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ÚVOD

Obraz ãeské krajiny by nebyl úpln˘ bez malebn˘ch vesnic a vesniãek, aÈ jiÏ schoulen˘ch v náruãí zalesnûn˘ch chlumÛ nebo
rozloÏen˘ch v melancholick˘ch rovinách mezi zrcadly rybníkÛ. Podoba ãesk˘ch vesnic s kostelíky, kapliãkami, v˘stavn˘mi used-
lostmi i obyãejn˘mi chalupami je zakofienûná hluboko v na‰em podvûdomí. MoÏná více, neÏ si to vÛbec dovedeme pfiipustit.
Lidové stavby, tak citlivû a pfiirozenû usazené v krajinû, jsou totiÏ Ïivou spojnicí mezi námi a na‰imi pfiedky.

Podoba ãeského venkova vznikala po staletí jako v˘sledek mnoha rÛznorod˘ch vlivÛ. Do vzhledu vesnické zástavby se pro-
mítaly místní pfiírodní podmínky – terén, klima i pfievaÏující zpÛsob obÏivy obyvatel. Lidové stavby odráÏely cit a dovednost
místních fiemeslníkÛ, ale také etnickou pfiíslu‰nost obyvatel i jejich zvyklosti. Svou roli sehrála také blízkost regionálních kul-
turních center, která byla pro stavitele i stavebníky vdûãn˘m zdrojem inspirace.

V˘sledkem tûchto ãasto protichÛdn˘ch vlivÛ byly stavby nejen úãelné, ale zároveÀ i pfiirozenû krásné, dokonale harmonují-
cí s krajinou. Právû díky rÛznorodosti krajinn˘ch typÛ i etnografické pestrosti se na malém území dne‰ní âeské republiky vyvi-
nulo nesmírné bohatství regionálních forem venkovsk˘ch sídel i lidov˘ch staveb. Právû v této rozmanitosti nemá âeská repub-
lika v Evropû srovnatelné obdoby.

Pfiirozen˘ v˘voj tradiãní venkovské zástavby trval po mnoho století. Základní kostra dne‰ního osídlení se sítí zemûdûlsk˘ch
vesnic se zformovala jiÏ v období vrcholného stfiedovûku, tedy ve 13. a 14. století. Právû v této dobû do‰lo k zásadní, dosud ne
zcela prozkoumané pfiestavbû ranû stfiedovûkého osídlení, a tím i k celkové promûnû ãeské kulturní a sídelní krajiny. Za nejstar‰í
památky vût‰iny na‰ich vesnic tak mÛÏeme – s urãitou nadsázkou – povaÏovat právû jejich pÛdorysy, které se v hlavních rysech
ustálily v dobû pfierodu celé spoleãnosti ve 13. a 14. století.

V˘voj venkovské architektury, kterou oznaãujeme ponûkud nepfiesnû jako lidovou, zaãal v dobû vrcholného stfiedovûku. Podobu
nejstar‰ích vesnick˘ch staveb vrcholného stfiedovûku v‰ak známe jen z dosud nepoãetn˘ch archeologick˘ch v˘zkumÛ. JiÏ ve
14. století se objevuje tradiãní trojdílná dispozice obytn˘ch domÛ. Ta díky své Ïivotaschopnosti pfietrvala po celou dobu existen-
ce tradiãní venkovské architektury, tedy aÏ do první poloviny 20. století.

VáÏnou ranou pro ãesk˘ venkov byly husitské války a následující období politick˘ch zmatkÛ. Rozsah po‰kození jednotliv˘ch
krajÛ dokáÏeme jen stûÏí odhadovat. V 16. a na poãátku 17. století se ãesk˘ venkov stabilizoval. Nejstar‰í ojedinûle dochované
vesnické stavby pocházejí právû z této doby, tedy z období pozdního stfiedovûku. Zde je v‰ak tfieba pfiipomenout, Ïe stfiedovû-
ké období (v rozporu s obvykl˘m historick˘m ãlenûním) na ãeském venkovû poãítáme aÏ do nástupu tfiicetileté války. Nejstar‰í
zachovanou zástavbu venkova proto ãasto oznaãujeme jako pfiedbûlohorskou. Poãet zachovan˘ch venkovsk˘ch pozdnû stfiedovûk˘ch
staveb a jejich pozÛstatkÛ sice není nijak vysok˘, pfiesto nám podává pomûrnû plastick˘ obraz o podobû a v˘stavnosti ãesk˘ch
vesnic v tomto období.

Pomûrnû krátké období rozkvûtu a prosperity venkova v 16. a na poãátku 17. století ale bylo opût pfieru‰eno zkázou tfiicetile-
té války. Její dÛsledky byly zdrcující. Jen málo míst bylo u‰etfieno dlouhodob˘ch váleãn˘ch útrap. Plastick˘ obraz o úpadku venko-
va nám podávají první podrobnûj‰í historické prameny, zejména tzv. berní rula. Po strastech tfiicetileté války se venkov vzpama-
továval velmi dlouho a v mnoha oblastech jiÏ nikdy nedosáhl takové prosperity a v˘stavnosti jako v pfiedbûlohorském období.

Mnoho informací o podobû vesnic v dobû po tfiicetileté válce nemáme. Pfiímo zachovan˘ch památek z druhé poloviny 17. a poãát-
ku 18. století se dochovalo snad je‰tû ménû, neÏ z pfiedchozího období prosperity v 16. a na poãátku 17. století. Prakticky v cel˘ch
âechách tehdy nastává opût návrat k roubené, tedy ménû trvanlivé zástavbû.

Teprve v 18. století se zaãínají utváfiet regionální typy lidové architektury v podobû, jak je známe dodnes. Je zajímavé, Ïe v detai-
lech rouben˘ch staveb pfieÏívá je‰tû v 18. století s více neÏ stolet˘m zpoÏdûním renesance. Okolo roku 1800 v mnoha regionech
s tradicí kvalitní tesafiské práce kulminuje roubená architektura. Právû v této dobû vznikají nejv˘stavnûj‰í a nejkrásnûj‰í roubené
ãi hrázdûné domy, které dodnes zdobí nejednu ãeskou vesnici.

