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Souhrn 
 

 Hlavním cílem práce je zachytit celkový vývoj obce Chot�vice. Zabývá se 

p�edevším demografickým vývojem, zm�nami a charakteristikou zem�d�lské krajiny a 

samotným zem�d�lstvím v rozmezí let 1641 – 1843. 

 Toto �asové vymezení je zvoleno z d�vodu nejv�tšího množství dostupných 

pramen�. Prvním velkým zdrojem materiál� je archivní fond Velkostatku Hostinné 

uložený ve Státním oblastním archivu Zámrsk. Z n�ho pocházejí p�edevším písemnosti 

použité pro rekonstrukci demografického vývoje, roboty a zem�d�lství. Druhým 

nejobsáhlejším zdrojem jsou všechny katastry vzniklé v letech 1654 – 1841 uložené 

v Národním archivu v Praze. Pomocí nich se poda�ilo zachytit všechny velké zm�ny 

krajiny v obci a také v zem�d�lství. Posledním použitým archivním fondem je 

Eichlerova sbírka z Archivu Národního muzea. 

 První velkou kapitolou práce je Demografický vývoj. Populaci po t�icetileté 

válce bylo možno zachytit díky podrobným soupis�m poddaných. V polovin� 17. století 

v obci žilo p�ibližn� 550 lidí, ale už v roce 1675 jejich po�et vzrostl na 720. Stav 

obyvatelstva v 18. století je zrekonstruován pomocí pr�m�r� p�evzatých z odborné 

literatury, protože chybí podrobn�jší materiály. Na základ� výpo�t� je vid�t, že 

populace byla významn� ovlivn�na válkami mezi Rakouskem a Pruskem (1740 – 1748, 

1756 – 1763). Ješt� v roce 1754 zde žilo asi 770 obyvatel, ale o n�kolik let pozd�ji už 

jen p�ibližn� 420. Poté už po�et lidí rostl, ale byl zpomalen p�edevším hladomorem 

(1771) a další válkou (1778 – 1779). Na konci století zde mohlo žít n�co p�es 700 

obyvatel. Velký nár�st populace nastal v 1. polovin� 19. století. Podle Eichlerovy sbírky 

žilo v roce 1828 v obci 1184 lidí. V polovin� století to bylo už okolo 1600 obyvatel. 

 Jádrem práce je kapitola o zem�d�lské p�d� v obci a o jejích zm�nách. P�i této 

rekonstrukci mají nezastupitelné místo jednotlivé katastry. Podle nich se poda�ilo ur�it, 

že Chot�vice jsou klasickou lánovou vsí, v které se také nacházel šlechtický statek. Toto 

uspo�ádání se tém�� po celé sledované období tém�� v�bec nezm�nilo. Nejv�tší zm�ny 

zasáhly pouze šlechtický statek až na p�elomu 18. a 19. století. �ást jeho p�dy byla 

rozd�lena a pronajata poddaným. Kapitola sleduje také po�et dom�. Ten se 

z po�áte�ního stavu 87 dom� v roce 1654 postupn� rozr�stal. V 18. století se v d�sledku 

negativních vliv� tento nár�st zpomalil. V letech 1713 – 1759 p�ibyly pouze 4 domy. 

Ale v 19. století došlo k oživení díky pronájmu šlechtické p�dy. K roku 1841 v obci 



    

stálo 248 dom� a vznikly dv� nov� �ásti obce – Karlov a Ves Svaté Kate�iny (Karlsek a 

St. Katharinadörfel).  

 Poslední velká kapitola se zabývá charakteristikou a zm�nami zem�d�lství ve 

zkoumané oblasti. Zdrojem informací jsou op�t katastry, ale také n�které písemnosti 

(p�edevším rejst�íky osevu a sklizn�) z fondu Velkostatek Hostinné. Podoba 

hospoda�ení se v 17. a 18. století výrazn� nelišila. P�stovali se i stejné plodiny 

(žito,oves, na panském pšenice a je�men). Jediný rozdíl byl ve velikosti obd�lávané 

p�dy. Po t�icetileté válce n�kte�í lidé nebyli schopni obd�lávat ani polovinu svých 

pozemk�. Postupem doby se ale situace zlepšovala. Maxima obd�lávané p�dy dosáhla 

obec už ke konci 18. století a od té doby se její velikost nem�nila. Jedinou výraznou 

zm�nou bylo zavedení nových plodin (jetel, brambory, zelí a hrách) v 19. století. 

 Jak je vid�t obec Chot�vice se úsp�šn� rozvíjela i p�es všechny negativní vlivy 

jako jsou války, mory nebo hladomory. N�které ji zasáhly více jiné mén�. Ale všechny 

úsp�šn� p�ekonala a udržela tak kontinuitu svého vývoje.  
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Summary 
 

 The main target of the work is to capture complete development of Chot�vice 

village. It concerns mainly in demographic changes and charactericstics of agricultural 

landscape and agriculture itself in the years between 1641 – 1843. 

 This time frame was chosen due to the reason of large amounts of available 

sources. The archival resource of Country Estate Hostinné stored in the State Area 

Archive located in Zámrsk is the first big source of materials. Mainly documents used 

for reconstruction of demographic progress, labour and agriculture come from it. The 

second largest source are all land registry established between 1654 – 1841 and stored 

in the National archive in Prague. It has helped to record all big changes in landscapes 

of the village and also in agriculture. The last used resource is Eichler’s compilation 

from the archive of National museum. 

