-
denou melioraci (provedené v roce 1967).151 Tento příklad má ukázat potenciál využití infor-
mací získaných ze zkušenosti s hospodařením s vodou např. při pozemkových úpravách, nebo 
obnově původních krajinných prvků. 

Na úvod nechme vyprávět popis toků v okolí vesnic Tehov a Srbín v urbáři Zlatá kniha:152 

f. 761: První tok z Černých lesů do poledne k půlnoci (od jihu k severu) 

1. Z černých lesů Tehovských od Struhařova z panství J.M. Pana hraběte z Valdštejna 
skrze lesy tekoucí. 

2. Item nad Tehovcem též z pramenů od rybníka pustého Tehovského (H1) a potom spo-
lečně v lukách nad Vojkovem se schází a pod Vojkovem do gruntů uhříněvských pod mostkem 
Vojkovským potůček vpaduje.153 

Druhý tok od západu a půlnoci na poledne 

1. Od Tehovce prameny od obecního rybníčka tekoucí k Srbínu, skrze selské rybníčky až 
do rybníka J. M. Knížecí Požáru vpaduje. 

f.761v: 2. Item ze Svojetic a pod Svojeticí v lesích rozdílně vycházející prameny do ryb-
níka J. M. K. hořejšího z něho do dolejšího Pitrinřince přicházejíc odtud též pod Srbín do ryb-
níka Louňovického k čemuž se prameny nad Louňovicemi a z Louňovic přivtělují. Z toho do 
rybníka Pařezu a z něho hned do rybníka Velkýho Vyžlovskýho přichází. Kterémuž se také ně-
kolik pramenů do téhož rybníku z Černých lesů od Spálené louky přiměšuje. 

O Jevanském potoku pramenícím u Svojetic a protékajícím Srbínem se tento soupis toků 
nezmiňuje. Dále už jen následuje popis potoků postupně po proudu až k řece Sázavě. 

Krácený popis vesnice Tehov uvádí hodnocení úrodnosti půd a počet obyvatel. Dále, 
kromě jiného, uvádí že se ve vsi nachází obecní studnice, dva prameny napájející rybník, uve-
dený jako Bendovský, z kterého potok dále teče do rybníka Požáru. Viz: 

f. 383 v.: „Ves Tehovec 

k starý pertinenti Smiřický a rychtě Mukařovský přináležející. Rolí právě mizerný na mok-
linách a bahnivý v mokrý léto na nic neúrodný k obsývání žitem a ovsem. Počítajíce do 
lánu po 10 kopách záhonů a na každou kopu po 6 korcích. ...“ 

Dále jsou vyjmenováni 3 hospodáři, 9 chalupníků a popsání velikosti a stavu jednotlivých 
usedlostí, robotní povinnosti atd. Následuje výčet obecních majetků, v nichž jsou zapsány: 

 
151 Zdroj: https://meliorace.vumop.cz/?core=app 
152 SOA Praha, Vs Kostelec nad Černými lesy, i.č. 3138. Vlastní přepis. 
153 Jedná se o popis říčky Rokytky. 
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f. 386 v.: „... Rybníčky pustý obecní 2. (E, F) 

Studnice obecní, 2 prameny z obou(?) vycházejí do rybníka Bendovskýho k Srbínu (D) a 
odtud do rybníka Požáru. ... 

f. 387: Rybník Tehovecký vejtažní, pustý a zarostlý, nasazoval se na 10 kop plodu,“154(G) 

Krácený popis vesnice Srbín, hodnotí úrodnost polí o něco lépe, uvádí vydatnou obecní 
studnu, z níž „zbývající voda teče do rybníka Požár“. Viz: 

f.376: „Ves Srbín 

k starý pertinenti Smiřický a rychtě Mukařovský přináležející. Rolí neúrodných, prame-
nitý moklavý a na větším díle lesy zarostlý, k obsívání žitem a ovsem. Počítajíce do lánu 
po 10 kopách záhonů a na každou kopu po 6 korcích. ...“ 

Dále je vyjmenováno 6 hospodářů, 1 chalupník a jejich majetky a popsání velikosti a 
stavu jednotlivých usedlostí, robotní povinnosti atd. Následuje výčet obecních majetků, v nichž 
jsou zapsány: 

f.378 v.: „Studnice obecní s dostatkem vody a zbývající voda teče do rybníka Požáru. ... 

Rybník Požár podtěrný; Nasazuje se do něho 1kopa 30 kaprů. 

Z něho do rybníka Louňovskýho vpád svůj bere. ...“ 

Pokud tato zjištění konfrontujeme s mapovými prameny a terénním průzkumem, vcelku 
snadno nalezneme pustý Tehovský rybník označený na následujících obrázcích jako H1. Mapy 
jej zachycují jen jako protrženou hráz s vazbou na cestu. Rybník Požár, nalezneme rovněž 
snadno, do dnešních dnů se zachoval prakticky nezměněn, vč. svého jména. Bendovský rybník 
mají napájet dva potoky – jedná se nepochybně o rybník, který zachycuje I. i II. vojenské ma-
pování mapa panství i Stabilní katastr (Obr. 88 až Obr. 90), označený písmenem C. Do dnešního 
dne (Obr. 91) se hráz dochovala ukrytá v zástavbě a vede po ní cesta. Při terénním ohledání 
není zřetelná. Historická vazba mezi hrází a cestou však trvá dodnes. 

Dále se však situace komplikuje. Na druhém toku a jeho prvním přítoku je pak popsán 
obecní rybníček a selské rybníčky, jejichž počet zde není specifikován.  

Pokud se však podíváme na popis vesnice Tehovec a jednotlivé usedlosti, nalezneme 
zmínku u jednoho chalupníka, k jehož majetku pařily:155„Rybníčky 2 strhaný a zarostlý“, a u 
dalšího chalupníka, u kterého je k majetkům uvedeno: „Rybníček pustej a zarostlej“. Jejich 
přesná lokalizace není jasná. Může se však jednat o trojici rybníčků na Obr. 87 pod písmeny F 
a D. 

Urbář uvádí v každé z výše uvedených vesnic obecní studnici. U Tehovce pak 2 pusté 
obecní rybníky. U Srbína by byla situace vcelku jasná – uvádí pouze obecní studnici, ze které 
jde voda přímo do rybníka Požáru. Když se však vydáme proti proudu, narazíme na pětici hrází 

 
154 Výměra cca 28 ha. Ověřeno dálkovým průzkumem, plocha pod písmenem G této výměře odpovídá. 
155 f. 384v. Chalupníci uvedení pod jmény Jan Krejčí a Tomáš Špaček. 
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(H2 až H5) a jeden malý rybník (H6). Tyto hráze a rybník by mohly být pěticí rybníků, náleže-
jící k pustému gruntu. 156  Urbář pak uvádí ještě jeden u výjezdního gruntu 157  – malý 
„mňeňavý“.158 

Abychom vztahy mohli pochopit dále, je třeba se pozorněji podívat ještě na další vesnici 
– Svojetice. U nich urbář přesněji hovoří o dvou výtažních rybnících Pitřincích:159„na vodě 
pramenitý, do nichž prameny od Svojetic přicházejí a z nichž zase do rybníka požáru voda vpád 
svůj bere.“ 

Zároveň zmiňuje obecní rybníček ve vsi a obecní studnici před pastouškami.160 Pokud 
pozorně projdeme popisy jednotlivých hospodářství, dozvíme se o dalších pěti rybnících u vý-
jezdního gruntu se svobodnou rychtou, z nichž čtyři jsou pusté „v nichž trávu seká“ a u dalšího 
gruntu o dalších dvou pustých rybníčcích s poznámkou o sečení trávy (nejspíše se jedná o dvě 
hrázky před horním a dolním Pitřincem). Pokud si spojíme tyto informace s poznámkou pod 
čarou č. 156, s velkou pravděpodobností se jedná o ty samé rybníky a hráze jaké jsou zmíněny 
u Srbína, jen se o ně stará někdo jiný než původní majitel nyní pustého gruntu. V mapkách níže 
zakresleny pod značkou H2 až H6. Do dnešního dne se s vazbou na cesty dochovaly hráze H5 
a H6. Ostatní jsou z povrchu smazány úpravami terénu. 

Hráz (B) byla patrně na mapách I. a II. vojenského mapování podrobně zaznamenána 
s ohledem na možné strategické využití (buď jako předpřipravený zákop, nebo možné místo 
přechodu či přejezdu zamokřené louky). Potvrzení této skutečnosti by mohli přinést další ba-
datelé zpracováním písemného operátu I. vojenského mapování. O existenci rybníka, či spíše 
sádek však urbář mlčí. V současnosti jsou překryty novou zástavbou. 

U Tehovce již urbář zaznamenává velký (28 ha) pustý rybník (dále pod písmenem G). 
Jeho přes 200m dlouhá hráz se dochovala dodnes spolu s názvem ulice „Na Hrázi“ pod ní. 
Vzhledem k její mohutné koruně (šířka přes 10 m), je zastavěna objekty chatek 

Zvláštní případ představují ony „selské rybníčky“ pod Tehovcem. U písmene F na Obr. 
87, je patrný malý rybníček. Do dnešního dne se v poli propisuje jako malý zamokřený, neob-
dělatelný úsek do kterého se boří technika a nic na něm neroste. I přes intenzivní mnohaleté 
snahy o zúrodnění a obdělání, stále zůstává na svém místě. Analogickou situaci nalezneme u 
pramene říčky Rokytky. Na poli, kde pramení, byly provedeny meliorace a pole bylo sceleno. 
Na leteckých snímcích z roku 2016 je patrné, že i přes melioraci se hospodařící družstvo pra-
meništi vyhýbalo ( Obr. 94), o dva roky později se už vyhýbá téměř celému potoku. Prozkou-
máním veřejné databáze půdy jsem zjistila, že tato změna byla pravděpodobně vynucená okol-
nostmi a provedená z vlastní iniciativy.161 

 
156 f. 376. „Grunt Matěje Štumfera(?) [SStúmffera]...Rybníků pět, z nichž pustý 2, jeden se travou užívá a druhý 

zarostlý, ve třech pak voda jsouce, jsou nasazený od vrchnosti zatím plodem na vejtah na polovici užitku. Jeden 
na 15 kop, druhý za 20 kop, třetí v lesích nestojí za nasazování. Kterýžto dotčený rybníci vedle správy rychtáře a 
jiných sousedů do těch 7kop 30 záhonů porostlin vtažení jsou.“ Výměrou 7 kop 30 záhonů jsou zde míněny po-
zemky, které patří ke gruntu. 
157 f.376v. 
158 Zřejmě se zkaženou vodou, neudržovaný. 
159 f.383v. 
160 f.382v. 
161 Zdroj: http://eagri.cz/public/app/lpisext/lpis/verejny2/plpis/ 
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Plocha, která je na starých mapách zobrazována jako podmáčená louka se tak po letech 
pokusů o její smazání intenzivním obhospodařováním znovu propsala na povrch. 

 
Obr. 87: Ves Tehovec (E) a Srbín (A) na mapě 1. vojenského mapování (1764-1767). Zřetelně je zachycen rybník Požár, před 
ním rybník Bendovský (C). Jižně od Tehovce se nachází protržená hráz velkého rybníka (G). U lesa západně pustý tehovský 
rybník (H1) na Rokytce, za Tehovcem prameniště a rybníčky kolem silnice (F), hrázka rybníka (D), kterým potok teče, do již 
zmíněného Bendovského rybníka (C). U Jevanského potoka, který protéká Srbínem (A) vidíme mezi Svojeticemi a Srbínem 
jeden rybník (H6) a pětici hrází (H2 až H4 jsou zakresleny jako protržené, H5 je vcelku a vede přes ni cesta). Za Srbínem 

potok protéká pozůstatky rybničních hrází nebo možná sádek (B). Zdroj: Webová aplikace MAPIRE – Historical Maps On-
line: First military survey of the Habsburg Empire [online]. In: Budapest, Hungary: Arcanum, 2019 [cit. 2019-05-24]. Do-

stupné z: https://mapire.eu/en/ Graficky upraveno. 
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Obr. 88: Na georeferencované Müllerově napě Černokosteleckého panství (1777) je situace o něco méně přehledná a o něco 
více matoucí. Bendovský Rybník (C) a rybník Požár zůstávají na svém místě. Drobné rybníčky (F a D) u Tehovce (E) mapa 
zcela pomíjí, je možné, že buď s ohledem na to, že byly selské anebo příliš malé. Zachycuje plochu velkého pustého rybníka 
nad Tehovcem (G). Stejně tak pomíjí rybníky na horním toku Jevanského potoka směrem od Svojetic k Srbínu (A), a naopak 

zobrazuje vodní plochu na místě sádek (B). Zdroj: SOA Praha, Vs Kostelec nad Černými lesy, Müllerova mapa panství z roku 
1777, i.č. 2992. 