Od druhé poloviny 18. století ovlivÀovala lidovou architekturu zdûn˘ch vesnic v bohat˘ch regionech silná tradice ãeského baro-
ka. Na tváfii ãeského venkova a zejména venkovské krajiny se barokní období projevilo mimofiádnû v˘raznû. Právû baroko oboha-
tilo na‰i zem o tisíce malebn˘ch kostelíkÛ, kapliãek podél cest, kfiíÏkÛ na rozcestích i o mohutné soliterní stromy a stromofiadí.

Vlídná podoba ãeské barokní kulturní krajiny se definitivnû ustálila v první tfietinû 19. století. Souãasnû se ale jiÏ projevuje
nástup klasicismu a s ním i první vrcholné období zdûné lidové architektury v âechách. Právû lidová klasicistní architektura
dodnes ovlivÀuje ráz mnoha vesnic po cel˘ch âechách. Klasicismus na venkovû, se zpoÏdûním proti slohové architektufie, pfie-
Ïívá aÏ do druhé poloviny 19. století. V této dobû se v nûkter˘ch regionech objevuje také zvlá‰tní fenomén ãeského lidového baro-
ka (které ve skuteãnosti s prav˘m barokem nemá mnoho spoleãného).

SoubûÏnû se v architektufie venkova druhé poloviny 19. století objevuje inspirace neoslohy, k níÏ se v závûru 19. století pfiidá-
vají vlivy soudobé nádraÏní architektury. Regionální rysy lidové architektury se pozvolna vytrácejí. Na poãátku 20. století se
v zástavbû ãesk˘ch vesnic objevují i dal‰í architektonické stylové proudy – nejprve secese, po ní geometrická secese a posléze
v období první republiky i architektonick˘ dekorativismus (kubismus, rondokubismus) a tradicionalismus.

Plynul˘ a po staletí trvající v˘voj ãeského venkova byl násilnû pfietrÏen aÏ v dobû po druhé svûtové válce. Dlouhodobou evo-
lucí provûfiené dispozice a formy venkovsk˘ch staveb a sídel byly opu‰tûny, ke ‰kodû vzhledu vesnic, krajiny i obyvatel samot-
n˘ch. Tragédie zaãala jiÏ v dobû pováleãného nuceného odchodu nûmeckého obyvatelstva. Stovky vesnic, desetitisíce staveb
tak zÛstaly ze dne na den opu‰tûny. Novû pfiíchozí obyvatelé, ãasto rovnûÏ násilnû pfiesídlení, nemûli z mnoha pfiirozen˘ch dÛvo-
dÛ Ïádn˘ vztah k vesnicím, ob˘van˘m a budovan˘m po staletí jin˘m etnikem s odli‰n˘mi stavebními i kulturními zvyky.
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Dílo rozvratu a zkázy se v‰ak nezastavilo v pohraniãních oblastech. V dÛsledku nucené kolektivizace zemûdûlství a pfiecho-
du na intenzívní hospodafiení po únoru 1948 se zaãaly vylidÀovat malé vesnice. Je‰tû hor‰í dopad mûla tzv. akce likvidace ves-
nick˘ch boháãÛ. Z gruntÛ byli bezohlednû vyhnáni hospodáfii, jejichÏ rody s láskou a vûdomím existenãní závislosti obdûlávaly
pÛdu po dlouhá staletí. Celá akce byla zámûrnû naplánována tak, aby vyuÏila tûch nejniÏ‰ích lidsk˘ch pudÛ – závisti a osobní
zá‰ti. âtyfiicet let komunistické diktatury staãilo k tomu, aby se po staletí ustálené Ïebfiíãky tradiãních hodnot pfievrátily naru-
by. To se samozfiejmû projevilo negativnû také na tváfii ãeského venkova. Jen ãas ukáÏe, zda je to je‰tû vÛbec moÏné napravit.

V˘sledky manipulace s obyvateli (aÈ jiÏ ãesky ãi nûmecky mluvícími) jsou v na‰ich vesnicích patrné dodnes. Nûkteré vesni-
ce zanikly zcela, jinde se zástavba obrátila v trosky jen zãásti. Z tohoto pohledu bylo období socialismu snad vÛbec nejniãivûj-
‰í kapitolou staletého kontinuálního v˘voje architektury ãeské vesnice, a to i v porovnání s dopady husitství a tfiicetileté války.
Novostavby obytn˘ch i zemûdûlsk˘ch objektÛ v prostfiedí socializované vesnice se ani vzdálenû nesnaÏily navázat na místní sta-
vební kulturu a okázale ignorovaly jakákoliv architektonická, urbanistická i obecnû estetická pravidla. Rozvrácená podoba mno-
ha na‰ich vesnic zÛstává trval˘m mementem a nûmou obÏalobou totality.

Snad jedinou svûtlou stránkou pováleãného v˘voje v dûjinách ãeského venkova byl rozvoj chalupáfiství. Díky nûmu se otev-
fiela cesta k záchranû tisícÛ jedineãn˘ch památek lidového stavitelství, ãasto právû v nejhÛfie postiÏen˘ch oblastech. Nespoãet
lidov˘ch staveb, pfiedstavujících pokladnici umûní dávn˘ch zedníkÛ, tesafiÛ a kameníkÛ, tak bylo s vût‰ím ãi men‰ím citem zachrá-
nûno pro budoucí generace.