 The first big chapter of this work is Demographic development. It was possible 

to reveal the population after the Thirty year War due to detailed lists of subordinates. In 

mid 17th century there were around 550 people living in the village but in 1675 the 

number increased to 720. Status of population in 18th century was reconstructed with 

help of average numbers taken from professional literature because of insufficient 

available materials. Based on calculations it is obvious that the population was 

significantly influenced  by the wars between Austria and Prussia. There were 770 

inhabitans still in 1754 but a few years later there were only around 420. Afterwards the 

number of people raised but was slowed down by mainly starvation (1771) and another 

war (1778 – 1779). There could have been living slightly over 700 inhabitans at the end 

of the century. Big growth of population arised in 1st half of 19th century. According to 

Eichler’s compilation there were 1184 people living in the village in 1828. In the mid 

century it was already around 1600 inhabitans.  

 The substance of this work is the chapter about agricultural land in the village 

and its changes. Every individual land registry has unfungible position in this 

reconstruction. According to them it was possible to determine that Chot�vice was a 

traditional field village in which there was also a noble grange. This layout almost had 

not changed during the monitored period. The biggest changes hit the noble grange at 

the turn of 18th. to 19th century. A part of its land was divided and let on lease to 

subordinates. The chapter also monitors number of houses. Starting 1654 it was 



    

continuesly increasing from 87 houses up. Due to negative influence in 18th century this 

growth slowed down. Between 1713 – 1759 only 4 houses were built. But in 19th 

century it came to revival thanks to rented noble land. By 1841 there were 248 houses in 

the village and two new parts of the village set it – Charles and the Village of Saint 

Catherine.  

 The last big chapter deals with characteristics and changes in agriculture in the 

monitored area. The source of information is again land registry but also some 

documents (mainly index of sowings and crops) from the resources of Country Estate 

Hostinné. The way of farming was not much different in 17th and 18th century. Similar 

increases were planted (rye, oat and wheat, barley at the lord’s). The only difference 

was in the size of cultivated area. After the Thirty year War some people were not able 

to farm even a half of their lands. As the time went by the situation improved. The 

village reached the maximum of cultivated area towards the end of 18the century and 

since then it has not changed. The only important change was introduction of new 

increases (clover, potatoes, cabbage and peas) in 19th century.  

 Apparently the village Chot�vice has developed successufuly in spite of all the 

negative influences as were the wars, plagues or starvation. Some struck it more some 

less. It survived them all and kept continuance of its development. 

 

Key words: Chot�vice, development of the settlement, yards, demography, agriculture. 
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1 Úvod 
 

 Téma práce, jak je patrné již z názvu, je sídelní vývoj obce Chot�vice v letech 

1641 - 1843. Toto �asové vymezení je zvoleno z d�vodu nejv�tšího množství 

dostupných pramen�. Hlavním impulsem ke zpracování sídelního vývoje této vsi byl 

osobní zájem autora o d�jiny a vývoj ve zkoumané oblasti.  

 Jedním z nejd�ležit�jších cíl� práce je sledování plužiny v obci. P�edevším 

zm�ny v její struktu�e, rozložení a charakteristice. Dalším významným tématem je 

demografický vývoj a v neposlední �ad� sledování stavu a zm�n v zem�d�lství obce. 

K t�mto st�žejním témat�m se dále p�idružují díl�í cíle, kterými je sledování 

domovního fondu, robotních povinností poddaných a �emesel, jenž byla jejich obživou. 

Posledním cílem práce je zodpov�zení otázky, pro� k jednotlivým zm�nám došlo. 

 Pro zpracování této problematiky bylo nutné studium dostupných materiál�, 

literatury a  pramen�, které jsou blíže popsány v jedné z následujících kapitol. 

Nejd�ležit�jšími prameny pro práci jsou katastry z rozmezí let 1654 – 1841, jenž 

obsahují nejvíce pot�ebných informací. Druhým nejv�tším zdrojem dat jsou písemnosti 

z Archivního fondu Velkostatek Hostinné. 

Hlavní pracovní metodou v práci je metoda p�ímá, která se uplatnila p�i studiu 

tém�� všech archiválií. Další nej�ast�ji použitou metodou je analýza použitá p�i 

zpracovávání mapových materiál�. P�i rozboru t�chto materiál� je využita také 

geografická metoda. Zárove� bylo pro získání konkrétních údaj� z n�kterých materiál� 

nutné aplikovat metodu kvantifikace. V tomto p�ípad� se to týká p�edevším podklad� k 

tématu demografie. Poslední metodou, použitou pro formulaci záv�r�, byla metoda 

syntetická. 
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2 D�jiny obce Chot�vice  
 

 O založení obce a tvrze se toho bohužel moc neví. Podle historika Augusta 

Sedlá�ka lze jméno obce odvozovat od jejího zakladatele (vladyky) Chot�je. 

Z koncovky v názvu lze soudit, že se jedná o obec založenou v dobách raného 

st�edov�ku. Bohužel písemné a hmotné d�kazy chybí. Teprve až z roku 1362 je 

dochovaná první písemná zmínka o obci. Ta se zmi�uje o t�ech majitelích zdejší tvrze, 

bratrech Arnoštu, Jind�ichu a Mikuláši Kolínských. Tehdy byla obec manstvím a pat�ila 

k trutnovskému kraji. Pán�m z Kolína pat�ilo chot�vické manství až do konce 

husitských válek. Poté jej majitelka trutnovského kraje královna Barbora Celská ud�lila, 

a to n�kdy okolo roku 1437, Hynkovi Krušinovi z Lichtemburka a na Hostinném. 