 

 

 
Obr. 89: Ves Tehovec (E) a Srbín (A) na mapě 2. vojenského mapování (1842-1853). Stejně jako na předchozích obrázcích 
vidíme u Tehovce velký zaniklý rybník (G), pustý Tehovský rybník (H1). Prameniště a rybníčky u silnice nejasné (F, D). Zře-
telně je opět zachycen rybník Požár, Bendovský rybník (C), hráze zaniklého rybníka či sádek (B). Směrem ke Svojeticím ma-
pování zachycuje již jen 3 hráze a to poněkud nepřehledně, jsou překryté šrafou (H2). Zdroj: 2. vojenské mapování, Cenia 

web services, zpracováno online připojením v programu ARCgis. Zdroj mapy: [MAPIRE2], 2019. 
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Obr. 90: Ves Tehovec (E) a Srbín (A) na Císařských otiscích stabilního katastru (1841). Zřetelně je opět zachycen rybník Po-
žár a Bendovský rybník po jehož hrázi vede cesta na Budy a k Mukařovu (C). Zachované hráze zaniklého rybníka (sádek) se 

promítají jako podkovovitě zakřivená parcela (B, zvýrazněno žlutě). Zaniklý Tehovský rybník prozrazuje už jen cesta po hrázi 
(H1). Pustý rybník u Tehovce je zachycen jako podmáčená louka a jeho hráz jako louka. Prameniště nad silnicí je nezřetelné 
(F), pustý rybník (D) má opět hráz zachycenou parcelací (zvýrazněno žlutě). Rybníky směrem ke Svojeticím jsou rovněž za-

chyceny parcelací (H2). Zdroj mapy: [SK] [ÚAZK ČÚZK], 2019. 

 

 
Obr. 91: Ves Tehovec (E) a Srbín (A) na současné ortofoto mapě s podložením digitálním modelem terénu 5. generace. Zře-
telně je opět zachycen pouze rybník Požár (C). Hráze (B) jsou překryty zástavbou a novou parcelací, hráz (D) je pozorova-

telná jako jemná terénní vlna. Na místě rybníčku je pole podmáčené, špatně obdělatelné, s výraznými stopami bořící se těžké 
techniky (F, Obr. 92). Obdobná situace se nachází i u pramene říčky Rokytky. Zdroj mapy: [WMS ČÚZK ORTOFOTO], 

[WMS ČÚZK DMR 5G], 2019. 
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Obr. 92:Duben 2016, Tehovec – místo zaniklého rybníčku (F), trvale zamokřeno, stálý jev navzdory kontinuálnímu lidskému 

úsilí o kultivaci. Foto: J. Poláková. 

 

  
Obr. 93 a Obr. 94: Analogická situace u pramene Rokytky. Vlevo archivní ortofoto snímek z roku 2016, vpravo z roku 2018. 

Část potoka je meliorována. I přesto se však se potok propisuje jako zelenější porostní příznak. Vlastní prameniště se pak 
nachází v nezoraném kolečku uprostřed pole. Pod hrází zaniklého Tehovského rybníka, přes kterou dodnes vede cesta, pak 
vyvěrá na povrch a vine se podél lesa k Vojkovu. Na novějším snímku je již vidět vynucená změna plochy hospodaření, nej-
spíše v důsledku zabořování zemědělské techniky. Tato změna patrně vznikla z vlastní inciativy hospodařícího družstva (v 

databázi veřejného registru půdy LPIS není o úpravách obdělávané půdy žádný záznam). Zdroj: [MAPY.CZ], 2016, [WMS 
ČÚZK ORTOFOTO], 2019. 

6.6.2 Vodní doprava 

Důležitou vazbu v území představuje výběžek panství, pokrývající náplavku u Stříbrné 
Skalice. U přítoku Jevanského potoka, v místě naplavenin fungoval brod a přívoz, který byl 
v provozu až do roku 1946, kdy jej nahradila železná konstrukce mostu, později byl železný 
most nahrazen betonovým.  Urbář162 se u popisu města Skalice zmiňuje o řece Sázavě a zejména 

 
162 SOA Praha, Vs Kostelec nad Černými lesy, i.č. 3138, f. 279. 
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o přítoku jevanského potoka, kde „v těch místech u jmenovaného potoku i jinde může se k po-
třebě J.M.K. a poddaných dříví plavecky svážeti, (?) na vodu metati a po řece Sázavě bez pře-
kážky každého k Praze plaviti.“ 

Na Müllerově mapě panství pak vidíme, že hranice panství vybíhá až k náplavce. Jedná 
se o strategické místo, umožňující přepravu dříví, ale možná i jiných nákladů směrem do Prahy. 

 

 

 
Obr. 95:Přívoz a místo brodu na Marjánce u Stříbrné Skalice. Most přes řeku Sázavu zde byl vybudován až v roce 1946. 

Zdroj: Jakub Hlavatý (2016), Dostupné online [cit. 09/2019]: https://www.hradec1.cz/2016/09/most/ 

 

 

 
Obr. 96:Výřez nejjižnější části Černokosteleckého panství. hranice strategicky zasahuje až k řece Sázavě. Před obcí Pysko-
čely je vyznačen brod. Zdroj: SOA Praha, Vs Kostelec nad Černými lesy, Müllerova mapa panství z roku 1777, i. č. 2992. 
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7 Diskuze 

Prezentované výsledky ukázaly možnosti a limity využití historie a dalších a souvisejících 
vědeckých disciplín, pro interpretaci obrazu krajinného pokryvu a krajinného využití v minu-
losti, na příkladu historického vývoje krajiny Černokostelecka. Práce se soustředila na rekon-
strukci krajinné mozaiky a vztahů v ní v různých časových vrstvách, s těžištěm zájmu v časové 
vrstvě před nejstaršími vojenskými mapováními. Uvedené výstupy ukázaly nehomogennost vý-
chozích dat a mezerovitost vstupních materiálů, která ovlivnila možnosti interpretace jednotli-
vých krajinných složek a vztahů mezi nimi.163 Pokud chceme obsáhnout všechny složky kra-
jinné mozaiky, zjistíme nezbytnou potřebu konzultace s dalšími obory, které se na jednotlivé 
složky specializují (srov. kap. 6.4). 

Na proměnu sídelní složky krajiny a vzájemných vztahů v ní již do jisté míry odpovídají 
archeologické výzkumy. Na konkrétní vývoj daného sídla již existují metodiky (například sta-
vebně historické průzkumy, historická sídlení topografie), které by mohly ze získaných dat dále 
prohlubovat povědomí o jejich podobě a proměně. Výzkum se proto zaměřil zejména na struk-
turu sídel v kontextu dalších krajinných složek.  

Zejména u vodní složky bylo možné vcelku věrně rekonstruovat její krajinnou strukturu 
s ohledem na výrazné návaznosti na osídlení, mlýny, pily a s nimi provázanou dopravní síť. 
Narážíme však na nejednoznačnost časového zařazení. Další výzkum by proto mohl přinést 
odpovědi na otázku, zda všechny mohly v minulosti fungovat současně. Propojení vodních 
ploch s liniemi vodních toků a jejich hrází s liniemi dopravy, je vcelku pevně usazuje do krajiny, 
a i po zániku funkce jim ponechává velký význam a výrazné vazby v krajinné mozaice. Zároveň 
se řada rybníků, případně jejich hrází, vzhledem k trvanlivému pojetí jejich výstavby, docho-
vala v dobrém a pozorovatelném stavu dodnes. 

S liniemi vodních toků a průběhů cest souvisí i další krajinný jev, a to hranice (parcelace) 
pozemků, hranice jednotlivých katastrů obcí a hranice celého panství. Často je jejich průběh 
navázán právě na vodní toky nebo linie cest, případně výrazné terénní hrany. Přímo v terénu 
jsou však jejich doklady značně kusé. Jejich průběhy byly součástí mezigenerační paměti (Ku-
chař (1958), která byla v 50. letech minulého století setřena kolektivizací zemědělství. Jejich 
přesnou lokalizaci tak nehmotným způsobem dokládají dochované staré mapy a katastrální 
mapy.  

Les se na starých mapách zakresloval jako relativně stabilní, lokálně definovaný prvek. 
Obvykle se lesní porost ponechával na místech nevhodných pro zemědělské využití. Jeho hra-
nice nemusely být úplně jasné, pokud si uvědomíme, že až do 19. a někdy i 20. století se do 
lesa vyháněla zvěř na pastvu a do vzniku stabilního katastru mnohde nebylo možné jednoznačně 
určit, kde hranice lesa začíná a kde končí. 164 

 
163 Krajinné složky byly rozděleny dle metodiky CORINE land-cover, viz kapitola 5.9. 
164 Příhoda, 2012. 
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Plocha orné půdy byla v minulosti vnímána jako cennější než plocha lesa.165 V dnešní 
době se tento poměr spíš obrací, zčásti proto, že zalesňování166 se možná mnohdy díky médiím 
jeví jako přírodě prospěšnější a zčásti proto, že se zvýšením efektivity v moderních zemědělský 
postupech a zvýšením výnosů je orné půdy potřeba o něco méně než dříve. Zajímavé výsledky 
by mohl přinést praktický badatelský výzkum, zaměřený na plochu nutnou pro uživení určitého 
počtu lidí pomocí starých osevních postupů a hospodaření. Z historických pramenů by zároveň 
bylo zajímavé porovnat tyto výsledky se záznamy výnosů v dané lokalitě v historii a jak bylo 
nakládáno s případnými přebytky. Uchovávaly se? Prodávaly? Směňovaly za jiné zboží (napří-
klad za stavební dříví)? 

 V případě Černokostelecka k těmto nejasnostem dochování ploch obdělávané půdy čás-
tečně přispívalo i zanikání osídlení, kdy na vydobyté zemědělské půdě buď neměl kdo hospo-
dařit, nebo byla tak neúrodná, že ani nebyla připojena k sousednímu katastru a v obou případech 
zarostla lesem. Pokud by šlo o tabulkové porovnání zaznamenaných ploch mezi jednotlivými 
písemnými prameny – katastry a údaji v urbáři, poměrně snadno získáme po přepočtu historic-
kých pozemkových měr přehled, zda se plochy pohybují v obdobných relacích, nebo dochází 
ke změnám. 

Nabízí se úvahy o kapacitě krajiny vstřebat takovou změnu hospodaření. Hovoří se o 
udržitelném rozvoji v krajině. Je však otázkou do diskuze, zda cokoliv jako udržitelný rozvoj 
vůbec může existovat. Většina přírodního bohatství je konečná a nadměrné čerpání poškozuje 
krajinu nejen z lokálního, ale i globálního hlediska. Sonda do historie těžby na Černokostelec-
kém panství tato vyčerpání zdrojů v minulosti naznačuje. Naleziště jílů, písků, vápence nebo 
stavebního kamene jsou v některých případech opuštěna a těžba se přesouvá jinam. V někte-
rých místech tato těžba ustala, buď s ohledem na vyčerpání zdroje nebo vlivem rozvoje dopravy 
a dovozu kvalitnějších materiálů ze vzdálenějších míst a v některých místech naopak v dnešní 
době nalezneme těžební činnost která svůj objem oproti minulosti mnohonásobně zvětšila. 

Ústřední otázkou pak je zachování kvality životního prostředí. Například výzkum Loibla 
a Walzové (2010) na modelovém příkladu zkoumá kapacity krajiny vstřebat změnu způsobenou 
nárustem turismu v lyžařských střediscích. Jejich studie na modelovém příkladu ukazuje míru, 
do které je možné takovou lokalitu ještě rozvíjet a kdy už dojde k nevratným změnám, které 
charakter místa zcela změní a pro ztrátu oceňovaných kvalit přestane být dané místo příjemným 
jak pro život, tak rekreační pobyt. 

Hledání míry rozvoje je jednou z otázek, která by si v souvislosti s pohledem na kapacitu 
krajiny vstřebat změny hospodaření v minulosti zasloužila vlastní hlubší studii. Pokud je změna 
relativně malá, v krajina dokáže do jisté míry takovou změnu vstřebat a po určité době dojde 
k samovolné nápravě (srovnej s kapitolou 6.6 na str. 129).  