AlespoÀ ãásteãn˘ obrat k lep‰ímu pfiineslo období po listopadu 1989, pfiestoÏe se zároveÀ objevily nové problémy. V souãasné
dobû si na‰tûstí jiÏ zaãínáme uvûdomovat, jak nenahraditelná je úloha tradiãní architektury a vesnice pfii ochranû krajinného
rázu. Objevují se odborné i populární statû o lidové architektufie a potû‰itelné je, Ïe narÛstá i zájem vefiejnosti. Vesnice mají dnes
jiÏ z velké ãásti zpracované územní plány, vesmûs s pochopením pro jejich urbanistickou strukturu. Pozitivní roli sehrál také
program obnovy vesnice, v rámci nûhoÏ se kaÏd˘ rok vyhla‰uje soutûÏ Vesnice roku. Roku 1995 byl po desetiletích marného úsi-
lí památkáfiÛ koneãnû vyhlá‰en soubor vesnick˘ch památkov˘ch rezervací a zón, jihoãeské Hola‰ovice byly roku 1998 dokon-
ce zaneseny na seznam svûtového kulturního dûdictví UNESCO. Dospíváme tak – ponûkud oklikou a se zpoÏdûním – k tomu,
co vyspûlé státy s hrdostí hájí a chrání jiÏ celá desetiletí.

âeské vesnice i jejich architektura byly od druhé poloviny 19. století pfiedmûtem zájmu etnografÛ, architektÛ i umûlcÛ – zejmé-
na malífiÛ a fotografÛ, ale také spisovatelÛ. První vrcholné období proÏilo studium lidového stavitelství na pfielomu 19. a 20. sto-
letí. V této dobû vycházely je‰tû ponûkud romanticky ladûné práce. Z dne‰ního pohledu mají mnohem vût‰í dokumentaãní v˘znam
reprezentaãní souhrnné publikace, vydávané vût‰inou na poãátku 20. století jednotliv˘mi okresy. V obdobném duchu se neslo
i studium lidové architektury v období první republiky a první pováleãné studie.

Pozdûj‰í v˘zkum se zejména od 70. let 20. století soustfiedil na exaktní poznání lidové architektury, vycházející ze stavebnû-
historick˘ch a archeologick˘ch prÛzkumÛ. V 70. aÏ 90. letech 20. století vy‰lo nûkolik prací zásadního v˘znamu, které shrnu-
ly v˘sledky dosavadních poznatkÛ. Co do mnoÏství shromáÏdûné dokumentace zÛstává dosud nepfiekonané souhrnné dílo Václava
Mencla Lidová architektura v âeskoslovensku. Z pozdûj‰ích generací badatelÛ posunuli poznání kupfiedu pfiedev‰ím Josef Vajdi‰,
Josef Vafieka, Josef Scheybal, Svatopluk Vodûra, Jifií ·kabrada, Petr Dostál a jejich spolupracovníci. Neopominutelná je v tom-
to smûru zásluha specializovaného ateliéru v SÚRPMO, na jehoÏ pÛdû vznikaly pfiedev‰ím v 70. a 80. letech 20. století vyni-
kající stavebnû-historické prÛzkumy okresÛ, vesnic i jednotliv˘ch nejv˘znamnûj‰ích staveb.

Pomûrnû slu‰né mnoÏství kvalitních prací vûnovan˘ch lidové architektufie, regionálních monografií i souhrnn˘ch dûl, polo-
Ïilo solidní základ pro budoucí badatele. Tato odborná literatura si ale dosud v‰ímala pfiedev‰ím v˘voje lidového stavitelství,
charakteristick˘ch rysÛ typick˘ch pro jednotlivé regiony, pfiípadnû v˘znamn˘ch památek lidové architektury. Celkov˘ pfiehled
nejzajímavûj‰ích a nejlépe zachovan˘ch vesnick˘ch sídel se v‰ak v na‰í odborné i popularizaãní literatufie aÏ dosud neobjevil
(s v˘jimkou men‰ích regionálních studií). Pfiedkládaná publikace si klade za cíl tuto mezeru alespoÀ skromn˘m dílem zaplnit.
Knihu tohoto zamûfiení, typu a rozsahu tedy dostává ãesk˘ ãtenáfi do rukou vÛbec poprvé.

V knize ãtenáfi nalezne vesnice notoricky známé, stejnû jako ty dosud neobjevené. Následující stránky pfiedstaví v‰echny ves-
nické památkové rezervace a zóny, ale také bohat˘ v˘bûr zajímav˘ch vesnick˘ch sídel, která zatím chránûná nejsou. Nabídneme
ãtenáfiÛm náv‰tûvu vesnic pfiíkladnû a s citem obnoven˘ch (kter˘ch je pohfiíchu stále málo), ale i zanedban˘ch, zapomenut˘ch
a ohroÏen˘ch.

PfiestoÏe pfii práci na této publikaci autor kladl dÛraz na objektivitu a vûcnou správnost, je pravdûpodobné, Ïe pouãen˘ ãte-
náfi mÛÏe objevit dílãí nepfiesnosti. Autora proto velmi potû‰í, pokud se s ním ãtenáfii podûlí o své poznatky. Vûcné pfiipomín-
ky ãtenáfiÛ pomohou autorovi k dal‰ímu prohloubení práce a mohou se v˘znamnû odrazit na celkové kvalitû publikace. VÏdyÈ
poznání lidové architektury a ãeského venkova zÛstáváme je‰tû mnoho dluÏni.

Na tomto místû bych rád podûkoval v‰em, ktefií se podíleli na zdárném dokonãení publikace. Podûkování patfií na prvním mís-
tû mé Ïenû Petfie a m˘m rodiãÛm Jifiinû a Vladimírovi za obûtavou pomoc zejména pfii zpracování mapového materiálu, cenné
vûcné pfiipomínky a v neposlední fiadû také za nev‰ední trpûlivost a pochopení. Podûkování patfií rovnûÏ mému uãiteli Jifiímu
·kabradovi, kter˘ mne pfiivedl k zájmu o ãesk˘ venkov a uãil mne vnímat a poznávat lidovou architekturu. Dûkuji téÏ kolegÛm
architektÛm a památkáfiÛm za cenné tipy – jmenovitû (abecednû a bez titulÛ) Janû Berkové, Pavlu Bure‰ovi, Jaroslavû Fürstové,
Karlu Kuãovi, Alfrédu Schubertovi, Janu Veselému, Janu ÎiÏkovi a dal‰ím.