Dalších doložitelným majitelem Chot�vic byl Jan z Kozojed, který vlastnil tvrz a ves 

v poslední �tvrtin� 15. století a na po�átku století následujícího. V dob� nezletilosti jeho 

dcery Kate�iny zde vládli Mikuláš Kozojedský, Hašek z Chot�e a Otík z Holovous 

(švag�i Jana z Kozojed). Kate�ina po dosažení plnoletosti dvakrát prodala chot�vické 

manství. Poprvé roku 1515 Otmarovi z Holovous. Ale pozd�ji nechala vyjmout zápis o 

prodeji z desek zemských a vše podruhé prodala roku 1520 Janu Vartemberskému 

z Vartemberka a na Hostinném. Ten držel Chot�vice jen dva roky, poté je spole�n� 

s Hostinným prodal za 1500 kop míše�ských groš� Zde�kovi z Valdštejna. Tímto 

prodejem byly Chot�vice vyjmuty z trutnovského manství a natrvalo p�ipojeny 

k hostinskému panství. Zdejší tvrz, jejíž umíst�ní dodnes neznáme, p�estala být obývána 

a postupn� pustla 1.  

Valdštejnové drželi hostinské panství až do roku 1635, kdy ho prodali šlechtické 

rodin� Lamboy�, konkrétn� Vilému Lamboyovi, který byl polním maršálem císa�ských 

vojsk. Roku 1639 bylo panství vyplen�no švédským vojskem. N�kdy okolo poloviny 

17. století byla v obci z�ízena škola. První zmínka o ní pochází z roku 1660. Ta byla 

postupem doby rozši�ována a z�stala funk�ní až do sou�asnosti 2. Na p�elomu 17. a 18. 

století zde krátce vládli Kinští. Po nich se zde vyst�ídaly ješt� �ty�i šlechtické rody. 

Posledními šlechtickými majiteli panství byli Deymové v letech 1799 - 1872. Tak jako 

celý kraj tak i obec Chot�vice postihly všechny prusko-rakouské konflikty (od válek o 

                                                
1 SEDLÁ�EK, August. Hrady, zámky a tvrze Království �eského: Díl 5 Podkrkonoší. 3. vydání. Praha, 
1995. ISBN 80-85794-50-0. s. 221. 
2 Obecní kronika obce Chot�vice od roku 1945. s. 7. Citováno z obecní kroniky, která je v sou�asné dob� 
uložena v archívu obce Chot�vice. Není žádným zp�sobem evidována a proto je v práci citována jako 
Obecní kronika obce Chot�vice od roku 1945. 
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rakouské d�dictví až po válku roku 1866). Obecní kronika uvádí, že b�hem války v roce 

1778 sledoval pohyb pruských vojsk císa� Josef II. z kaple, která se nacházela na kopci 

Svatá Kate�ina nad vesnicí 3. Práv� tyto kopce sehrály ve válce o bavorské d�dictví 

strategickou úlohu p�i zadržování pruských vojsk.  

První zpráva o zdejším farním kostele Petra a Pavla pochází z roku 1368, kdy 

zde nechal Arnošt z Kolína z�ídit oltá� 4. Lze ale p�edpokládat, že tu kostel stával již 

d�íve. Založení poutního kostela Sv. Kate�iny na stejnojmenném kopci sahá do 14. 

století. Podle legendy táhl okolo roku 1370 jeden z majitel� Chot�vic do války s Turky. 

Po jedné z bitev se dostal do zajetí. V n�m se modlil ke Sv. Kate�in�, aby byl 

vysvobozen. Sv�tice ho vyslyšela a pomocí and�la ho p�enesla z v�zení na kopec nad 

obcí. Rytí� na tomto míst� nechal vystav�t na památku této události malý kostelík. Tuto 

legendu zachycovala i malba na st�n� kostela. B�hem husitských válek byly oba kostely 

poni�eny. Po válkách byl farní kostel opraven, ale kostelík Sv. Kate�iny obnoven 

v p�vodní podob� nebyl. Postavila se tu pouze d�ev�ná kaple. Až po t�icetileté válce 

v roce 1666 byl kostelík vystav�n op�t z kamene. P�i bou�ce v noci z 12. na 13. 

�ervence roku 1832 byly oba kostely zapáleny bleskem a vyho�ely. K obnov� kostela 

Sv. Kate�iny došlo v letech 1832 – 1835, ale farní kostel byl obnoven pozd�ji, a to až 

1861 – 1863, nebo� bylo nejd�íve zapot�ebí nashromáždit dostate�né množství pen�z 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
3 Obecní kronika obce Chot�vice od roku 1945. s. 5. 
4 SEDLÁ�EK, August. Hrady, zámky a tvrze Království �eského: Díl 5 Podkrkonoší. 3. vydání. Praha, 
1995. ISBN 80-85794-50-0. s. 221. 
5 Obecní kronika obce Chot�vice od roku 1945, s.  7. 
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3 Vymezení a charakteristika zkoumané oblasti 
   
 Obec Chot�vice se nachází v Královéhradeckém kraji, v okrese Trutnov. 