Zásah do krajiny například neuváženým hospodařením bych přirovnala ke zraněním lid-
ského těla. Pokud se jedná o drobné šrámy, tělo jako celek se časem zhojí, mohou zůstat jizvy, 
může a nemusí být poškozena psychika jedince (zranění zůstává v paměti), ale po čase se vše 

 
165 Mrvík, 2016. 
166 Často v amatérském podání na místech, která pro zalesnění vůbec vhodná nejsou, a to například kvůli 

vzácným druhům lučních rostlin, které tato změna hospodaření zahubí. 
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vrací do normálu. Pokud je však zranění příliš rozsáhlé, dojde ke zmrzačení, tělo po zhojení 
nefunguje jako dřív, je narušena duševní stránka, nebo dotyčný zemře. 

 Obdobnou analogii lze nalézt v krajině. Záleží zejména na tom, jak a zda funguje souhra 
faktorů v krajině, které bychom mohli označit jako stabilní (fungující organismus). Malé vy-
chýlení dokáže díky vazbám do jisté míry překlenout. Má kapacitu vstřebat změnu. Pokud je 
však zásah příliš velký, poškození se může stát nevratným nebo vést k zániku. Zároveň každé 
takové vychýlení se větší nebo menší měrou propíše do paměti krajiny a paměti lidí v ní žijících 
a hospodařících.  
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8 Závěr 

Podrobný průzkum historického vývoje krajiny, stejně jako poznání současného stavu 
kulturní krajiny je důležitým východiskem pro krajinnou politiku a vychází z požadavků Ev-
ropské úmluvy o krajině. V zájmovém území můžeme sledovat dlouholetý vývoj a na modelo-
vých příkladech nahlédnout s pomocí historických pramenů na fungování krajiny v časové 
vrstvě předcházející nejstaršímu soustavnému mapování.  

Interpretace složité sítě vztahů v krajině, která se v čase navíc kontinuálně proměňuje je 
mnohdy velmi obtížná a mimořádně pracná. Je jisté, že s dalším studiem těchto lokalit bude 
docházet k dalším upřesněním v těchto sítích vztahů, a to jak s ohledem na nové poznatky a 
výzkumy (např. archeologické), tak na čerpání pramenů, které mají další potenciál využití (na-
příklad písemné operáty I. vojenského mapování). Potenciál stěžejního písemného pramene, ke 
kterému se tato práce obrací – urbáři Zlatá kniha z roku 1677, který obsáhlou formou popisuje 
rozsáhlé majetky Lichtenštejnů, zůstal z větší části nevyčerpán a do budoucna věřím, že se 
k němu ještě budu vracet a se zájmem sledovat jakékoliv vstupy dalších badatelů. 

Prvním krokem analýzy území byla snaha o rozpoznání hlavních vztahů mezi sídelními 
složkami a od nich jsem pak přecházela ke zjemňování a analýze na podrobnějších modelových 
příkladech s pomocí vstupů dalších oborů a zdrojů informací které byly pro dané lokality k dis-
pozici (viz kapitola 5.4). Metodika terénního průzkumu se odvíjela od výše zmíněného hrubého 
rozpoznání sítě krajinných prvků, jejich identifikace na mapových podkladech a v písemných 
pramenech, vytipování lokalit pro terénní prospekci a po vytvoření záznamů z této prospekce, 
byly tyto poznatky zpětně konfrontovány s vytipovanými zjištěními. V některých případech byl 
tento proces opakován několikrát. 

Z nehomogenní povahy dochovaných materiálů, zejména s ohledem na jejich účel, kdy 
nebyly vytvořeny jako komplexní popis podoby krajiny, ale zaměřovaly se jen na jeho části, 
které zadavatelé jednotlivých materiálií požadovali, jsou zpracované výstupy krajinných vrstev 
rovněž nehomogenní. V některých případech se rekonstrukce krajinných vrstev dařila lépe 
(zejména sídelní složka a vodoteče a vodní plochy) a v některým byla obtížnější nebo bez spo-
lupráce s dalšími odborníky zcela vyloučená (lesní mapy, identifikace ploch pastvin a luk).  

Můžeme si položit otázku, jaký bude další osud dochovaných reliktů historických krajin. 
Podaří se je zachovat? Jak poznat jejich hodnoty? Jak tyto hodnoty uchovat a přenést zkušenost 
z jejich poznání do povědomí širší veřejnosti? 

Negativní působení člověka související s dramatickým rozvojem, necitlivým přístupem a 
malou úctou k práci předchozích generací se naplno rozvinulo v druhé polovině 20. století. Ná-
sledkům kolektivizace čelíme dodnes. Odtržení jednotlivých hospodářů od půdy je jednou 
z těžko zvrátitelných změn, která krajinu postihla. Značná část půdy je pouze pronajímána,167 
bez hlubšího zájmu o její osud. Dalším problémem je živelné zastavování úrodné půdy nejen 

 
167 K tématu pronajaté krajiny viz Sklenička, 2011. 
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skladištními areály, ale rozrůstáním kobercové zástavby rodinných domků do širšího extravi-
lánu měst. 

Poznatky ze studia historické krajiny by měly posloužit k modelování nových, moderních 
a harmonických krajin, které by nepostrádaly aspekt minulosti.168 Výsledkem kultivovaného 
krajinného managmentu podloženého podobnými studiemi, jaké přináší tato práce, by měla být 
krajina, která v sobě nese kontext místa a navazuje na vývoj překračující časový horizont ně-
kolika lidských generací. Práce přináší možný hlubší pohled do kontextu krajiny, ukazuje způ-
sob, jakým by bylo možné provést podobnou studii na dalších místech a s pomocí vzniklého 
souboru sond do krajiny tak pomoci při rozhodování, jak s krajinou uvážlivě pracovat do bu-
doucna. 

 
Obr. 97: Dochované členění dominikální půdy sítí polních cest. Uprostřed křížení se nachází socha sv. Donáta, který je 

ochráncem před údery blesku a krupobitím. Racionální krajinářský zásah, který se dochoval do dnešních dnů. Foto: J. Polá-
ková 2014. 

 
Obr. 98: Socha svatého Donáta u křížení polních cest u Škvorce. 

  

 
168 Chodějovská, 2015. 
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10 Přílohy 

10.2 Slovník základních pojmů užitých v textu 

Environmentální dějiny – tento výraz byl použit dle definice (Jeleček, 1994), kdy do-
slovný překlad “životněprostřeďové (prostřeďové) dějiny“ ani “dějiny životního pro-
středí“ nelze použít, protože pojem “environment“ ve svém původním významu lze chápat jako 
“životní prostředí člověka, společnosti a všech živých bytostí. Jde o to, že je tento výraz pojímán 
šířeji, než by nabídl český ekvivalent, tedy překlad environment – prostředí. 

Krajina – Krajina – slovo landscape se do angličtiny dostává na konci 16. století z Ho-
landska. Slovo Landschap a německé landschaft označovalo jednotku osídlení a současně 
mohlo být vyloženo jako cokoli, co by mohlo být předmět oku příjemného zobrazení, či jako 
scenérie vyprávěného děje. (Schama 2007). 

Evropská úmluva o krajině169 z roku 2000 definuje význam slova „Krajina“ následovně: 
Část území, tak jak je vnímána obyvatelstvem, jejíž charakter je výsledkem činnosti a vzájem-
ného působení přírodních a/nebo lidských faktorů (článek 1 - Definice). S výjimkou území, 
uvedených v čl. 15,170 se vztahuje na celé území stran a pokrývá přírodní, venkovské, městské 
a příměstské oblasti. Zahrnuje plochy pevninského rázu, vnitrozemské vodní plochy a mořské 
oblasti. Týká se jak krajin, které mohou být považovány za pozoruhodné, tak krajin běžných a 
narušených. (Článek 2 – Rozsah). V České republice se s odvoláním na výše zmíněný čl. 15 
nepovažuje za předmět úmluvy krajina jako celek, ale pouze její vybrané části. V evropských 
zemích je navíc tento pojem vykládán v závislosti na kulturních a jazykových zvyklostech 
různě. 

V této práci se obecný význam krajina vztahuje na tu část zemského povrhu, kterou je 
možno vnímat z lidské perspektivy (horizont ve výši očí) a která je či v minulosti byla člověkem 
nějakým způsobem změněna či upravena – kultivována. Jako protiváhu bychom z definice kra-
jinného rázu (Löw, Míchal) mohli považovat název divočina. 

Krajina asociativní (memoriální krajina) – území memoriální či pietního charakteru, 
bez nutnosti fyzické existence materiálních kulturních důkazů. Jedná se místa bojišť, nebo místa 
spojená s národními dějinami. 

Krajinné jevy – krajinné prvky, vazby, rozhraní a symbolická místa 

- živé/funkční  

- zaniklé – pozorovatelné zbytky v krajině 

- zaniklé zcela (doložené pouze nehmotnými prameny) 

 
169 Plné znění dostupné z: http://www.civilscape.eu/civilscape/public/cz/elc/elc-00.html?jid=1o2o0o0 
170 Teritoria se zvláštním statutem – zámořská teritoria (např. Faerské ostrovy, Dánsko – Grónsko) 
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Krajinný prvek (krajinná složka) – část krajiny – jakýkoliv předmět, který je v krajině 
fyzicky přítomen (les, pole, stavba, cesta, mez, vodní plocha...), geometricky může být defino-
ván bodem, linií nebo plochou. 

Krajinné rozhraní – hranice mezi dvěma plošnými prvky nebo plošným a liniovým prv-
kem (např. okraj sídla, cesty, lesa) 

Krajinné vazby – vztahy jednotlivých jevů – mohou být kompoziční nebo vizuální; ge-
ometrická specifikace – bodové, liniové, plošné 

Krajinná vrstva – soubor živých i zaniklých krajinných jevů v jednom časovém úseku 
na vymezeném území. 

Komponovaná krajina – Záměrně upravená krajina, která pojetím tíhne k celistvosti a 
jednotě. Její uspořádání však není striktně vymezeno či předem určeno. Na poměrně malém 
prostoru zakládají šlechtické rody či jejich představitelé jednotlivé stavby tak, aby samotné 
sídlo či jiná (povětšinou sakrální) stavba, stanula v jeho kompozičním ohnisku. V rámci celé 
české kotliny pak tyto urbanistické celky představují soubor poměrně čitelných podpisů těchto 
představitelů šlechty (Hájek, 2003).171 Jedná se například o krajinářské zámecké parky, krajiny 
se soustavami alejí, krajiny s komponovanými průhledy na stavební či krajinné dominanty apod. 

Mozaikovitost – hustota krajinných plošek nebo jemnost mozaiky 

Plužina – soubor pozemků tvořící hospodářské zázemí sídla. Její velikost, forma a míra 
dochování se odvíjí např. od geologické a morfologické skladby území, bonity půdy, způsobu 
hospodaření, stáří sídla a řady dalších aspektů. Gojda (2000), plužinu definuje jako souhrn 
všech polí, luk a pastvin, propojených navzájem sítí cest, náležejících ke vsi. 

Krajinný pokryv (land cover) – je fyzickým materiálem na povrchu Země. Rozumí se 

jím napříkla lesy, louky, pole, asfalt silnice atd. 

Krajinné využití (land use) – je přeměnou přírodního prostředí či divočiny na prostředí 
vytvořené člověkem (jako jsou pole, pastviny a sídla…) Pozdější významné účinky na land use 
představuje živelný růst měst, půdní eroze, degradace půdy, salinita a přeměna v poušť. Podle 
Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO, Food and Agriculture Organization) souhr-
nem úprav, činností a vstupů, které člověk uskutečňuje v určitém typu krajinného pokryvu (land 
cover). 

Přírodě blízká krajina – část krajiny s méně významným vlivem člověka, či místa, kde 
je současný vliv člověka menší, než v minulosti. 

Stará mapa – jedná se o autentický kartografický dokument, který zobrazuje určitou část 
zemského povrchu v minulosti. Oproti tomu pojem  

Historická mapa – jedná se o kartografický dokument, jehož základním obsahem je zob-
razení dějinných událostí a geografického prostředí, v němž se tyto události odehrály (Karava-
jevová 1968). 