Jan Pe‰ta
Podûbrady, kvûten 2002
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STRUKTURA ENCYKLOPEDIE

První díl pûtidílné publikace je zamûfien na oblast stfiedních âech. Z hlediska v souãasné dobû platného územnû-správního
uspofiádání zahrnuje Stfiedoãesk˘ kraj a území Hlavního mûsta Prahy. BohuÏel právû územnû-správní uspofiádání je v dobû pfií-
pravy této publikace stále pfiedmûtem ‰ir‰ích diskusí a jeho koneãná podoba je‰tû není známá. Pfiedpokládám v‰ak, Ïe i po plánova-
né reformû územnû-správního uspofiádání zÛstanou hranice krajÛ v hlavních rysech beze zmûn. Znaãné problémy zejména pro
bliÏ‰í orientaci v‰ak pfiinese zánik okresÛ (resp. okresních úfiadÛ) ke konci roku 2002.

Platné územnû-správní rozdûlení se budeme snaÏit zachovat i v následujících dílech, ov‰em s nutn˘m pfiihlédnutím k his-
torickému vymezení âech a Moravy (které souãasné ãlenûní na kraje bohuÏel vÛbec nerespektuje).

Kniha je rozdûlena do tfií hlavních ãástí. V první ãásti (následující kapitola) ãtenáfi nalezne orientaãní nástin regionálních forem
a typÛ lidové architektury a osídlení ve stfiedních âechách. Tato kapitola je pojata zámûrnû co nejstruãnûji, neboÈ k dispozici
je bohat˘ v˘bûr odborné literatury. DÛraz byl kladen na popis souãasné podoby vesnic a lidové architektury, se kterou se ãte-
náfi mÛÏe dodnes seznámit pfiímo v terénu.

Druhá (objemovû i obsahovû nejrozsáhlej‰í ãást) je vlastní encyklopedie památkovû hodnotn˘ch vesnic. Jednotlivá hesla pfied-
staví v‰echny vesnické památkové rezervace a zóny, kromû takov˘ch, které nevykazují charakter vesnick˘ch sídel. Proto v prv-
ním dílu ãtenáfi nenalezne praÏské vesnické památkové zóny Buìánka (dûlnická kolonie) a Rybáfie (osada v Tróji). Dále jsou zafia-
zeny v‰echny navrhované vesnické památkové zóny a vybrané dal‰í památkovû hodnotné vesnice. Pozornost samozfiejmû nemoh-
la b˘t vûnována v‰em vesnicím s dochovan˘m celkov˘m tradiãním rázem nebo lidovou architekturou. Tûch je aÏ dosud relativnû
velké mnoÏství, zatímco prostor na stránkách publikace je omezen˘.

V˘bûr památkovû nechránûn˘ch vesnic je proto samozfiejmû subjektivní. O památkov˘ch kvalitách vût‰iny zafiazen˘ch ves-
nic nemÛÏe b˘t sporu, neboÈ mnohé z nich splÀují kritéria památkov˘ch rezervací ãi zón. V nûkter˘ch oblastech chud˘ch na
lidovou architekturu v‰ak dnes jiÏ Ïádná „nesporná“ vesnice neexistuje. Pfiednost zde proto dostaly lokality s dochovan˘m cel-
kov˘m tradiãním rázem pfied vesnicemi obsahujícími sice hodnotné soubory nebo solitéry lidové architektury, ale naru‰en˘-
mi novodob˘mi stavebními zásahy. V˘bûr byl zámûrnû koncipován tak, aby byly pokryty v‰echny charakteristické regiony, tedy
aby na mapû pokud moÏno nezÛstávala bílá místa.

Kvalita a památková hodnota vesnic v jednotliv˘ch regionech samozfiejmû není zcela soumûfiitelná. Proto ãtenáfi v knize nalez-
ne i takové vesnice z regionÛ „chud˘ch“ na lidovou architekturu, které by v jin˘ch „bohat˘ch“ oblastech neobstály.

Jednotlivé lokality jsou v encyklopedické ãásti fiazeny abecednû. V záhlaví kaÏdého hesla jsou uvedeny základní identifikaãní
údaje, platné v dobû uzávûrky publikace – kraj, okres, obec a katastrální území (v textu zkrácenû jako katastr), dále poloha vzhle-
dem k nejbliÏ‰ím mûstÛm (poãítáno vÏdy od pfiirozeného stfiedu mûsta, v pfiípadû Prahy od Staromûstského námûstí), nadmofi-
ská v˘‰ka a nakonec památková ochrana (v závorce je uvedeno datum vyhlá‰ení památkové rezervace, zóny ãi ochranného pás-
ma). Tyto identifikaãní údaje by mûly pfiedejít moÏné zámûnû lokalit se stejn˘mi nebo podobn˘mi jmény, zejména po pfiedpo-
kládaném zániku okresÛ k poãátku roku 2003.

Vlastní hesla mají pokud moÏno ustálenou strukturu. V úvodu kaÏdého hesla je popis morfologie krajiny a terénu v okolí ves-
nice. Následuje struãná historie lokality, zpracovaná na podkladû bûÏnû dostupn˘ch pramenÛ a publikací. Na tomto místû je
tfieba uvést, Ïe názory jednotliv˘ch autorÛ na historick˘ v˘voj pfiíslu‰n˘ch lokalit se dosti ãasto li‰í. V na‰í publikaci jsem se
snaÏil pfiidrÏet nejpravdûpodobnûj‰í varianty. Na tomto místû bych rád pfiipomnûl, Ïe nûkteré údaje jsou vzhledem k povaze his-
torick˘ch pramenÛ pouze orientaãní. Napfiíklad v elaborátu berní ruly se objevují dvû kategorie – usazení hospodáfii (vãetnû „na
Ïivnosti zkaÏen˘ch a pohofiel˘ch“), zatímco v druhé kategorii jsou usedlosti pusté, vãetnû pustin novû osazovan˘ch. Z toho vypl˘-
vá, Ïe v knize uvádûné rozli‰ení usedlostí na osazené a pusté je ponûkud schematické. Zkáza tfiicetileté války mohla b˘t ve sku-
teãnosti je‰tû vût‰í, neÏ nám údaje berní ruly na první pohled ukazují.