Katastrální hranice obce je p�evzata ze stabilního katastru, protože �asové vymezení 

práce kon�í rokem 1850. Tehdy obec sousedila na západ� se vsí Dolní Olešnice a 

m�stem Hostinné, na severu s vesnicemi �ermná a Vl�ice, na východ� s obcí Pilníkov a 

na jihu s vesnicemi Koclé�ov a Starobudským Débrným (ty nejsou v sou�asnosti 

samostatnými obcemi, ale tvo�í sou�ásti obce Vít�zná.) 

 Obec Chot�vice leží v údolí Pilníkovského potoka v nadmo�ské výšce 357 

metr�. Potok protéká vsí zhruba od severovýchodu na jihozápad, na západ� obce se 

prudce stá�í na jih a vlévá se do �eky Labe. Potok tvo�í jakousi  hlavní osu obce. Podél 

n�ho se nalézá v�tšina zástavby a jeho tok sleduje také silnice sm��ující do okresního 

m�sta Trutnov. Výjimky tvo�í t�i �ásti obce. Konkrétn� osada jménem Ves Svaté 

Kate�iny, která se rozkládá v údolí na jižní stran� kopce Svatá Kate�ina, dále tzv. osada 

Karlov ležící na návrší severn� od centra obce a Amerika sledující silnici vedoucí do 

m�sta Hostinné. Poslední jmenovaná �ást obce je však z mladší doby a v námi 

zkoumaném období ješt� neexistovala. Ze severu obklopují obec dva kopce, jenž se 

zvedají do výšky 434 a 453 metr�. Vyšší z nich nese název Kupa. Na nižším z nich se 

rozprostírá výše zmín�ná osada Karlov. Údolím mezi nimi protéká �ermnský potok a 

vede silnice, která spojuje Chot�vice se sousední obcí �ermná. Jižní stranu 

chot�vického údolí tvo�í h�eben táhnoucí se p�ibližn� sm�rem od východu na západ 

v délce asi �ty� kilometr�. Jeho sou�ástí je i nejvyšší vrchol obce kopec Svatá Kate�ina s 

511 metry. Pravidelnost relativn� úzkého a dlouhého údolí narušují drobná údolí 

za�ezávající se do úbo�í okolních kopc�. Svahy kopc� mají v�tšinou mírný sklon a tudíž 

byly a jsou zem�d�lsky využívané, bu� jako louky, pastviny nebo pole. Terén nevhodný 

pro zem�d�lství se nachází na severovýchod� a jihozápad� obce, kde dochází k velkým 

výškovým rozdíl�m na relativn� malé ploše. Ukázkovým p�ípadem je údolí 

Kate�inského potoka. 

 Klimatické podmínky obce nijak výrazn� nevybo�ují z rámce celé �eské 

republiky. Dochází zde tak k prolínání oceánských a kontinentálních vliv�, což se 

projevuje relativn� velkými výkyvy po�así. P�ímo�ské klima ovliv�uje po�así 

p�edevším v �echách. Pr�m�rné letní teploty se pohybují okolo 20 - 25 ºC, 

v extrémních p�ípadech až p�es 35 ºC. Naopak pr�m�r zimních teplot je zhruba – 5 ºC. 
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Maxima dosahují až p�es – 25 ºC. Srážkový pr�m�r �iní 500 – 600 mm ro�n�. P�evažuje 

západní v�trné proud�ní. 

 P�dní pokryv na území obce tvo�í hn�dozem�. Obsahují m�n� živin a jsou 

náro�n�jší na obd�lávání. Jejich p�ítomnost zde se odráží p�edevším ve složení 

p�stovaných plodin. 
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4 Charakteristika použitých pramen� 
 
 V práci je použito n�kolik druh� pramen�. Nejv�tší skupinou jsou katastry, první 

berní rulou po�ínaje a stabilním katastrem kon�e. Druhou skupinu tvo�í r�zné 

písemnosti, které pocházejí z archivního fondu Velkostatek Hostinné. T�etí skupinou 

jsou písemnosti  z Eichlerovy sbírky. P�edposledním použitým pramenem je edice 

soupisu poddaných podle víry z roku 1654. Poslední skupinu materiál� tvo�í mapy 

prvního a druhého vojenského mapování.   

 

4.1 Katastry 
 

4.1.1 Berní rula 

 Nejstarším použitým katastrem v práci je tzv. první berní rula. Ve 2. polovin� 

17. století vyvrcholila pot�eba spolehlivých podklad� pro stanovení dan� z p�dy 

tzv.bern� neboli renty, z níž se hradily státní výdaje. �eský sn�m se v roce 1652 usnesl 

na z�ízení seznamu p�dní držby, která byla výrazn� zm�n�na v d�sledku t�icetileté 

války. Na základ� tohoto usnesení vznikl v letech 1653 – 1655 první rustikální 

(poddanský) katastr v rakouské monarchii ozna�ovaný jako první berní rula. Tento 

soupis p�dy vznikl dosti nekvalitní jenerální visitací neboli o�itým shlédnutím6. Tuto 

vizitaci provád�ly �ty�i stavovské vizita�ní komise, každá složená ze �ty� osob (po 

jednom zástupci z každého stavu). Úkolem komise bylo zjistit po�et poddaných, jejich 

platební schopnost a "o�it� shlédnout" všechna pole. Základní berní jednotkou byla 

usedlost jejíž vým�ra se pohybovala od 80 korc� (v rovin�) po 40 korc� (v horách). Za 

jednoho osedlého se považoval osedlý poddaný, tedy sedlák, schopný obd�lávat alespo� 

polovinu své p�dy a p�itom plnit robotní povinnosti. Jednomu osedlému sedláku se 

rovnali �ty�i chalupníci nebo osm zahradník�7. Berní rula sledovala pouze poddanskou 

ornou p�du, naopak louky, pastviny a lesy nebyly zaznamenány a tudíž nebyly ani 

zdan�ny8. 