 
171 HÁJEK, Pavel. Česká krajina a baroko: urbanismus českého baroka na příkladu města Jičína a jeho okolí. 

Vyd. 1. Praha: Malá Skála, 2003, 66 s. ISBN 80-902777-6-4. 
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10.3 Katalog vesnic 

Tab. 7:Seznam vesnic uvedených v urbáři a jejich vztahy k farní síti, síti panských mlýnů, a majetkové zařazení. 
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az
en

í 

P
ů

vo
d

n
í 

m
aj

it
el

 

R
yc

h
ta

 

H
od

n
oc

en
í 

b
on

it
y 

po
lí 

O
se

d
lý

ch
 

Z
ád

u
ší

 

M
lý

n 

Kostelec nad 
Černými lesy 

f.
 1

-1
50

 v
. 

ČK, Lich-
tenštejn 

městečko se 
zámkem, zá-
meckou kaplí, 
kostelem, ško-
lou 

Smiřičtí Kostelecká 
rolí toliko k obsetí 
ovsem a žitem, na 1 
lán po 8 k. záh.  

38 
Sv. Jan 

Křitel - z 
části 

 

Svatbín 
(Svrabov, 
Swrabow) 

f.
 1

51
-1

59
 

ČK, Lich-
tenštejn 

ves se zaniklou 
krčmou vej-
sadní 

Smiřičtí Kostelecká 

Rolí prostřední, pro 
obsývání větším dí-
lem žitem a ovsem, 
počítá se do lánu 12 
k.z. a na 1 k.z. po 6 
korc. 

12 Oleška 

S
yn

eč
sk

ý 

Brník 

f.
 1

59
v.

-1
62

 

ČK, Lich-
tenštejn 

ves s pustou 
rychtou 

Smiřičtí Kostelecká 

Rolí pro obsývání 
větším dílem žitem a 
ovsem, počítá se do 
lánu 12 k.z. a na 1 
k.z. po 6 korc. 

7 Oleška 

S
yn

eč
sk

ý 

Oleška (Vole-
šec, Woles-

secz) 

f.
 1

63
-1

73
 

ČK, Lich-
tenštejn 

ves s filiálním 
kostelem 

Smiřičtí Kostelecká 

Rolí pro obsývání 
větším dílem žitem a 
ovsem, počítá se do 
lánu 10 k.z. a na 1 
k.z. po 6 korc. 

23 

domácí, 
spadá 

pod faru 
Krupskou P

od
ko

uř
im

-
sk

ý 

Dobré Pole + 
Nouzov 

f.
 1

74
–1

85
 

ČK, Lich-
tenštejn 

ves s panským 
dvorem a svo-
bodnou rychtou 
a pustým 
mlýnem 

Smiřičtí Kostelecká 

Rolí pro obsývání 
větším dílem žitem a 
ovsem, počítá se do 
lánu 12 k.z. a na 1 
k.z. po 6 korc. 

14 Vitice 

H
rá

zs
ký

 

Třeboves 

f.
 1

90
 Kouřim 

K ČK patří 
pouze část 
(např. dvůr a 
krčma, vyjme-
nováno) 

Páni Kou-
řimští 

neuvedeno neuvedeno 

dv
ůr

 

Kouřim / 
Třeboves 

ne
uv

ed
en

o 
Žďánice 

f.
 2

18
–2

23
 

ČK, Lich-
tenštejn 

ves s farním 
kostelem 

Páni Kou-
řimští 

Kostelecká 
prostřední pšeničná, a 
větším dílem žitná na 
1k.z. po 5,5 korc. 

18 
Žďánice, 
Sv. Havel 

P
od

ko
uř

im
-

sk
ý 

Krymlov* 

f.
 2

29
v-

23
0 

Zásmuky ves 

stále patří 
panství 
Zásmuky, 
K ČK 1 
Zahradník 

Kostelecká neuvedeno 1 Oleška 

P
od

ko
uř

im
-

sk
ý 

Barchovice 
(Byrchovice) 

f.
 2

30
v-

23
1 

ČK/Zásmu
ky 

ves 
Zásmuky, 
2 os. k ČK 

Komorecká 

rolí špatný v lesích, k 
obsývání toliko žitem 
a ovsem, na 1 k. po 6 
korc. 

2 Malotice 

K
om

or
ec

ký
 

Radlice 

f.
 2

31
v-

23
6 

ČK, Lich-
tenštejn 

ves neuveden Komorecká 
k obsývání žitem a 
ovsem, na 1k.z. 5 
korc. 

 Horní 
Kruty 

K
om

or
ec

ký
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F
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N
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n
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R
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H
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n
oc

en
í 

b
on

it
y 

po
lí 

O
se

d
lý

ch
 

Z
ád

u
ší

 

M
lý

n 

Hryzel 
f.

 2
37

-2
39

 
Zásmuky/ 
Komorce 

ves neuveden Hryzelská 

rolí špatný, k obsý-
vání větším dílem ži-
tem a ovsem, na 1k.z. 
5 korc 

9 
Horní 
Kruty 

K
om

or
ec

ký
 

Nesměně 

f.
 2

40
 Zásmuky/ 

Komorce 
ves, k ČK patří 
1 os. 

neuveden Hryzelská 

rolí špatný, zarostlý k 
obsývání žitem a 
ovsem, na 1k.z. 6 
korc. 

1 
neuve-
deno 

ne
uv

ed
en

o 

Dolejší 
Chvatliny 

f.
 2

41
-2

42
 

Komorce 
ves s filiálním 
kostelem 

neuveden Komorecká 
rolí prostřední pše-
ničný, na 1 k.z. po 6 
korc. 

4 

Dolejší 
Chvat-

liny/Zás
muky P

ře
bo

zs
ký

 

Bohouňovice 

f.
 2

43
-2

47
 

Komorce ves neuveden Komorecká 

rolí špatný moklavý, 
polovičně žitný, 
ovesný a ostatek za-
rostlý, 1k.z. 6 korc. 

17 
Horní 
Kruty 

K
om

or
ec

ký
 

Hořejší Kruty 

f.
 2

48
 †

 

ČK, Lich-
tenštejn 

ves s farním 
kostelem 

neuveden Skalická 
rolí žitný špatný, 
1k.z. po 6 korc. 

4 
Horní 
Kruty 

K
om

or
ec

ký
 

Dolejší Kruty 

f.
 2

55
-2

57
 

ČK, Lich-
tenštejn 

ves s býv. kos-
telem 

neuveden Skalická 
rolí žitný špatný a za-
rostlý, 1k.z. po 6 korc 

8 

Zaniklý 
kostel ve 
vsi, ná-
leží k 

Horním 
Krutům 

K
om

or
ec

ký
 

Přestavlky 

f.
 2

57
   ves neuveden 

Skalická/ 
rychtář Krut-
ský 

rolí špatný a moklavý 
k obsývání žitem, 
1k.z. po 6 korc. 

2 
Horní 
Kruty 

K
om

or
ec

ký
 

Březinka 

f.
 2

59
   

1 pustý grunt - 
samota 

neuveden 
Skalická/ 
rychtář Krut-
ský 

rolí špatný a moklivý, 
lesy zarostlý, 1k.z. po 
6 korc. 

1 
neuve-
deno 

ne
uv

ed
en

o 

Újezdec 

f.
 2

60
   ves Smiřičtí Skalická 

větším dílem k obsý-
vání žitem a ovsem, 
1/6 

12 
Horní 
Kruty 

K
om

or
ec

ký
 

Smrk 

f.
 2

63
 v

. 

  
grunt na sa-
motě 

neuveden 
Skalická/ 
rychtář 
Újezdský 

rolí špatný a zarostlý, 
1/6 

1 
neuve-
deno 

K
om

or
ec

ký
 

Chlum 

f.
 2

64
 1/2 ČK, 1/2 

Zásmuky 
grunt na sa-
motě 

neuveden Skalická špatné role 1/6 1 
neuve-
deno 

K
om

or
ec

ký
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F
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N
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ež
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Z
ař
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P
ů
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n
í 

m
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el

 

R
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h
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H
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n
oc

en
í 

b
on

it
y 

po
lí 

O
se

d
lý

ch
 

Z
ád

u
ší

 

M
lý

n 

Mělník 
f.

 2
65

   ves neuveden Skalická 

rolí mizerný, neuži-
tečný a moklavý k 
obsývání žitem a 
ovsem 1/6 

4 
klášter 

Sv. Pro-
kopa 

K
om

or
ec

ký
 

Čeřenice 

f.
 2

67
-2

68
 

Šternberk ves Smiřičtí Skalická 
větším dílem žitný a 
ovesný 1/6 

2 
Děkan 

Divišov-
ský 

K
om

or
ec

ký
 

Třemošnice 

f.
 2

68
 Šternberk 

ves, 1720 nový 
rybník 

neuveden Komorecká 

rolí špatný a větším 
dílem zarostlý k ob-
sývání žitem a 
ovsem, 1/6 

12 
Divišov, 
pans.Šter

nberk 

K
om

or
ec

ký
 

Stříbrná Ska-
lice 

f.
 2

73
 ČK, Lich-

tenštejn 

městečko s hra-
dem a filiálním 
kostelem 

Smiřičtí, 
klášter Sv. 
Prokopa 

Skalická 
rolí špatných pro žito 
a oves, 1/6 

23 
Sv. Jakub 

v Rov-
ném 

R
ůž

ko
vs

ký
 

Kožlí 

f.
 2

86
 ČK, Lich-

tenštejn 

1 chalupa 
forštknechta s 
vyměřeným ks. 
lesa 

pán V:L: z 
Na-
jenperku 

neuvedeno 
rolí orných pod 3 
kopy 

1 
ch

al
up

a 

neuve-
deno 

ne
uv

ed
en

o 

Oplany 

f.
 2

89
 

Komorce ves neuveden Komorecká 
rolí žitný a ovesný 
1/6 

8 

Koste-
lecký pá-
ter, po-

hřby Ko-
nojedy 

Sv. Vác-
lav 

K
om

or
ec

ký
 

Bytče (Biče) 

f.
 2

91
v   

pustá ves se 4 
grunty - uv. 
nyní les 

neuveden Skalická 
pustý a porostlý, 
louky užívají Komo-
rečtí 

4 
neuve-
deno 

ne
uv

ed
en

o 

Výžerky 

f.
 2

98
 Komorce ves Komorec 

Komorecká/ 
Nučice 

rolí špatných žitný a 
ovesný, moklavý, 1/6 

8 

Koste-
lecký pá-
ter, zá-

duší Ko-
nojedy K

om
or

ec
ký

 

Nučice 

f.
 3

01
 Komorce ves Smiřičtí Komorecká 

rolí plachý, tolik 
žitný a ovesný 1/6 

14 

Koste-
lecký pá-
ter, zá-

duší a po-
hřby Ko-
nojedy 

K
om

or
ec

ký
 

Prusice 
(Prušce, Pru-

šec) 

f.
 3

06
 v

. 

Komorce ves Smiřičtí Komorecká 
rolí plachý, tolik 
žitný a ovesný 1/6 

6 Konojedy 

K
om

or
ec

ký
 

Cukmantl 

f.
 3

09
 -

31
2 

ČK, Lich-
tenštejn 

pustá ves Smiřičtí Kostelecká 
rolí velmi špatný, 
škrobovitý, pro obsetí 
žitem a ovsem 1/6 

14 
Aldašín-

ský 
chrám Je

va
ns

ký
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b
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lí 

O
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d
lý

ch
 

Z
ád

u
ší

 

M
lý

n 

Bohumil 
f.

 3
12

 -
31

7 
ČK, Lich-
tenštejn 

pustá ves Smiřičtí Kostelecká 
rolí toliko žitný a 
ovesný 1/6 

16 
Aldašín-

ský 
chrám Je

va
ns

ký
 

Aldašín a Dr-
bohlavy 

f.
 3

18
 -

31
8b

v 

ČK, Lich-
tenštejn 

ves s filiálním 
kostelem a sa-
mota 

Smiřičtí Kostelecká 
rolí toliko k obsývání 
žitný a oves.  

3 
Aldašín-

ský 
chrám Je

va
ns

ký
 

Konojedy 

f.
 3

20
 †

 

ČK, Lich-
tenštejn 

farní ves Smiřičtí Vyžlovská 
rolí toliko ovesný a 
žitný 1/5 

18 Konojedy 

Je
va

ns
ký

 

Kostelní Stří-
melice 

f.
 3

30
 †

 

ČK, Lich-
tenštejn 

ves s filiálním 
kostelem 

Smiřičtí Vyžlovská 
obsetí žitem a ovsem 
1/6 

15 

páter 
koste-
lecký, 

fara Ko-
nojedská R

ůž
ko

vs
ký

 

Černé Vodě-
rady 

f.
 3

41
   ves Smiřičtí Vyžlovská 

Rolí toliko žitný a 
ovesný, na 1. k. záh 6 
korc. 