Dal‰í ãást hesla je zpravidla vûnována popisu urbanistické struktury vesnice a jejího pÛdorysu. Následuje vûcn˘ popis nej-
v˘znamnûj‰ích slohov˘ch památek – kostelÛ a ostatních sakrálních staveb, feudálních sídel, hospodáfisk˘ch dvorÛ, ‰kol apod.
Nejvût‰í pozornost je samozfiejmû vûnována lidové architektufie, které patfií dal‰í odstavce.

Tato ãást, která je obsahov˘m tûÏi‰tûm kaÏdého hesla i celé knihy, vznikala na podkladû autorov˘ch terénních sídelních prÛ-
zkumÛ. Nûkteré nejznámûj‰í památky ãi soubory lidové architektury sice odborná literatura zaznamenává, fiada vesnic i jednotliv˘ch
staveb se ale do na‰í literatury dostává vÛbec poprvé.

Poslední odstavce v závûru kaÏdého hesla hodnotí novodob˘ v˘voj vesnice, míru jejího urbanistického ãi architektonického
naru‰ení a upozorÀují na pfiípadnou památkovou ochranu.

U kaÏdého hesla je uvedeno datum, ke kterému jsou informace obsaÏené v textu aktuální. PovaÏuji to za dÛleÏité vzhledem
k tomu, Ïe v mnoha regionech dodnes zanikají hodnotné památky, a vzhled vesnic se tak kontinuálnû mûní. Popisovan˘ stav
vesnic i jednotliv˘ch památek dnes jiÏ mÛÏe b˘t minulostí. Obecnû lze fiíci, Ïe terénní práce na prvním dílu této publikace vzni-
kaly v rozmezí let 1996 aÏ 2002.

Ke kaÏdému heslu jsou pfiipojeny odkazy na pfiíslu‰nou literaturu vãetnû nepublikovan˘ch stavebnû-historick˘ch prÛzkumÛ.
Seznam literatury ãtenáfi nalezne v závûru knihy. Uvedeny jsou pfiedev‰ím odkazy na literaturu, vûnovanou lidové architektu-
fie. Pokud je v pfiíslu‰né lokalitû v˘znamnûj‰í slohová památka (kostel, tvrz, zámek apod.), je odkaz na literaturu k této památ-
ce uveden jen v˘bûrovû. V seznamu literatury v závûru jednotliv˘ch hesel nejsou uvedeny odkazy na lexikony (místní jména,
lexikony sídel, berní rula, tereziánsk˘ katastr ãesk˘), jejichÏ pouÏití se pfiedpokládá jaksi automaticky.

STRUKTURA ENCYKLOPEDIE 
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Ke kaÏdému heslu je pfiipojena pfiekreslená mapa stabilního katastru, dokládající podobu sídla pfied novodob˘mi zmûnami.
Jen ve zcela v˘jimeãn˘ch odÛvodnûn˘ch pfiípadech (@Filipov, @Zvírotice) jsou pouÏity mapy mlad‰í. Legenda zÛstává pro v‰ech-
ny mapy stejná, pokud není uvedeno jinak. âernû jsou oznaãeny stavby vybarvené v originálu ãervenû (tedy nespalné), ‰rafo-
vanû jsou oznaãeny stavby vybarvené v originálu Ïlutû (tedy spalné), teãkovanû jsou oznaãeny vodní plochy. Mapy zpracoval
autor s v˘‰e uveden˘mi spolupracovníky.

Nedílnou souãástí kaÏdého hesla je také fotografická dokumentace, která ãtenáfii nastíní celkovou podobu sídla i vybran˘ch
nejv˘znamnûj‰ích staveb. V‰echny fotografie jsou od autora této knihy, pokud není uvedeno jinak. KaÏdá fotografie je oznaãe-
na rokem pofiízení.

V tfietí závûreãné ãásti knihy jsou obsaÏeny pfiedev‰ím rÛzné doplÀkové tabulky. Je to pfiehled v˘voje územnû-správní pfiíslu‰nosti
v‰ech lokalit, obsaÏen˘ch v hesláfii, dále seznam v‰ech vesnick˘ch památkov˘ch rezervací, zón a památkov˘ch ochrann˘ch pásem,
pfiehled vybran˘ch dal‰ích památkovû hodnotn˘ch lokalit s památkami lidové architektury a urbanismu (které z kapacitních
dÛvodÛ nemohly b˘t do knihy zafiazeny), pfiehled mûst a mûsteãek (vãetnû dûlnick˘ ãtvrtí, lázní apod.) se soubory lidové archi-
tektury, pfiehled muzeí v pfiírodû (skanzenÛ) a zpfiístupnûn˘ch památek lidové architektury, seznam hodnotn˘ch ohroÏen˘ch
a nevyuÏit˘ch staveb a ãesko-nûmeck˘ a nûmecko-ãesk˘ slovníãek místních jmen. Dále je pfiipojen orientaãní slovníãek ménû
obvykl˘ch odborn˘ch v˘razÛ, seznam literatury a na závûr rejstfiík v‰ech lokalit, obsaÏen˘ch v prvním svazku.

STRUKTURA ENCYKLOPEDIE   
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LIDOVÁ ARCHITEKTURA A VENKOVSKÉ OSÍDLENÍ VE STŘEDNÍCH ČECHÁCH

Lidové architektufie a dûjinám osídlení stfiedních âech byla jiÏ v minulosti vûnována znaãná pozornost. Smyslem této pub-
likace není suplovat existující bûÏnû dostupnou a po odborné stránce kvalitní literaturu. Proto se nebudeme blíÏe vûnovat dis-
poziãnímu a prostorovému uspofiádání lidov˘ch staveb a interpretaci jejich v˘voje a omezíme se na v˘ãet základních znakÛ.
Laskavého ãtenáfie odkazujeme na literaturu, napfi. Lidové stavby od Jifiího ·kabrady.