 První berní rula, na rozdíl od dalších katastr�, nemá tak obsáhlý písemný aparát. 

U každé obce jsou zachycena jména vlastník� p�dy, kte�í se d�lí podle její celkové 

                                                
6 PLÁNKA, Ladislav. Vývoj sv�tové a �eské kartografie. Brno, 2004. ISBN 80-214-2675-6. s. 96. 
7 �ERVENÝ, Václav - �ERVENÁ, Jarmila. Berní rula : Generální rejst�ík ke všem svazk�m (vydaným i 
dosud nevydaným) berní ruly z roku 1654 dopln�ný (tam, kde se nedochovaly) o soupis poddaných z roku 
1651. Praha, 2003. ISBN 80-7277-058-6. s. XI.   
8 PLÁNKA, Ladislav. Vývoj sv�tové a �eské kartografie. Brno, 2004. ISBN 80-214-2675-6. s. 96. 
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vým�ry na sedláky, s nejv�tšími pozemky, chalupníky a zahradníky, jenž žádnou p�du 

nevlastnili. Dále je uvedeno, kolik p�dy je osíváno na podzim, kolik na ja�e a po�et 

dobytka (potahy, krávy, jalovice, ovce a svin�). Jako poslední údaj je uvedeno �emeslo, 

v p�ípad�, že se jím n�který z uvedených lidí živil. Pokud se v obci nacházela zpustlá 

nebo znovu osídlená stavení, byla také zaznamenána. 

 Jako pramen p�i práci je použita �ást edice první berní ruly od Václava Pešáka, 

jenž zpracoval materiály pro hradecký kraj. 

   

4.1.2 Tereziánský katastr   

 V roce 1706 rozhodly zemské stavy o zdan�ní rustikální i dominikální p�dy. 

V roce 1711 byla vytvo�ena komise, která m�la vypracovat �ty�i formulá�e pro poddané, 

královská m�sta, šlechtu a duchovenstvo. Samotné formulá�e zpracovávali vrchnostenští 

ú�edníci a ty se pak uspo�ádávali do knih fasí (p�iznání). Jako podkladový materiál pro 

vypracování rustikálních fasí sloužily údaje z první berní ruly9. Proto tyto formulá�e 

obsahují jména  p�vodních i nových majitel�, tak i p�vodní a nové vým�ry pozemk� 

spole�n� s ohodnocením bonity (dobrá, st�ední a špatná) p�dy. Na rozdíl od první berní 

ruly  však fase sledují také louky a p�dy ležící ladem. Podobn� jako první berní rula 

uvád�jí také po�et dobytka a i p�ípadné živnosti. V roce 1713 tak vznikl první �eský 

soupis vrchnostenské p�dy. Dominikální fase se uspo�ádáním lišily od fasí 

rustikálních10. Sou�asn� bylo provád�no za�azování pozemk� do osmi výnosových t�íd 

podle výnosu zrna (tzv. zrnování). Tento katastr vstoupil v platnost až v roce 1748 jako 

tzv. první tereziánský katastr nazývaný také t�etí berní rulou (podkladem pro n�j jsou 

výše zmín�né dominikální a rustikální fase). V �echách vypracovaný v letech 1748 – 

1757 a na Morav� 1749 – 1760. Kv�li stížnostem na nespravedlivé rozd�lení daní mezi 

jednotlivé vrchnosti, na�ídila Marie Terezie v roce 1751 „jenerální visitaci“ všech 

pozemk�, která prob�hla v letech 1751 – 1753. Bohužel tato visitace pouze p�evzala 

údaje z prvního tereziánského katastru a nic výrazn� nového nezjistila. Po jejím 

skon�ení bylo vyhlášeno panské vyrovnání (Exaequatorium dominicale). Na základ� 

vyrovnání vstoupila v roce 1757 v platnost tzv. �tvrtá berní rula, nazývaná také druhým 

                                                
9 PLÁNKA, Ladislav. Vývoj sv�tové a �eské kartografie. Brno, 2004. ISBN 80-214-2675-6. s. 97. 
10 �ERVENÝ, Václav - �ERVENÁ, Jarmila. Berní rula : Generální rejst�ík ke všem svazk�m (vydaným i 
dosud nevydaným) berní ruly z roku 1654 dopln�ný (tam, kde se nedochovaly) o soupis poddaných z roku 
1651. Praha, 2003. ISBN 80-7277-058-6. s. XII.   
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tereziánským katastrem. Tento systém platil až do roku 1789, kdy byl nahrazen 

josefským katastrem11. 