24 
Kostelní 
Stříme-

lice Je
va

ns
ký

 

Jevany 

f.
 3

50
-3

54
 

ČK, Lich-
tenštejn 

ves Smiřičtí Vyžlovská 
Rolí toliko žitný a 
ovesný, na 1. k. záh 6 
korc. 

10 

Koste-
lecký, 

zád. Al-
dašín Je

va
ns

ký
 

Kozojedy 

f.
 3

58
 v

.  
†

 

ČK, Lich-
tenštejn 

ves s filiáním 
kostelem 

Smiřičtí Vyžlovská 
Rolí toliko žitný a 
ovesný, na 1. k. záh 5 
korc. 

19 

Kozo-
jedy, Sv. 
Martin, 

fara Mu-
kařovská 

Je
va

ns
ký

 

Vyžlovka 

f.
 3

66
 ČK, Lich-

tenštejn 
ves Smiřičtí Vyžlovská 

Rolí žitný a ovesný, 
počítá se do lánu 10 
k.z. a na 1 k.z. po 6 
korc. 

9 Kozojedy 

Je
va

ns
ký

 

Louňovice 

f.
 3

73
 

ČK, Lich-
tenštejn 

ves Smiřičtí Vyžlovská 

Rolí neúrodný a 
moklavý v lesích a 
téměř zaroslý, mezi 
lesy a kamením k ob-
sývání žitem a 
ovsem, počítá se do 
lánu 10 k.z. a na 1 
k.z. po 6 korc. 

5 Mukařov 

Je
va

ns
ký

 

Srbín 

f.
 3

76
 

ČK, Lich-
tenštejn 

ves Smiřičtí Mukařovská 

Rolí neúrodný a ka-
menitý, moklavý a na 
větším díle lesy za-
rostlý, k obsývání ži-
tem a ovsem, počítá 
se do lánu 10 k.z. a 
na 1 k.z. po 6 korc. 

7 Mukařov 

Je
va

ns
ký
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Z
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u
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M
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n 

Svojetice 

f.
 3

79
 

ČK, Lich-
tenštejn 

ves Smiřičtí Mukařovská 

Rolí mizerný neú-
rodný, moklavý a na 
větším díle dřívím za-
rostlý, k obsývání ži-
tem a ovsem, počítá 
se do lánu 10 k.z. a 
na 1 k.z. po 6 korc. 

9 Mukařov 

Je
va

ns
ký

 

Tehovec 
(Klein Te-

hoff) 

f.
 3

84
 

ČK, Lich-
tenštejn 

ves Smiřičtí Mukařovská 

Rolí právě mizerný a 
na moklinách, a bah-
nivý, v mokrý léto na 
nic neúrodný, k obsý-
vání žitem a ovsem, 
počítá se do lánu 10 
k.z. a na 1 k.z. po 6 
korc. 

12 Mukařov 

Je
va

ns
ký

 

Klokočná 

f.
 3

87
 robota pro 

Uhříněves 
ves Smiřičtí Mukařovská 

Rolí mizerný, k obsý-
vání žitem a ovsem, 
počítá se do lánu 10 
k.z. a na 1 k.z. po 6 
korc. 

8 

Micho-
vice, pan-
ství Hra-

decký Je
va

ns
ký

 

Všestary 

f.
 3

90
   ves Smiřičtí Mukařovská 

Rolí mizerný, k obsý-
vání žitem a ovsem, 
na větším díle za-
rostlý, počítá se do 
lánu 10 k.z. a na 1 
k.z. po 6 korc. 

18 
Velký 
Tehov 

Je
va

ns
ký

 

Menčice 

f.
 3

96
 

robota pro 
Uhříněves 

ves Smiřičtí Mukařovská 

Rolí mizerný, k obsý-
vání žitem, neúrodný, 
na větším díle za-
rostlý, počítá se do 
lánu 10 k.z. a na 1 
k.z. po 6 korc. 

3 
Velký 
Tehov 

Je
va

ns
ký

 

Světice 

f.
 3

98
   pustá ves Smiřičtí Mukařovská 

Rolí neužitečný a 
moklavý, počítá se do 
lánu 10 k.z. a na 1 
k.z. po 6 korc. 

2 
neuve-
deno 

Je
va

ns
ký

 
Tehov (Gross 

Tehoff) 

f.
 3

99
 †

 

robota pro 
Uhříněves 

ves s filiálním 
kostelem a hra-
dem 

Smiřičtí Mukařovská 

Rolí velmi mizerný, 
moklavý a větším dí-
lem zarostlý, na 1 k.z. 
po 6 korc. 

19 domácí 
Je

va
ns

ký
 

Vojkov 

f.
 4

09
   

ves do gruntu 
vypálena na 
poručení JMK 

Smiřičtí Mukařovská 

Rolí všechny velkým 
borovým, březím, 
jedlovým, smrčím a 
jiným rozdílným dří-
vím zarostlý 

3 Mukařov 

ne
uv

ed
en

o 

Mukařov 

f.
 4

10
 †

 

  
ves s farním 
kostelem, sa-
mota 

Smiřičtí Mukařovská 

Rolí velmi špatný, 
moklavý a neúrodný, 
k obsývání žitem a 
ovsem, počítá se do 
lánu 10 k.z. a na 1 
k.z. po 6 korc. 

9 domácí 

Je
va

ns
ký

 

Žernovka 
(Černovka) 

f.
 4

17
   ves Smiřičtí Mukařovská 

Rolí velmi špatný, 
moklavý a dočista za-
rostlý, k obsývání ži-
tem a ovsem, počítá 
se do lánu 10 k.z. a 
na 1 k.z. po 6 korc. 

5 Mukařov 

Je
va

ns
ký
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Štíhlice + La-
žany 

f.
 4

18
   ves neuveden Tuchorazská 

Rolí mizerný mezi 
lesy, na větším díle 
zarostlý, k obsývání 
žitem a ovsem, lán 10 
k.z. a na 1 k.z. po 6 
korc. 

10 Kozojedy 

T
uc

ho
ra

z 

Doubravčice 
(Dobravčice) 

f.
 4

23
   ves Smiřičtí Tuchorazská 

Rolí mizerný, k obsý-
vání žitem a ovsem, 
na větším díle za-
rostlý, počítá se do 
lánu 10 k.z. a na 1 
k.z. po 5 korc. 

14 
Hradešín, 

Sv. Jiří 

T
uc

ho
ra

z 

Masojedy 

f.
 4

28
   ves neuveden Tuchorazská 

Rolí špatný, k obsý-
vání žitem a ovsem, 
na větším díle za-
rostlý, počítá se do 
lánu 10 k.z. a na 1 
k.z. po 5 korc. 

8 
Hradešín, 

Sv. Jiří 

T
uc

ho
ra

z 

Mrzky 

f.
 4

31
   ves neuveden Tuchorazská 

Rolí mizerný, 
moklavý, k obsývání 
žitem a ovsem, počítá 
se do lánu 10 k.z. a 
na 1 k.z. po 6 korc. 

12 Tismice 

T
uc

ho
ra

z 

Přehvozdí 

f.
 4

35
   ves Smiřičtí Kostelecká 

Rolí špatný, k obsý-
vání žitem a ovsem, 
na, počítá se do lánu 
10 k.z. a na 1 k.z. po 
6 korc. 

10 Kozojedy 

T
uc

ho
ra

z 

Tuchoraz 

f.
 4

52
   městečko Smiřičtí Tuchorazská 

Rolí prostřední, pše-
ničná, počítá se do 
lánu 8 k.z. a na 1 k.z. 
po 6 korc. 

11 
Přistou-
pim, Sv. 
Václav T

uc
ho

ra
z 

Vrátkov 

f.
 4

60
   ves 

Český 
Brod 

Brodská 

Rolí prostřední, pše-
ničná, počítá se do 
lánu 8 k.z. a na 1 k.z. 
po 6 korc. 

5 Tismice 

pů
v.

 T
is

-
m

ic
e 

/ n
yn

í 
T

uc
ho

ra
z 

Tismice 

f.
 4

64
 †

 

  
ves s filiálním 
kostelem 

Český 
Brod 

Brodská 

Rolí prostřední, pše-
ničná, počítá se do 
lánu 10 k.z. a na 1 
k.z. po 6 korc. 

15 domácí 

pů
v.

 T
is

-
m

ic
e 

/ n
yn

í 
T

uc
ho

ra
z 

Nová Ves 
(Neudorff) 

f.
 4

75
   ves 

Český 
Brod 

Brodská 
Rolí pšeničný, počítá 
se do lánu 8 k.z. a na 
1 k.z. po 6 korc. 

8 
Rosto-

klaty, Sv. 
Martin pů

v.
 T

is
-

m
ic

e 
/ n

yn
í 

T
uc

ho
ra

z 

Limuzy 

f.
 4

78
 v

. 

Škvorec ves, k ČK 1 os. Smiřičtí Tuchorazská 
Rolí pšeničná, počítá 
se do lánu 8 k.z. a na 
1 k.z. po 6 korc. 

-  

ne
uv

ed
en

o 

Břežany 

f.
 4

79
 Škvorec ves Smiřičtí Tuchorazská 

Rolí pšeničný, počítá 
se do lánu 8 k.z. a na 
1 k.z. po 6 korc. 

- 
Rosto-

klaty, Sv. 
Martin pů

v.
 T

is
-

m
ic

e 
/ n

yn
í 

T
uc

ho
ra

z 
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N
áz

ev
 

F
ol

io
 

N
ál

ež
í 

Z
ař

az
en

í 

P
ů

vo
d

n
í 

m
aj

it
el

 

R
yc

h
ta

 

H
od

n
oc

en
í 

b
on

it
y 

po
lí 

O
se

d
lý

ch
 

Z
ád

u
ší

 

M
lý

n 

Štolmíř 
f.

 4
80

 ČK, Lich-
tenštejn 

ves s farním 
kostelem 

Český 
Brod 

Brodská 
Rolí pšeničný, počítá 
se do lánu 8 k.z. a na 
1 k.z. po 6 korc. 

19 
domácí, 

Sv. Havel 

pů
v.

 B
ro

d,
 

ny
ní

 P
oř

í-
ča

ny
 n

eb
o 

Liblice 

f.
 4

91
   ves 

Český 
Brod 

Brodská 

Rolí pšeničný, počítá 
se do lánu 8 k.z. a na 
1 k.z. po 6 korc. 
(míry pražské) 

7 
Přistou-

pim K
lu

čo
v 

Přistoupim 

f.
 5

01
 †

 

ČK, Lich-
tenštejn 

ves s farním 
kostelem 

Český 
Brod 

Brodská 
Rolí pšeničný, počítá 
se do lánu 10 k.z. a 
na 1 k.z. po 6 korc. 

7 domácí 

pů
v 

L
ib

li
ce

, 
ny

ní
 K

lu
čo

v 

Bylany 

f.
 5

04
 †

 

  
ves s filiálním 
kostelem 

Smiřičtí Klučovská 

Rolí pšeničný a 
ječný, počítá se do 
lánu 8 k.z. a na 1 k.z. 
po 6 korc. 

14 domácí 

K
lu

čo
v 

Lstiboř 

f.
 5

16
 †

 

  
ves s farním 
kostelem 

Smiřičtí Klučovská 

Rolí pšeničný a 
ječný, počítá se do 
lánu 8 k.z. a na 1 k.z. 
po 6 korc. 

20 domácí 

K
lu

čo
v 

Klučov 

f.
 5

39
   ves Smiřičtí Klučovská 

Rolí pšeničný a žitný, 
počítá se do lánu 8 
k.z. a na 1 k.z. po 6 
korc. 

16 
Poříčany/ 
Lstiboř K

lu
čo

v 

Poříčany 

f.
 5

47
 †

 

  
ves s farním 
kostelem 

Smiřičtí Klučovská 

Rolí pšeničný a žitný, 
počítá se do lánu 8 
k.z. a na 1 k.z. po 6 
korc. 

31 domácí 

P
oř

íč
an

y 

Hořany 

f.
 5

68
 ČK / Podě-

brady 
ves Smiřičtí Klučovská 

Rolí pšeničný a žitný, 
počítá se do lánu 8 
k.z. a na 1 k.z. po 6 
korc. 