Pozornost dosavadní literatury se v‰ak orientuje pfieváÏnû na star‰í ãasov˘ horizont lidové architektury. Mlad‰í venkovskou
architekturu ze druhé poloviny 19. a první tfietiny 20. století na‰e literatura zpravidla zcela pomíjí. Pfiitom v mnoha oblastech
je to právû architektura tohoto období, která urãuje vzhled vesnic i celé sídelní krajiny. Z pohledu souãasné památkové péãe jiÏ
tuto dfiíve opomíjenou architekturu hodnotíme jako v˘znamnou stopu pfiirozeného v˘voje vesnick˘ch sídel.

Pro potfieby této publikace jsme se pokusili na základû souãasn˘ch poznatkÛ novû definovat a charakterizovat regiony lidové
architektury tak, aby byla zachycena a zohlednûna jak charakteristika osídlení, tak star‰í i novûj‰í ãasové vrstvy venkovské zá-
stavby. Snad není tfieba pfiipomínat, Ïe pfiesné hranice mezi jednotliv˘mi regiony neexistují. V prÛbûhu ãasu docházelo k vzájem-
nému ovlivÀování, prolínání a kulturním pfiekryvÛm mezi sousedícími oblastmi i k posunu pomysln˘ch hranic mezi nimi. Vût‰ina
z tûchto regionÛ samozfiejmû nerespektuje souãasné administrativní hranice a zasahuje i do sousedních krajÛ.

PRAHA A OKOLÍ

PraÏská kotlina, leÏící na pfiirozené kfiiÏovatce odvûk˘ch cest v tûÏi‰ti ãesk˘ch zemí, byla osídlena kontinuálnû od pravûku.
Na pravûké osídlení navázalo osídlení slovanské s hustou sítí hradi‰È a osad, ze kter˘ch se v prÛbûhu raného a vrcholného stfie-
dovûku konstituovalo na‰e hlavní mûsto a jeho venkovské zázemí. V dobû pfied husitsk˘mi válkami drÏela v˘znamné statky v oko-
lí Prahy církev a s ní bohat˘ patriciát.

Vût‰ina dne‰ních vesnic na území Prahy je velmi starobylého pÛvodu, jejich vznik spadá pfiinejmen‰ím do období raného stfie-
dovûku. Tomu odpovídá i jejich rostl˘ nepravideln˘ pÛdorys (kter˘ ov‰em mohl doznat v prÛbûhu pozdûj‰ího období v˘raz-
nûj‰ích, tûÏko poznateln˘ch zmûn). Ucelené vrcholnû stfiedovûké lokace s pravideln˘mi návesními prostory jsou zde proto spí-
‰e v˘jimeãné (@StodÛlky). Specific-
k˘m fenoménem sídelní struktury
venkova v nejbliÏ‰ím okolí Prahy od
stfiedovûku do 19. století byly samo-
statnû stojící viniãné usedlosti a leto-
hrádky.

Star‰í pfiedbûlohorská zástavba se
v nejbliÏ‰ím okolí Prahy dochovala jen
zcela v˘jimeãnû. Je to patrnû zpÛso-
beno pfiedev‰ím tím, Ïe praÏsk˘ ven-
kov byl do znaãné míry poniãen udá-
lostmi tfiicetileté války. Pfiípadné pozÛ-
statky star‰í zástavby navíc mohly b˘t
zcela pfiekryty v˘razovû siln˘m hori-
zontem praÏského baroka. Ojedinûlé
pozÛstatky pfiedbûlohorské architek-
tury v‰ak známe ze vzdálenûj‰ích ves-
nic v okolí Prahy (@Dobrovíz, @Cha-
by, @Jen‰tejn).

Dne‰ní stavební podobu vesnic na
území hlavního mûsta a v jeho nej-
bliÏ‰ím okolí urãují pfiedev‰ím tfii slohová období. Prvním je pozdní baroko druhé poloviny 18. století. Z té doby pochází nároã-
ná a kvalitní architektura bohat˘ch usedlostí (@Bohnice, Dolní @Chabry, @Dfievãice). Pozdnû barokní usedlosti mûly ãasto krás-
nû fie‰ené kfiídlové ‰títy domÛ, s˘pek i bran s vytfiíbenou ‰tukovou v˘zdobou. Jejich ztvárnûní ukazuje na pfiímé vlivy v˘tvarnû
silné barokní architektury ve vlastní Praze.

Na pozdnû barokní architekturu pfiímo navázala architektura klasicistní první poloviny 19. století. Ta je geneticky spfiíznû-
ná s klasicistní lidovou architekturou severozápadního okolí Prahy. Zejména pro vesnice pfii západním okraji praÏské kotliny
(@Dobrovíz, @HostouÀ, @Ruzynû, @Zliãín) jsou typické mohutné patrové domy s charakteristick˘mi polovalbov˘mi stfiecha-
mi a s nároãnû fie‰en˘mi interiéry, klenut˘mi plackov˘mi klenbami. Na prÛãelích se objevuje stfiídm˘ ‰tukov˘ dekor.

V prÛbûhu druhé poloviny 19. století vzhled vesnic v okolí Prahy ovlivÀovala eklektická a historizující architektura s boha-
t˘m slohov˘m aparátem. Vznikaly zde ãasto domy ãasto jiÏ spí‰e mûstského typu, nespornû ovlivnûné architekturou soudob˘ch
praÏsk˘ch pfiedmûstí. V˘razné ukázky eklektické a historizující architektury se dochovaly napfi. v @Hostivafii, Horních @Chab-
rech, @Ruzyni, @Slivenci a dal‰ích vesnicích.

LIDOVÁ ARCHITEKTURA 
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Vût‰ina obcí v okolí Prahy byla v prÛbûhu 20. století postupnû pohlcena rostoucí metropolí. ¤ada vesnic (Bfievnov, Chodov)
pfiitom zcela zanikla, nebo byla z velké ãásti zcela znehodnocena novodob˘mi pfiestavbami. PfiestoÏe se na území hlavního mûs-
ta a jeho nejbliÏ‰ího okolí dochovala fiada skvûl˘ch památek lidové architektury, celkov˘ vzhled vût‰iny praÏsk˘ch vesnic je dnes
aÏ na v˘jimky tristní. Na území Prahy jsou vyhlá‰ené 2 vesnické památkové rezervace (@Ruzynû a @StodÛlky), památkovou rezer-
vací je i @Dobrovíz pfii západním okraji mûsta. Vesnick˘mi památkov˘mi zónami jsou @Bohnice, kolonie Buìánka, @ëáblice,
@Hostivafi, @Královice a osada Rybáfie v Troji.