  V práci jsou použity p�edevším rustikální a dominikální fase z roku 1713, které 

obsahují i revisitaci z roku 1725 a mají pro nás nejv�tší vypovídací hodnotu. Dále je 

�erpáno z r�zných spis� uložených v archivním fondu tereziánského katastru. Tím 

nejd�ležit�jším je revisita�ní spis z roku 1757. 

 

4.1.3 Josefský katastr 

 Josefský katastr je první evidencí nemovitostí u nás, která byla vyhotovena na 

podklad� terénních m��ení. Byl z�ízen císa�ským patentem z  20. 4. 1785. Tento patent 

na�izoval, aby všechny plodné pozemky (dominikální i rustikální) a reality byly v rámci 

katastru jednotlivých obcí zam��eny, zobrazeny v m��i�ských ná�rtech, ur�ena jejich 

vým�ra a stanoven jejich výnos podle úrodnosti. Josefský katastr poprvé zavedl jako 

základní politicko-správní jednotku katastrální obec, která se však neshoduje 

s katastrální obcí stabilního katastru, a novou základní da�ovou jednotku - parcelu. 

Základními plošnými jednotkami bylo rakouské jitro, které se rovnalo 1600 �tvere�ním 

sáh�m. P�vodn� bylo zamýšleno p�esné geometrické vym��ení veškeré užitkové p�dy, 

ale z finan�ních d�vodu se tak nestalo12. 

 Pro každou katastrální obec se v terénu vyzna�il a slovn� popsal pr�b�h její 

hranice. Celá obec se pak rozd�lila na tzv. trat�. Což byly souvislé skupiny pozemk� 

ohrani�ené p�írodními (�eka, údolí) nebo um�lými (cesty) hranicemi. Každá tra� se 

zobrazovala a popisovala samostatn�. Pozemek se zam��oval pouze polohov�, a to tak, 

že se rozložil na jednoduché obrazce. Zak�ivení hranic se nahrazovalo optimální p�ímou 

spojnicí. Plodná p�da byla vym��ována pomocí vodorovných latí a provazcem 

samotnými sedláky pod vedením vrchnostenských ú�edník�. Každý takto vym��ený 

pozemek dostal p�id�leno tzv. topografické �íslo. Zam��ovaly se pouze obd�lávané 

pozemky jako pole, louky �i pastviny, zatímco neplodná p�da (meze, cesty, vodní toky) 

se vynechávala. Výsledkem t�chto m��ení byly polohopisné barevné ná�rty 

(brouillony), které se však nevyhotovovaly pro všechny obce. V d�sledku toho, že 

v�tšinu pozemk� vym��ovali nekvalifikovaní lidé, docházelo k �astým a n�kdy i velkým 

odchylkám. Pouze náro�n�jší terén zam��ovali vojenští inžený�i.  

                                                
11 PLÁNKA, Ladislav. Vývoj sv�tové a �eské kartografie. Brno, 2004. ISBN 80-214-2675-6. s. 97. 
12 �ERVENÝ, Václav - �ERVENÁ, Jarmila. Berní rula : Generální rejst�ík ke všem svazk�m (vydaným i 
dosud nevydaným) berní ruly z roku 1654 dopln�ný (tam, kde se nedochovaly) o soupis poddaných z roku 
1651. Praha, 2003. ISBN 80-7277-058-6. s. XIII.   
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 V letech 1786 – 1789 byly provedeny revize a posléze sestaveny hlavní sumá�e 

pro naturální a pen�žní výnosy. Výsledný písemný operát byl zaveden od 1. 11. 178913.  

Práv� písemný operát je použit v této práci, protože výše zmín�né polohopisné 

ná�rty se pro obec Chot�vice nedochovaly. Operát je vnit�n� roz�len�n podle tratí do 

jakýchsi kapitol, jenž obsahují seznam vym��ených pozemk�, se�azených vzestupn� 

podle topografických �ísel. U  pozemku je uveden majitel, popis umíst�ní v krajin�, o 

jaký druh kultury se jedná, jaká je jeho vým�ra a jaká je jeho výnosnost (tyto údaje jsou 

uvedeny pouze v p�ípad�, že jde o pozemek hospodá�sky využívaný).  

 

4.1.4 Stabilní katastr 

 Stabilní katastr jako první katastr obsahuje jak písemný tak i podrobný m��i�ský 

operát. Základ pro vznik stabilního katastru byl položen 23. 12. 1817, kdy vyšel Patent 

o pozemkové dani, který na�izoval zam��ení a zobrazení všech pozemk�, jak 

obd�lávaných tak i neobd�lávaných, a jejich rozd�lení podle kultur a jakostních t�íd.  

K tomu ú�elu byla vydána 23. 3. 1818 m��i�ská instrukce. Pro každou katastrální obec 

se m�la zhotovit samostatná mapa v m��ítku 1 : 288014. Katastrální mapování probíhalo 

v Rakousko-Uhersku v letech 1817 – 1861. V �echách probíhalo v rozmezí let 1826 – 

1843 a na Morav� a ve Slezsku 1824 – 1836. Za územní jednotku byla zvolena 

katastrální obec. Mapováním byla pov��ena vojenská i civilní m��i�ská služba. 