17 
Skram-

níky 

P
oř

íč
an

y 

Žhery 

f.
 5

74
 ČK část ves 

Smiřičtí,  
Solopysky, 
Plaňany a 
Syneč 

Klučovská 

Rolí pšeničný větším 
dílem a žitný, počítá 
se do lánu 8 k.z. a na 
1 k.z. po 6 korc. 

11 
Skram-

níky 

P
oř

íč
an

y 

Skramníky 

f.
 5

83
 †

 

  
ves s farním 
kostelem 

Ke Skalici 
nad Sáza-
vou 

Vrbčanská 

Rolí pšeničný a 
ječný, počítá se do 
lánu 8 k.z. a na 1 k.z. 
po 6 korc. 

7 domácí 

K
lu

čo
v 

Chrášťany 

f.
 6

00
 -

60
4 

ČK / Podě-
brady 

ves Smiřičtí Vrbčanská 

Rolí pšeničný a 
ječný, počítá se do 
lánu 8 k.z. a na 1 k.z. 
po 6 korc. 

7 Bylany 

C
hr

ou
st

ov
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R
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H
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n
oc

en
í 

b
on

it
y 

po
lí 

O
se

d
lý

ch
 

Z
ád

u
ší

 

M
lý

n 

Chotouň 
f.

 6
05

 -
60

6 
ČK / Podě-
brady 

fil. ves ke 
Skramníkům 

neuveden Vrbčanská 

Rolí pšeničný a 
ječný, počítá se do 
lánu 8 k.z. a na 1 k.z. 
po 6 korc. 

2 domácí 

C
hr

ou
st

ov
 

Pečky 

f.
 6

07
 Mezi něko-

lik panství 
ves 

rozdílné 
vrchnosti 

různé neuvedeno 5 
Dobři-
chov 

C
hr

ou
st

ov
 

Dobřichov 

f.
 6

11
-6

19
 

  farní ves Smiřičtí Vrbčanská 

Rolí pšeničný a 
ječný, počítá se do 
lánu 8 k.z. a na 1 k.z. 
po 6 korc. 

16 domácí 

C
hr

ou
st

ov
 

Malé 
Cerhýnky 

f.
 6

29
   ves 

Jinřich 
Hlaváč, 
poté Smi-
řičtí 

Vrbčanská 
Počítá se do lánu 8 
k.z. a na 1 k.z. po 6 
korc. 

7 
Dobři-
chov 

P
la

ňa
ny

 

Plaňany 

f.
 6

40
 †

   
městečko s far-
ním kostelem 

Jiřík Mirek 
ze Solo-
pysk, poté 
Kostelec 

Vrbčanská 

Rolí pšeničný a 
ječný, počítá se do 
lánu 8 k.z. a na 1 k.z. 
po 6 korc. 

28 domácí 

P
la

ňa
ny

 (
ch

ví
li

 
P

ře
bo

zy
) 

Blynka 

f.
 6

49
   

Ves, 1 grunt 
k ČK Fridricha 
Mirka ze Solo-
pysk 

neuveden  neuvedeno   1 
neuve-
deno 

ne
uv

ed
en

o 

Přebozy 

f.
67

2 
v.

 

  ves 
Karel Pře-
bozský 

Vrbčanská 

Rolí pšeničný a 
ječný, počítá se do 
lánu 8 k.z. a na 1 k.z. 
po 6 korc. 

6 Plaňany 

P
ře

bo
zy

 

Vrbčany 

f.
 6

85
   

ves s filiálním 
kostelem 

Smiřičtí Vrbčanská 

Rolí pšeničný a 
ječný, počítá se do 
lánu 8 k.z. a na 1 k.z. 
po 6 korc. 

16 domácí 

C
hr

ou
st

ov
 

Lipany 

f.
 6

98
   ves Smiřičtí Vrbčanská 

Rolí pšeničný a ječ-
menný, počítá se do 
lánu 8 k.z. a na 1 k.z. 
po 6 korc. 

8 Vitice 

H
rá

zs
ký

 

Hřiby 

f.
 7

02
-7

04
 

ČK ves 
Mik. Sla-
vata 

Vrbčanská 

Rolí pšeničný a ječ-
menný, počítá se do 
lánu 8 k.z. a na 1 k.z. 
po 6 korc. 

6 Vitice 

S
yn

eč
sk

ý 

Vitice 

f.
 7

16
 †

 

  
ves s farním 
kostelem 

Smiřičtí, 
díl Mir-
kovský 

Vrbčanská 
Rolí prostřední, po-
čítá se do lánu 10 k.z. 
a na 1 k.z. po 6 korc. 

14 domácí 

S
yn

eč
sk

ý 



181 
 

N
áz

ev
 

F
ol

io
 

N
ál

ež
í 

Z
ař

az
en

í 

P
ů

vo
d

n
í 

m
aj

it
el

 

R
yc

h
ta

 

H
od

n
oc

en
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b
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y 
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lí 

O
se

d
lý

ch
 

Z
ád

u
ší

 

M
lý

n 

Močedník 
f.

 7
29

   ves Smiřičtí Vrbčanská 
Rolí prostřední, po-
čítá se do lánu 10 k.z. 
a na 1 k.z. po 6 korc. 

5 Vitice 

S
yn

eč
sk

ý 

Chotýš a Sed-
liště 

f.
 7

32
 -

 7
36

 

  ves 
Jiřík Mirek 
ze Solo-
pysk 

Vrbčanská 

Rolí žitný a ovesný, 
počítá se do lánu 8 
k.z. a na 1 k.z. po 6 
korc. 

8 Vitice 

S
yn

eč
sk

ý 

Krupá 

f.
 7

37
   ves 

Český 
brod 

Brodská 

Rolí žitný a ovesný, 
počítá se do lánu 8 
k.z. a na 1 k.z. po 6 
korc. 

6 Vitice 

S
yn

eč
sk

ý 

Syneč 

f.
 7

41
   ves se dvorem 

Jiřík Mirek 
ze Solo-
pysk 

Vrbčanská 
Rolí prostřední, po-
čítá se do lánu 10 k.z. 
a na 1 k.z. po 6 korc. 

3 Vitice 

S
yn

eč
sk

ý 

Hošť 

f.
 7

50
   

dvůr, s tvrzí a 
pustá ves 

       f. 13 v. 

f.
 1

3 
v.

 

Vysvětlivka k tabulce ohledně majetků: 

  Patří dle urbáře k panství pouze částečně 
  K panství dle urbáře patří (robotuje) pouze některý z obyvatel vesnice 
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Tab. 8:Přepis údajů o obci Kozojedy z Urbáře Zlatá kniha s přepočty uvedených výměr na dnešní míry. Byl proveden zku-
šební přepočet obdělávané půdy a neobdělávané půdy. SOA Praha, Vs Kostelec nad Černými lesy, Urbář Zlatá kniha, 
i.č.3138, f. 359-363. 
Kozojedy                       

 
k starý pertinenti Smiřiřcký a rychtě Vyžlovský při-
náležící, rolí žitný a ovesný                

č.
p.

 
jm

én
o 

ch
al

. 

sp
ec

ifi
ka

ce
 

lá
nů

 

ha
 - 

cc
a 

18
,5

 

ro
lí 

or
ný

ch
 k

or
ců

 

1 
ko

re
c 

= 
0,

28
77

 
ha

 

zá
ho

nů
 c

el
ke

m
 

ha
 

za
ro

st
lý

ch
 z

áh
on

ů 

ha
 

lo
uč

ní
ho

, v
oz

ů 
se

na
 

ha
 

za
hr

ad
a,

 z
áh

on
ů 

ha
 

ry
bn

íč
ek

 

st
ud

na
 

sl
ep

ic
 /

 v
aj

ec
 

ro
bo

t -
 z

áh
on

y 

vy
už

ito
 h

a 

za
ro

st
lé

 le
se

m
 h

a 

vy
už

ito
 k

 o
rb

ě 
%

 
ha

 

ne
vy

už
ito

 k
 

or
bě

 %
 h

a 

pz
n 

0 obecní pozemek  600 11100   0 0  0 0 0 0 40 1,6 0 0/ 0 0 1,6 11098,4 0,0% 100%  

19 Martin Kulnšta 
grunt vej-
jezdní 1,5 27,75 18 5,1786 924 36,96 636 25,4 3 0,66 24 0,96 1 6/0 1 11,5 25,4 41,5% 69% 

zděná 
studnice, 
sklep 

18 Matěje Strejčka vejjezdní 1 18,5 10 2,877 600 24 445 17,8 2 0,44 15 0,6 0 4/0 0 6,2 17,8 33,5% 74%  
17 Petr Sláma chalupa 0,75 13,875 5 1,4385 461 18,44 365 14,6 2 0,44 5 0,2 0 3/0 0 3,8 14,6 27,7% 79%  
16 Václava Diaska vejjezdní 1 18,5 10 2,877 600 24 448 17,9 2 0,44 12 0,48 0 4/0 0 6,1 17,9 32,9% 75%  

15 
Po Matějovi Zne-
náhlovi 

pustý vej-
jezdní 1,5 27,75 5 1,4385 900 36 808 32,3 2 0,44 12 0,48 0 6/0 0 3,7 32,3 13,3% 90% 

sklep zbo-
řený 

14 Jan Kulišek chalupa 0,5 9,25 9 2,5893 300 12 177 7,08 1 0,22 3 0,12 0 2/0 0 4,9 7,1 53,2% 59%  
13 Jan Komárek vejjezdní 1 18,5 18 5,1786 600 24 365 14,6 2 0,44 5 0,2 0 4/0 0 9,4 14,6 50,8% 61%  

2 Jan Baťovský chalupa 0,5 9,25 8 2,3016 300 12 183 7,32 1 0,22 10 0,4 0 2/0 0 4,7 7,3 50,6% 61% 

sklep pod 
podlahou, 
kus za-
hrady orny 

1 Dorota Koubová vejjezdní 2 37 10 2,877 1200 48 1052 42,1 0 0 24 0,96 0 8/0 0 5,9 42,1 16,0% 88%  

3 Jiříka Čírka 
rychta vej-
sadní 1 18,5 32,5 9,35025 560 22,4 149 5,96 2 0,44 6 0,24

4 
(1P/3

ok) 1 0 /0 0 16,4 6,0 88,9% 27% 

studnice s 
dostatkem 
vody 

4 Jiříka Kočího vejjezdní 1,75 32,375 14 4,0278 1050 42 835 33,4 7 1,54 45 1,8 1 7/0 0 8,6 33,4 26,6% 80% 

studnice 
zděna 
avšak nyní 
bílem 
zarúmo-
vaná 

5 Jiříka Žaloudka vejjezdní 1 18,5 10 2,877 600 24 460 18,4 2 0,44 5 0,2 0 4/0 0 5,6 18,4 30,3% 77%  
6 Jan Horák chalupa 0,75 13,875 10 2,877 454 18,16 314 12,6 1 0,22 12 0,48 0 3/0 0 5,6 12,6 40,4% 69%  

7 
Po Tomášovi 
Mrkvičkovi pusta chalupa 0,75 13,875 2 0,5754 450 18 406 16,2 1 0,22 12 0,48 0 3/0 0 1,8 16,2 12,7% 90%  

8 
Kryštof Keller 
(Novotný) 

Pustý vej-
jezdní 1,5 27,75 6 1,7262 900 36 820 32,8 1 0,22 0 0 0 6/0 0 3,2 32,8 11,5% 91%  

9 Jiřik Strejček chalupa 0,5 9,25 9 2,5893 300 12 172 6,88 1 0,22 12 0,48 0 2/0 0 5,1 6,9 55,4% 57%  
10 Václav Řezáč pustá chalupa 0,5 9,25 1,5 0,43155 300 12 277 11,1 0,25 0,06 3 0,12 0 1,5/0 0 0,9 11,1 9,9% 92%  

11 
Po Janovi Balou-
novi 

pustý vej-
jezdní 1 18,5 4 1,1508 600 24 580 23,2 1 0,22 12 0,48 0 4/0 0 0,8 23,2 4,3% 97%  

12 Jan Chaloupka chalupa 0,5 9,25 5 1,4385 300 12 290,5 11,6 1 0,22 1,5 0,06 0 2/0 0 0,4 11,6 4,1% 97%                          

Celkem: 

11  
hospodářů,  
8 chalupn. 