SEVEROZÁPADNÍ OKOLÍ PRAHY, SLÁNSKO A PODŘIPSKO

Úrodná, teplá, ale pomûrnû suchá krajina severozápadnû od Prahy patfií ke staré sídelní oblasti. Vût‰ina zdej‰ích vesnic je ranû
stfiedovûkého pÛvodu, v dobû pfied husitsk˘mi válkami zde v˘znamné statky drÏela církev.

Na rozdíl od nejbliÏ‰ího okolí Prahy se na Slánsku a v prostoru severozápadnû od Prahy setkáváme mnohem více s velk˘mi
vrcholnû stfiedovûk˘mi návesními sídly (@âernuc, @Miletice, @Neprobylice, @Tfiebíz, @Îelenice). Ta vznikala pfii celkové pfie-
stavbû jiÏ osídlené krajiny, vût‰inou asi ve 13. a 14. století. Pomûrnû ãasto se zde objevují také vesnice s ulicovit˘mi návesní-
mi prostory (@Kokovice, @Královice, @Sazená, @Svrkynû).

V oblasti Slánska se dochovaly velmi hodnotné doklady starobylé pozdnû stfiedovûké zdûné venkovské architektury. Její nároã-
nost dokládá mimofiádnou prosperitu regionu v 16. a na poãátku 17. století. Soubor pfiedbûlohorsk˘ch vesnick˘ch staveb na Slánsku

patfií vedle âeskokrumlovska, Sedlãanska
a PlzeÀska k nejv˘znamnûj‰ím v âechách.
Pozdnû gotické stavby se dochovaly v @âer-
nuci, Kvílicích, @Neprobylicích, Pcherech,
@Tfiebízi, Vepfiku, @Îelenicích i v dal‰ích
vesnicích. Témûfi senzaãní byl nedávn˘
nález svûtnice archaického roubeného domu
z konce 15. století v @Sakách, v dobû obje-
vu na‰í nejstar‰í známé dochované vesnic-
ké stavby.

Slánsko (a navazující Kladensko a okolí
Unho‰tû) leÏí v tradiãní oblasti hrázdûné
architektury. Zdej‰í hrázdûné konstrukce
se naz˘vají lepenice a jsou na rozdíl od hráz-
dûn˘ch staveb nûmecky mluvících regionÛ
v˘raznû konstrukãnû prost‰í a archaiãtûj‰í.
BohuÏel drtivá vût‰ina dfiíve obvykl˘ch
hrázdûn˘ch staveb jiÏ v prÛbûhu 20. století
zanikla. Ojedinûlé poslední hospodáfiské
hrázdûné stavby najdeme napfi. v @Hob‰o-
vicích a v @Královicích. Pfienesená hrázdû-
ná stodola z TelcÛ na Lounsku byla posta-
vena v @Tfiebízi.

Star‰í barokní architekturu nalezneme
pfiedev‰ím v pásmu pfii severozápadním
okraji Prahy. V˘znamné barokní památky se
dochovaly zejména ve @Stfiedoklukách,

@Sazené a @Sakách. Vzhled fiady vesnic v regionu ale dnes urãuje pfiedev‰ím klasicistní architektura, která sem plynule pfie-
chází z oblasti praÏské kotliny. Obvyklé jsou v˘stavné patrové domy s typick˘mi polovalbov˘mi stfiechami a stfiídm˘m deko-
rem, nûkdy doplnûné pavlaãemi nebo perony. ¤ada klasicistních staveb se dochovala zejména ve vesnicích pfii severozápadním
okraji Prahy – v jiÏ v˘‰e zmínûné @Dobrovízi a @Hostouni, dále v @Debrnu, @Hob‰ovicích, @Holi, @Stfiedoklukách,
@Svrkyni, @·lapanicích a v @Îelenicích.

V˘razná eklektická a historizující architektura z pfielomu 19. a 20. století je typická pfiedev‰ím pro oblast v ‰ir‰ím okolí Velvar.
V˘stavné domy s bohat˘mi historizujícími fasádami se dochovaly napfi. v @Mileticích a ve @·lapanicích. Naproti tomu západ-
nûji poloÏené Slánsko charakterizovala ve stejné dobû spí‰e v˘razovû strohá architektura domÛ s hladk˘mi trojúhelníkov˘mi
(obvykle zalomen˘mi) ‰títy a nezdoben˘mi fasádami (@Tfiebíz). V˘jimeãn˘m jevem jsou v˘raznû zdobené domy ve stylu geo-
metrické secese, které se dochovaly ve @Svrkyni.

Bohat˘ a úrodn˘ region Slánska a severozápadního okolí Prahy byl tûÏce postiÏen v období socialismu. ¤ada nejhodnotnûj-
‰ích staveb byla zcela zdevastována. Zdej‰í vesnice – pokud nebyly v˘raznûji naru‰ené novostavbami – se ale naproti tomu docho-
valy ve vysokém stupni autenticity, i kdyÏ stav jednotliv˘ch objektÛ je zpravidla nadále velmi ‰patn˘. V˘jimkou je vesnice @Tfiebíz,
po desetiletí vzornû udrÏovaná díky péãi zdej‰ího národopisného muzea. Za vesnické památkové rezervace byly vyhlá‰eny ves-
nice @Dobrovíz (jiÏ v˘‰e uvedená) a @Tfiebíz, památkovou zónou je @Debrno, k prohlá‰ení za vesnickou památkovou zónu se
pfiipravuje @Svrkynû. Na Slánsku je navíc navrÏena krajinná památková zóna Zlonicko-Budenicko, která zahrnuje památkovû
hodnotnou vesnici @·lapanice.
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KOKOŘÍNSKO
Krásná lesnatá oblast ChKO Kokofiín-

sko, prostoupená nepfiístupn˘mi pískov-
cov˘mi roklemi a bezvod˘mi doly, patfií
z krajináfiského hlediska k nejatraktiv-
nûj‰ím ãástem stfiedních âech. Tento
obtíÏnû pfiístupn˘ kraj byl osídlen pomûr-
nû pozdû, vesmûs aÏ v dobû vrcholného
stfiedovûku. Velkou roli pfii kolonizaci
zdej‰í neosídlené krajiny sehráli Berkové
z Dubé, ktefií vlastnili blízk˘ hrad Housku.