 Polohopisné katastrální mapy poprvé zachycují všechny pozemky a situa�ní 

objekty, které jsou ozna�eny parcelními �ísly. Takto ozna�ené parcely se evidovaly 

v pozemkových knihách. Mapy vznikaly p�ímo v terénu pomocí metody m��i�ského 

stolu. S ohledem na tehdejší dostupnou techniku lze ozna�it takto vzniklé mapy za 

velice kvalitní. Císa�ský patent stanovil povinnost ukládat adjustovaný kolorovaný, tzv. 

císa�ský, povinný otisk do víde�ského archivu. Jeden z kolorovaných otisk� byl nalepen 

na tuhý karton, roz�ezán na �tvrtiny a pozd�ji sloužil v terénu jako pom�cka pro 

zjiš�ování (indikaci) zm�n. Proto dostal ozna�ení indika�ní skica. Na rozdíl od 

císa�ského otisku obsahuje indika�ní skica také jména majitel� pozemk� a �ísla 

                                                
13 PLÁNKA, Ladislav. Vývoj sv�tové a �eské kartografie. Brno, 2004. ISBN 80-214-2675-6. s. 98 - 99. 
14 M��ítko  katastrálních map vyplynulo z požadavku, aby se plocha 1 rakouského jitra (�tverec o stran� 
40 sáh�) zobrazila do plochy 1 �tvere�ního palce. Protože rakouské jitro je 40x40 sáh� a 1 sáh je roven 72 
rakouským palc�m, vychází m��ítkové �íslo jako sou�in 40x72=2880. Jeden palec na map� tak 
p�edstavuje 2880 palc� ve skute�nosti. Citováno z: PLÁNKA, Ladislav. Vývoj sv�tové a �eské 
kartografie. Brno, 2004. ISBN 80-214-2675-6. s. 100. 
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popisná15. Na t�chto dvou mapách jsou jednotlivé kultury (druhy pozemk�) barevn� 

odlišeny. Lesy m�ly barvu šedou, pastviny, louky a zahrady barvu zelenou (pro každou 

s t�chto kultur jiný odstín), pole sv�tle žlutou, vody modrou, cesty hn�dou a budovy 

karmínovou (kamenné) nebo žlutou (d�ev�né)16. 

 Písemný operát stabilního katastru tvo�í protokol stavebních parcel, protokol 

pozemkových parcel. Oba protokoly, pro práci nejd�ležit�jší, obsahují vzestupn� 

se�azená parcelní �ísla, majitele parcel s ur�ením jeho sociálního postavení (sedlák, 

zahradník, domká�), bydlišt�, �íslo popisné, v p�ípad� pozemkové parcely druh kultury 

nacházející se na parcele, dále vým�ru parcel a výši dan� z pozemk�. Dalšími �ástmi 

písemného operátu jsou výše uvedené pozemkové knihy a abecední seznamy majitel� 

nemovitostí.  

 Pro vypracování práce je použita �ást povinných císa�ských otisk�, které jsou 

digitalizované a p�ístupné z  internetových stránek Zem�m��i�ského ú�adu� 

(http://archivnimapy.cuzk.cz), tak i indika�ní skica. Z písemného operátu jsou použity 

p�edevším oba protokoly, bez kterých by mapové podklady nebyly prameny s úplnou 

vypovídací hodnotou. Jako prameny k rekonstrukci zem�d�lství obce posloužily 

písemnosti z duplikátu katastru.          

 

4.2 Písemnosti z archivního fondu Velkostatek Hostinné  
 

 Dalším zdrojem pramen� byl archivní fond Velkostatek Hostinné, protože obec 

Chot�vice byla sou�ástí hostinského panství už od roku 1522. 

 První skupinou písemností z tohoto fondu jsou t�i soupisy sedlák�, zahradník� a 

domká�� pocházející z let 1641, 1649 a 1675. Soupisy obsahují jména jednotlivých 

hospodá�� spole�n� se jmény jejich potomk�, u kterých je uveden i jejich v�k. Tento 

druh pramen� má nezastupitelnou úlohu p�i sledování demografického vývoje v obci, 

nebo� takto podrobné údaje, s výjimkou soupisu poddaných podle víry z roku 1651, 

žádný jiný pramen nepodává.  

 Druhou pomyslnou skupinu písemností tvo�í jediný dochovaný urbá� pro obec 

Chot�vice z roku 1759 a dva robotní seznamy z let 1773 a 1777. Všechny t�i prameny 

obsahují podobné informace. Obsahují jména hospodá��, �ísla popisná jejich dom�, 

výše daní, které platily, druh roboty, který na n� byl uvalen a kolik dn� na tuto robotu 
                                                
15 SEMOTANOVÁ, Eva. Mapy �ech, Moravy a Slezska v zrcadle staletí. Praha, 2001. ISBN 80-7277-
078-0     s. 107. 
16 PLÁNKA, Ladislav. Vývoj sv�tové a �eské kartografie. Brno, 2004. ISBN 80-214-2675-6. s. 99 – 100. 
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m�li. Urbá� je však podrobn�jší. Mimo jiné uvádí velikost polí, luk, pastvin �i les�. 

Navíc obsahuje nejen stará (konskrip�ní) �ísla dom�, ale také nová �ísla popisná 

z po�átku 19. století, což se ukázalo jako vynikající pom�cka p�i ur�ování jednotlivých 

usedlostí. 

 Posledními použitými písemnostmi z fondu hostinského velkostatku jsou dva 

rejst�íky osevu a sklizn�. První, starší pochází z roku 1646 a je sepsán pro celé panství. 