19
 

35
1,

5 

18
7 

53
,8

 

11
39

9 

45
5,

96
 

87
82

,5
 

35
1 

32
,2

5 

3 21
8,

5 

8,
74

 

  

      65,5 -65,3 18,6% 77%  
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Obr. 99: Obraz původních majetkoprávních vztahů, které předcházely držbě Lichtenštejnů. 
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Obr. 100: Obraz majetkových vztahů na Černokosteleckém panství v 17. století. 
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Obr. 101: Grafické zpracování územní správy panství v 17. století. 
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10.4 Katalog kostelů na panství 

Tab. 9: Kostely na panství Kostelec nad Černými lesy. 
M

ís
to

 

Půdorys 

Z
al

ož
en

í d
le

 
ur

bá
ře

 

Z
as

vě
ce

ní
 

so
u

ča
sn

os
t 

Význam Folio Fara 

K
os

te
le

c 
   

   
 

na
d

 Č
.l.

 

  K
ap

le
 , 

Sv
.K

ří
že

(?
) 

Sv
. V

oj
tě

ch
 

farní f. 44 v  Kostelecká 

K
on

oj
ed

y 

  Sv
. V

ác
la

v 

Sv
. V

ác
la

v 

farní f.325 Konojedská 

K
ru

ty
 H

or
ní

 

  Sv
. V

ác
la

v 

  
farní f.250 Krutská 

M
uk

ař
ov

 
(p

ůd
or

ys
 k

os
te

la
 p

ře
d 

zb
oř

en
ím

 v
 p

ol
. 1

9.
 s

to
l.)

 

  Z
vě

st
. B

la
h.

 p
. M

ar
ie

 r
od

ič
ky

 
B

ož
í 

18
90

-9
3 

N
an

eb
ev

.p
.M

ar
ie

 

farní f.413 Mukařovská 

Št
ol

m
íř

 

  Sv
. H

av
el

 

  

farní f.486 Štolmířská 
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P
oř

íč
an

y 

  N
ar

.B
.P

. M
ar

ie
 r

od
. 

B
ož

í 

  

farní f.559 Poříčanská 

Sk
ra

m
ní

ky
 

  Sv
. J

an
 K

řt
it

el
 

  

farní f.586 Skramnická 

L
st

ib
oř

 

  N
an

eb
ev

z.
 B

.P
.M

. 
R

.B
. 

  

farní f.522 Lstibořská 

P
la

ň
an

y 

  Po
če

tí 
B

.P
.M

. r
od

. 
B

ož
í 

  

farní f.650 Plaňská 

V
it

ic
e 

  Sv
. Š

im
on

a 
a 

Ju
dy

 

  

farní f.722 Vitická 

K
os

te
le

c 
na

d
 Č

.l.
 

  Sv
. J

an
 K

řt
it

el
 

Sv
. J

an
 K

řt
it

el
 

filiální f. 146 v Samostatný 
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O
le

šk
a 

  V
še

ch
 S

va
tý

ch
 

V
še

ch
 S

va
tý

ch
 

filiální f. 171 Krutská 

Ž
ď

án
ic

e 

  Sv
. H

av
el

 

Sv
. H

av
el

 

filiální f. 226 Samostatný 

A
ld

aš
ín

 

  Sv
. B

ar
to

lo
m

ěj
 

  

filiální f.319 Konojedy 

St
ří

br
ná

 S
ka

li
ce

 

  Sv
. J

ak
ub

 v
 R

ov
né

m
 

  

filiální f.280 svobodný 

K
os

te
ln

í S
tř

ím
e-

li
ce

 

  Sv
. M

ar
tin

 

  

filiální f.334 Konojedská 
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K
oz

oj
ed

y 

  Sv
. M

ar
tin

 

  

filiální f.364 Konojedská 

V
el

ký
 

T
eh

ov
  Nedochováno 

Sv
. J

an
 

K
řt

ite
l 

  

filiální f.406 Mukařovská 

T
is

m
ic

e 

  N
ar

.B
la

h.
P.

 M
ar

ie
 

  

filiální f.468   

B
yl

an
y 

  Sv
. B

ar
to

lo
m

ěj
 

  
filiální f.512 Lstibořská 

V
rb

ča
n

y 

  Z
vě
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Tab. 10: Přehled kostelů a jejich záduší.  

 
Legenda: 

● ano 
p pustá 
n neuvedeno 
z. zaniklé 
U věží popsáno umístění vzhledem k orientaci kostela. 

 



192 
 

10.5 Katalog rybniční sítě 

Tab. 2 – Soupis všech rybníků v urbáři 1592. Vlastní zpracování. 

Název rybníka Katastr Druh rybníka 
Počet ryb 
(kopy) 

Výměra v ha (přepoč-
tená podle počtu ryb)* 

Ve vsi Bylanech Bylany kaprový 80 220 
Šáchovec Černé Voděrady kaprový 15 41 
Žabinec Černé Voděrady vejtažní 7 19 
Kamenka Dobré Pole třecí 13 36 
Pod dobropolským rybníkem Dobré Pole vejtažní 8 22 
U tvrze Dobré Pole vejtažní 10 28 
U Vsi Dobré Pole Dobré Pole vejtažní 15 41 
Ve vsi Dobré Pole Dobré Pole kaprový 30 83 
Jan Jevany kaprový 18 50 
Jevanský Jevany kaprový 26 72 
Švejcar Jevany kaprový 18 50 
Pod Vesnicí Konojedy Konojedy třecí 9 25 
Mlýnský Kostelec nad Černými lesy kaprový 9 25 
Nad Haltýři pod zámkem Kostelec nad Černými lesy třecí 9 25 
Pod haltýřem Kostelec nad Černými lesy vejtažní 6 17 
Pod Kostelcem II Kostelec nad Černými lesy vejtažní 7 19 
Pod vsí Cukmantlem Kostelec nad Černými lesy vejtažní 10 28 
Pod zámkem Kostelec nad Černými lesy vejtažní 7 19 
V Ohražení Kostelec nad Černými lesy třecí 12 33 
V Peklově Kostelec nad Černými lesy vejtažní 7 19 
Ve Lhotkách Kostelec nad Černými lesy vejtažní 20 55 
Za Šálovým u Kostelce Kostelec nad Černými lesy vejtažní 8 22 
Mníšek u Střímelic Kostelní Střímelice kaprový 22 61 
Pod Kozojedy Kozojedy třecí 15 41 
Louňovický Louňovice kaprový 20 55 
Pařez Louňovice kaprový 20 55 
Požár Louňovice kaprový 16 44 
Nad Mlýnem Nouzov vejtažní 7 19 
V Hrušových dolích Nouzov vejtažní 10 28 
Nad Svatbínem Svatbín vejtažní 20 55 
U Světic Světice vejtažní 20 55 
Hořejší Svojetice třecí 7 19 
U Svojetic Svojetice třecí 13 36 
V lesích u Tehova Tehov vejtažní 6 17 
II. Rybník Vitice vejtažní 6 17 
Lejsek Vitice vejtažní 10 28 
Nad lípou Vitice vejtažní 12 33 
Rybník Pod Skalkou Vitice vejtažní 8 22 
Skalka Vitice vejtažní 10 28 
Ve vsi Vitice vejtažní 6 17 
Pod Vrbčany Vrbčany třecí 13 36 
Ve Vrbčanech Vrbčany třecí 13 36 
Ve Vyžlovce Vyžlovka třecí 21 58 
Vyžlovský ve Vyžlovce Vyžlovka kaprový 40 110 
Dolejší Hačecký  kaprový 18 50 
Hořejší Hačecký  kaprový 18 50 
Na mlýnem Lhotkou  vejtažní 8 22 
Nad Kostelcem  vejtažní 5 14 
Pod Kostelcem  vejtažní 8 22 
Prostřední Hačecký  kaprový 18 50 
Smíchov  vejtažní 20 55 
U Hruškova Mlýna  vejtažní 12 33 
U Lhotky  třecí 13 36 
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Název rybníka Katastr Druh rybníka Počet ryb 
(kopy) 

Výměra v ha (přepoč-
tená podle počtu ryb)* 

Vedle Šálového  vejtažní 8 22 
Žabinec nad Tehovcem  vejtažní 20 55 

*Výměra dle počtu ryb – počítá se cca 2,75 ha na 1 kopu ryb. Bělohlávek, 1983. 

Tab. 2 – Soupis části rybníků v urbáři 1677, vlastní zpracování. 

Název rybníka Katastr Pzn. Druh ryb-
níka 

Počet ryb 
(kopy) 

Výměra v ha (přepoč-
tená podle počtu ryb) 

Tintěra 
Kostelec nad Černými 
lesy  vejtažní 15 41 

Rybník pod chmelnicí 
Kostelec nad Černými 
lesy  vejtažní 10 28 

Sádka pod chmelnicí (3 velké, 
1 malá) 

Kostelec nad Černými 
lesy  

sádka - po-
čet v cen-
tech 250 688 

Smíchov 
Kostelec nad Černými 
lesy  plodový 15 41 

Sádka hořejší pod valy zá-
meckými 

Kostelec nad Černými 
lesy  sádka 30 83 

Na Ohražení Svrabov panský vejtažní 15 41 
Sádkovskej Volešec (Oleška) panský vejtažní 15 41 
Volešecký zádušní Volešec (Oleška) pustý pustý 10 28 
Bačov Dobré Pole veský vejtažní 6 17 
Velký Dobropolský Dobré Pole  kaprový 0 0 

Kamenka Dobré Pole  
podtěrný 
kaprový 30 83 

Rybník vejtažní Dobré Pole  vejtažní 15 41 
Rybník pod lukama dv. Dob-
ropolského Dobré Pole  kaprovej 30 83 
Lejsek Dobré Pole pustý  10 28 
Dusik Dobré Pole pustý   0 
Rožkovský Brník pustý  10 28 
Hořejší Naužovský   potěrný 10 28 
Mlejnský Naužovský   vejtažní 15 41 

Rybník plodovej 1. Bračkov  
plodovej 
vejtažní 10 28 

Rybník plodovej 2. Bračkov 
pustý, 
obn. 1677 

plodovej 
vejtažní 10 28 

Žemlička (plodovej) Bračkov pustej 
plodovej 
vejtažní 10 28 

Utopenec Bračkov  
plodovej 
vejtažní 10 28 

Sádka pod Broučkovem Bračkov stržené sádka  0 

Baba Bračkov 
1 kopa 10 
= 70 ks podtěrní 1,16 3 

Velký Hrázský Třeboves 
+ menší 
rybníček kaprový 130 358 

Rybník pod vinicí 2. Třeboves 
pustý - 
louka vejtažní 30 83 

Rybník pod vinicí 2. Třeboves 
pustý - 
louka vejtažní 30 83 

Pod Stráží Třeboves  vejtažní 8 22 
Strašík Třeboves pustý kaprový 100 275 

Diblíkovský Třeboves 

př. cesta a 
dřevěný 
most vejtažní 15 41 

Rybník podtěrný Třeboves 
1 kopa, 4 
kapry (?) podtěrný 1 3 
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Název rybníka Katastr Pzn. 
Druh ryb-
níka 

Počet ryb 
(kopy) 

Výměra v ha (přepoč-
tená podle počtu ryb) 

Beranovský 2 Třeboves 

k tomu 
zahr.ryb-
ník vejtažní 20 55 

Panský Žďánice    0 
Klímovský Žďánice    0 
peklo Žďánice    0 
Špatenka Žďánice    0 
Hlubokej Žďánice    0 
Vodák Žďánice    0 
Mřeňávka Skalice pustý plodový 10 28 

Růžkovský rybník Kožlí 

nasazuje 
se 30 
(pila)  40 110 

Moštěcký Komorec  kaprový 60 165 

Vlkanský Komorec 
na dešť 
vodu plodový 10 28 

Baba Komorec  kaprový 20 55 
Huňovský Komorec  vejtažní 10 28 
Huňovský II Komorec pustý  10 28 
Šáchovec Voděrady    0 
Dlouhej Hačeckej Voděrady    0 
Prostřední Hačeckej Voděrady    0 
Dolejší Žabinec Voděrady    0 

Pstruhový 
Kostelec nad Černými 
lesy    0 

Lamber 
Kostelec nad Černými 
lesy    0 

Lhotecký 
Kostelec nad Černými 
lesy    0 

Jan Jevany  vejtažní 30 83 
Jevanský mlejnský Jevany  kaprový  0 
Kozojedský Kozojedy  vejtažní 20 55 
Hrnec Kozojedy  vejtažní 10 28 
Poklička Kozojedy pustý vejtažní 10 28 
Rybníček pro brodění koní Vyžlovka  jiné  0 
Velký Vyžlovský Vyžlovka  kaprový 40 110 
Nohavička Vyžlovka  vejtažní 20 55 
Louňovský Louňovice  vejtažní 40 110 
Pařezovitý Louňovice  kaprový 20 55 
Požár Srbín  podtěrní 1,5 4 
Pytřinec I Svojetice  vejtažní 20 55 
Pytřinec II Svojetice  vejtažní 20 55 