Vesnice v ãlenitém terénu obvykle neu-
moÏÀovaly rozvinutí pravidelnûj‰ích
lokaãních schémat s velk˘mi návesními
prostory. Vût‰ina stfiedovûk˘ch sídel byla
velmi malá, i kdyÏ v parcelaci pozoruje-
me snahu po urãité pravidelnosti (zejmé-
na uÏitím radiálního lánového schématu
– @Jestfiebice, @Ole‰no). AÏ do tfiicetile-
té války bylo celé území ãeské, pozdûji
v 17. a 18. století zde pfievládlo nûmecké
obyvatelstvo. V 18. a 19. století celá kraji-
na proÏila neb˘val˘ rozkvût, kter˘ pfiines-
lo tehdy v‰eobecnû roz‰ífiené chmelafiství.

Ojedinûlé pfiíklady pfiedbûlohorské
architektury se zachovaly jen po obvodu
oblasti Kokofiínska, zejména pfii styku se
sousedním Bûlskem (@Nosálov) a Mûl-
nickem (@Stfiemy).

Na vesnicích v oblasti Kokofiínska do-
dnes v˘znamnû pfievaÏuje dfievûná zástav-
ba nad zdûnou. Nejstar‰í zachované stav-
by mÛÏeme datovat aÏ do 18. století. V té-
to dobû zde jiÏ pfievládaly velké patrové
domy, které patfií k ‰ir‰ímu okruhu lidové architektury âeského stfiedohofií a obecnû severozápadních âech. Roubená v˘stav-
ba v kraji kulminovala na pfielomu 18. a 19. století.

Domy na Kokofiínsku byly roubené, chlévního typu, s rouben˘mi ãi hrázdûn˘mi patry (zejména v západní ãásti oblasti). Kvalita
tesafiské práce byla mimofiádnû vysoká, jak dokládají ãetné fiezbou zdobené detaily (profilované podstávky, pavlaãe, zárubnû oken
a dvefií). Star‰í generace domÛ mûla bohatû skládané lomenice, které byly zejména v okolí Libûchova a Dubé postupnû od polo-
viny 19. století nahrazovány vyplétan˘mi omazan˘mi ‰títy s mnoÏstvím vûtracích otvorÛ (podkroví slouÏila jako chmelové su‰ár-
ny). Vzácnûji se objevuje také dekorativní obklad ‰títÛ nebo cel˘ch prÛãelí bfiidlicí, nahrazovanou v pozdûj‰ím období eterni-
tem. Nejv˘znamnûj‰í soubory roubené architektury se dochovaly v @Dobfieni, @Jestfiebicích, Chudolazech, @Medonosích,
@Nosálovû, @Nov˘ch Osinalicích, @Ole‰nû, @Osinalicích, @Sitném, @Stfiezivojicích, @·emanovicích, Tupadlech, @Vidimi,
Vojtûchovû a v Îelízech.

Mlad‰í horizont lidové architektury zastupují velké klasicistní domy a zejména mohutné patrové domy z doby okolo roku 1900,
s trojúhelníkov˘mi ‰títy a stfiídm˘mi fasádami. V˘znamnûj‰í soubory mlad‰í zdûné architektury se dochovaly napfi. v @Osinalicích
a v Horní @Vidimi.

Zvlá‰tností regionu jsou ãetné skalní objekty (obytné, hospodáfiské i sakrální). Tyto stavby jsou zahloubené do mûkkého pís-
kovcového podloÏí. ¤ada skalních objektÛ byla v minulosti doplnûna dfievûn˘mi nadzemními stavbami, které pozdûji zanikly.
Zajímavé skalní objekty nalezneme na katastru @Dobfienû, @Jestfiebic, @Lhotky u Mûlníka, @Vidimi i dal‰ích vesnic na Kokofiínsku.

Oblast s pfievahou nûmecky mluvícího obyvatelstva po druhé svûtové válce utrpûla odsunem. Vût‰inu hodnotn˘ch staveb i cel˘ch
vesnic se ale na‰tûstí podafiilo zachránit díky pfievaÏujícímu rekreaãnímu vyuÏití. Zaniklo v‰ak velké mnoÏství hospodáfisk˘ch
staveb, pro které se nena‰lo nové vhodné vyuÏití.

Kokofiínsko a navazující Dubsko a âeskolipsko dnes patfií k vÛbec nejv˘znamnûj‰ím oblastem lidové architektury v celé âeské
republice. Zdej‰í vesnice jsou opravdov˘mi pokladnicemi roubené architektury v její nejkrásnûj‰í podobû. Vesnick˘mi památ-
kov˘mi rezervacemi byly pro své jedineãné kvality vyhlá‰eny vesnice @DobfieÀ, @Nové Osinalice, @Ole‰no a @Nosálov (pfii
hranici s navazujícím Bûlskem), památkov˘mi zónami jsou @Jestfiebice, @Sitné, @Stfiezivojice, @Vidim a @Lobeã (opût pfii hra-
nici s Bûlskem). K prohlá‰ení za vesnickou památkovou zónu jsou navrÏeny @Osinalice. V okolí Libûchova se navíc pfiipravu-
je krajinná památková zóna Libûchovsko, která by kromû vlastního Libûchova mûla zahrnovat i dvû dal‰í vesnice s památkovû
hodnotnou architekturou – Tupadly a Îelízy.
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