Tehoveský Těhovec 
pustý, za-
rostlý vejtažní 10 28 

panský rybník Klokočná 
pustý, na 
trávu   0 

panský rybník Velký Tehov  vejtažní 1 3 

panský rybník Vojkov 
pustý, na 
trávu   0 

rybník v lesích Vojkov 
pustý, na 
trávu   0 

Lažanskej Štíhlice  vejtažní 40 110 
Křížkovskej Štíhlice  vejtažní 40 110 
Mešnej Štíhlice  vejtažní 40 110 
Doubeckej Štíhlice  vejtažní 40 110 
Lhotský Doubravský Doubravčice  vejtažní 20 55 
Žemlička Doubravčice pustý vejtažní 15 41 
Volšan Předhvozdí  podtěrný 2,3 6 
Jan Předhvozdí   2 6 
Mlejnský u Chrástu Předhvozdí  vejtažní 30 83 
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Název rybníka Katastr Pzn. 
Druh ryb-
níka 

Počet ryb 
(kopy) 

Výměra v ha (přepoč-
tená podle počtu ryb) 

Žák pod Chrástem Předhvozdí  vejtažní 30 83 
Balík, panský v Dolánkách Tuchoraz pustý vejtažní 15 41 
Děvčí Tuchoraz pustý vejtažní 10 28 
Šember Tuchoraz  vejtažní 20 55 
Stodola Tuchoraz  podtěrní 2,15 6 
Řešeto Tuchoraz  podtěrní 1,5 4 
Mrzák Tuchoraz pustý vejtažní 30 83 
Tuchorazskej Mlejnskej Tuchoraz  kaprovej 30 83 
Podskalský Tismice  vejtažní 15 41 
Velkej Tismickej Tismice  kaprovej 30 83 
V ohradách Tismických Tismice  vejtažní 10 28 
V ohradách Pustý  Tismice pustý vejtažní 10 28 
Vodák Tismice  kaprovej 15 41 
Novej Tismice  kaprovej 35 96 
Podvinickej Tismice  kaprovej 40 110 

*Výměra dle počtu ryb – počítá se cca 2,75 ha na 1 kopu ryb. Bělohlávek, 1983. 
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10.6 Urbář Zlatá kniha 

 
Obr. 103: Úvodní strana urbáře Zlatá kniha, SOA Praha, Vs Kostelec nad Černými lesy, i.č.3138. 

 
Obr. 104: Vesnice Kozojedy popsaná urbářem Zlatá kniha, SOA Praha, Vs Kostelec nad Černými lesy, i.č.3138., f. 359. 
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10.7 Vizitace kostelů 

 
Obr. 105: Archiv pražského arcibiskupství, B41/3, č. 81b, Vizitace kostelů na paství kosteleckém, Kozojedy dne 11. října 

1671. 
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Přepis textu, ed. et trans. Marcela Slavíková (4/2017): 

 

Anno 1671 die 11. Octobris visitata fuit eccl‹es›ia S‹anc›ti Martini post pagum Kozogedensem sub collatore 

Celsissimo Principe Carolo Eusebio de Lichtenstain in dominio Kostelecensis (sic!; Kostelecensi) super Nigras 

Sylvas; haec capella ab antiquo filialis dicitur eccl‹es›iae Mukarzoviensis, quam curatus Kostelecensis adminis-

trat, distatque Kostelecio uno quandrante milliaris et a pago Kozoged quinque stadiis. 

Roku 1671 dne 11. října byl vizitován kostel sv. Martina za vesnicí Kozojedy pod patronátem urozeného knížete 

Karla Eusebia z Lichtenštejna na panství kosteleckém nad Černými lesy; tato kaple je odedávna nazývána filiální 

ke kostelu mukařovskému, který spravuje kostelecký farář. Od Kostelce je vzdálena čtvrt míle a od vesnice Kozo-

jedy pět stadií. 

 

Fabrica eccl‹es›iae 

Eccl‹es›ia haec de lapide structa, intrinsecè et extrinsecè noviter dealbata tegulisque ex integro tecta, supra majus 

altare fornicata, reliqua media fornix de asseribus fabricata et picta et jam ferme totaliter putrefacta ac destructa 

turrim lapideam sibi conjunctam habet, cujus tamen superior pars de ligno et scandulis tecta, in qua duae cam-

panae  mediocres reperiuntur, quibus tamen nec Ave maria nec contra tempestates pulsatur; remotè enim distat 

eccl‹es›ia à pago, quae etiam utrum benedictae sint, ignoratur. Pavimentum haec eccl‹es›ia de lapide habet, fene-

stras verò tres bonas, an benedicta sit necne, dubitatur (?). Vestibulum à muris cemiterii usque ad portam 

eccl‹es›iae lateribus stratum extenditur. 

 

Budova kostela 

Tento kostel, postavený z kamene, byl znovu nabílen zevnitř i z venku, střecha dostala nové tašky. Nad větším 

oltářem je klenba. Další prostřední klenba byla postavena z trámů a vymalována a je už téměř zcela shnilá a 

poničená. Napojuje se na ni kamenná věž, jejíž horní část je ze dřeva a pokrytá šindelem. Nacházejí se v ní dva 

středně velké zvony, na které se však nevyzvání ani Ave Maria ani proti pohromám. Kostel je totiž moc daleko od 

vesnice a také se neví, jestli ty zvony byly posvěceny. Tento kostel má podlahu z kamene a má tři dobrá okna, ale 

také je nejisté, zda byl posvěcen či nikoli. Dvůr se táhne od zdí hřbitova až k bráně kostela a prostírá se i po jeho 

stranách. 

 

Altaria 

Habet tria; majus habet in medio sui tabernaculum sculptum, quod duo angeli sustentant, in medio illius taberna-

culi est calix cum hostia circumdatus coronâ spineâ, ex partibus S‹anc›tus Martinus et beata Virgo super lunam 

stans. Crux trabalis deest. Altaria duo parva sunt sine archis et sine ullis ornamentis, in uno est imago Christi 

cruxifici picta, in altero una chartacea, haec duo pro sacrificio missae inepta, solummodo majus aptum. 

 

Má tři oltáře; větší oltář má uprostřed tesaný výklenek, který podpírají dva andělé; uprostřed toho výklenku je 

pohár s hostií, jejž ovíjí trnová koruna, a po stranách stojí sv. Martin a blahoslavená Panna na měsíci. Hlavní (?) 

kříž chybí. Dva malé oltáře jsou bez schránek a jakýchkoli ozdob, na jednom je namalován ukřižovaný Kristus, na 

druhém je obraz s ukřižovaným Kristem; tyto dva oltáře jsou pro svátost mše nevhodné, vhodný je pouze ten velký. 

Sacristia 

A latere sinistro altaris majoris, ad quam porta fornicata et lignea est, altare unum intus, fenestra una ferro munita 

(?), pavimentum de latere, baptisterium stanneum ibi servatur et candelae; quae tamen sacristia munda et sicca. 

Sakristie 

je po levé straně hlavního oltáře a vede k ní klenutá dřevěná brána. Uvnitř je jeden oltář, jedno okno chráněné 

železnou mříží, po straně je chodník; ukládá se tam cínová křtitelnice a svíce. Ta sacristie je čistá a není tam 

vlhkost. 

 

Chorus literatorum 

De ligno integer, cancionale nullum, vexilla C‹hristi› picta in tela, in quibus diversae figurae sanctorum, nunquam 

(?) processionaliter pergitur. 
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Literátský kůr je dřevěný a neporušený, kancionál není; symboly Krista jsou namalovány na plátně, a na nich jsou 

různé postavy svatých; nikdy se tam nekoná procesí. 

 

Campanile 

Nullum est, campanae tamen duae, quae in turri eccl‹es›iae annexae habentur. 

Zvonice není žádná, jsou tam ale dva zvony, které jsou připevněné ve věži kostela. 

 

Cemiterium 

Muris bonis cinctum, portas duas, versus occasum unam et origentem (sic!; orientem) alteram habet. 

Hřbitov je obehnán dobrými zdmi, má dvě brány, jednu směrem na západ a druhou na východ. 

 

Ossarium 

De lapide muris cemiterii junctum, scandulis tectum et bene ordinatum habet, feretrum absque tumba unum. 

Kostnici má (kostel) z kamene. Je napojená na zdi hřbitova, pokrytá šindelem a v dobrém stavu. Jsou tam jedny 

máry bez hrobky.  

 

Schola nulla unquam fuit. 

Nikdy tam nebyla škola. 

 

Utensilia mobilia et immobilia 

Consignatio Boemicè à me data describit. 

Náčiní přenosné i nepřenosné popisuje seznam, který jsem vyhotovil v češtině. 

 

Pagi 

Spectantes ad hanc ecclesiam sunt 4. 

  Kozoged incolae.........13 deserti ........6 

  .............................................. 

Vesnice, které náleží k tomuto kostelu, jsou 4. 

  Obyvatelé Kozojed......13 pusté 6 

  ............................................... 

Aeditui 

Sunt tres viri probi et jurati. 

Kostelníci jsou tři poctiví a důvěryhodní muži. 
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11.4 Workshopy 

Sakrálne pamiatky v krajine (Banská Štiavnica) – mezinárodní workshop Fakulty architektúry Sloven-
skej technickej univerzity v Bratislave. 2013. Účastník, zaměřování a dokumentování ohrožených pa-
mátek, prezentace výsledků veřejnosti. 

11.5 Účast na grantech vztahujících se k tématu disertační 

práce 

Během studia jsem se účastnila následujících studentských grantů jako hlavní řešitel: 

SGS 14/086/OHK1/1T/15: „Historické vrstvy krajiny Černokostelecka“, 2014-2015. 

IP RPMT 2014: „Mapy v bakalářském studiu“, 2014-2015. 

 

11.6 Účast na ostatních grantech 

IP – RPMT 2016: „Výukové pomůcky pro stavebněhistorický průzkum.“, hlavní řešitel: Ing. arch. Mag-
dalena Biedermanová. 2016-2017. 

SGS SGS16/177/OHK1/2T/15: „Dokumentace vnitřní konstrukce historických otopných zařízení“, 
hlavní řešitel: Ing. arch. Magdalena Biedermanová. 2016-2017. 

11.7 Ohlasy a citace 

Recenzní posouzení publikace: Pomůcka pro používání základních historických map pro studenty FA 
ČVUT. Posouzení zpracoval: Tomáš Karel, památkář, referát výzkumů, průzkumů a dokumentace, 
NPÚ, ÚOP v Plzni. Září 2016. 

 

Další ohlasy na publikace a citace mi nejsou známy. 
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12 Seznam použitých zkratek  

AOPK – Agentura ochrany přírody a krajiny 

AR – Archeologické rozhledy 

BPEJ – Bonitovaná půdně-ekologická jednotka 

CO SK – císařské otisky stabilního katastru. 

CORINE – COoRdination of INformation on the Environment 

ČR – Česká republika 

ČSČH – Český časopis historický, dříve Československý časopis historický 

ČÚZK – Český úřad zeměměřický a katastrální 

ČZU – Česká zemědělská univerzita 

DMR 5G – Digitální model reliéfu, zpracovaná data z lidaru do 3D modelu, 5G znamená 5. generace. 

EH – Environmentální historie 

GIS – geografické informační systémy 

HG – Historická geografie 

J.M. (J.M.K.) – jeho milosti (knížete) 

KN – katastr nemovitostí 

LIDAR – Light Detection And Ranging, metoda dálkového průzkumu země, při němž je skenováním 
zemského povrchu vytvořeno mračno bodů a z něho je následně vypočten a vymodelován digitální 
model terénu LIDAR (také LiDAR či lidar) 

MŠNO – Ministerstvo školství a národní osvěty (v jiných textech také MŠANO) 

NPÚ – Národní památkový ústav 

PA – Památky archeologické  

SOA – Státní oblastní archiv 

ÚOP – územní odborné pracoviště 

ÚSES – uzemní systém ekologické stability 

VS – velkostatek 

VÚMOP – Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy 

ZČU – Západočeská univerzita v Plzni 