Druhý je vyhotoven pouze pro Chot�vice a pochází z roku 1664. Oba uvád�jí v podstat� 

pouze množství p�stovaného obilí (pšenice, je�men, žito a oves).  

   

4.3   Eichlerova sbírka 
 

 T�etí skupinou pramen� jsou písemnosti z Eichlerovy sbírky. Ta vznikla 

z dotazníkové akce, která prob�hla v letech 1825 - 1826. Inicioval ji gymnasiální 

profesor Josef Eichler a zamýšlel ji jako p�epracování Schallerovy Topografie �ech.  

Sbírka obsahuje v podstat� t�i skupiny materiál�. První skupinou jsou statistické 

materiály obsahující seznamy vsí, osad a samot s po�tem dom� a obyvatel, jejich 

náboženské vyznání, vým�ry polí, luk, pastvin, les� atd. Tyto údaje jsou bu� zahrnuty 

v dotaznících nebo v samostatných výkazech. 

Druhou skupinu tvo�í textové materiály. Podstatnou �ástí jsou práv� vypln�né 

dotazníky. Ty zachycují název a majitele dominia, právní stav, polohu a vým�ru 

dominia, poddané a jejich obživu. Dále je uvedena charakteristika p�írodních podmínek. 

Sociální a kulturní aspekty dominia jsou v dotaznících obsaženy taktéž. Dotazníky 

vypl�ovali jak vrchnostenští ú�edníci tak i duchovní. V p�ípad� dotazníku pro duchovní 

se otázky více zajímají o kostel, jeho architekturu apod. T�etí skupinou jsou související 

p�ílohy. V rámci této skupiny se nalézají seznamy pe�etí, p�ehledy a p�episy nápis� a 

p�ehledy desetiletých pr�m�rných cen obilí. Dále lze v p�ílohách nalézt heraldické 

popisy, nápisy na zvonech, seznamy pam�tihodností, seznamy privilegií, zvláštní 

historické p�ehledy panství nebo kolorované kresby oble�ení poddaných a m�š�an�17. 

V práci jsou použity p�edevším statistické materiály, které nás informují o po�tu 

dom� a obyvatel v obci k daným rok�m.   

 

 

                                                
17 T	ESKOVÁ, V�ra. Eichlerova topografická sbírka „G“ 1828 – 1832: Prozatímní inventární seznam. 
Praha 1970. ISBN není. 
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4.4 Soupis poddaných podle víry 
  

 Soupis podaných podle víry vznikl na základ� �eských místodržících z 20. 11. 

1650, kte�í patentem na�ídili všem krajským hejtman�m vyhotovit soupis obyvatel 

jejich kraje podle náboženství. Podle patentu nem�li být evidováni jenom poddaní, ale 

také šlechta, vrchnostenští ú�edníci, m�š�ané a tzv. svobodníci. Naopak vojáci a 

duchovenstvo do seznamu nebylo zahrnuto. Do soupisu se uvád�lo jméno, stav, 

povolání �i p�íbuzenský vztah, v�k, náboženské vyznání (u nekatolík� s poznámkou zda 

je u nich možná konverze ke katolicismu). Vypracováním seznamu byli pov��eni 

nej�ast�ji vrchnostenští ú�edníci18. 

 V práci je použita edice Lenky Matušíkové, Zlatuše Kukánové a Magdy 

Zahradníkové Soupis poddaných podle víry z roku 1651. Konkrétn� pátý díl, ve kterém 

je zpracováno Hradecko a Bydžovsko. 

 

4.5 Mapy prvního a druhého vojenského mapování 
 

Podkladem pro první vojenské mapování, které vznikalo v letech 1764-1768, 

byla Müllerova mapa zv�tšená do m��ítka 1: 28 800. D�stojníci vojenské topografické 

služby projížd�li krajinu na koni a mapovali metodou „a la vue“, �esky – „od oka“, tedy 

pouhým pozorováním v terénu. Jeden d�stojník takto za léto dokázal zmapovat až 350 

km2. P�ed mapováním nebyla z finan�ních a �asových d�vod� vybudována sí� p�esn� a 

astronomicky ur�ených trigonometrických bod�. Proto pokusy o sestavení p�ehledné 

mapy monarchie, bez její kvalitní geometrické kostry, skon�ily neúsp�šn�. Velká 

pozornost p�i tvorb� map byla v�nována komunikacím, �ekám, potok�m, um�lým 

strouhám a r�zným typ�m budov - kostely, mlýny. Mapy byly ru�n� kolorovány a proto 

m�žeme tyto objekty snadno rozpoznat. Plasticity je dosaženo šrafováním. Na okraji 

každého listu je seznam vyobrazených obcí a kolonky pro dopln�ní po�tu sedlák�, 

zahradník�, domká�� a koní. 

Sou�asn� s tvorbou map vznikal i vojensko-topografický popis území obsahující 

informace, které nebyly v map� zaneseny– nap�. ší�ka a hloubka vodních tok�, stav 

                                                
18 �ERVENÝ, Václav - �ERVENÁ, Jarmila. Berní rula : Generální rejst�ík ke všem svazk�m (vydaným i 
dosud nevydaným) berní ruly z roku 1654 dopln�ný (tam, kde se nedochovaly) o soupis poddaných z roku 
1651. Praha, 2003. ISBN 80-7277-058-6. s. XV.   
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silnic a cest, zásobovací možností obcí, aj. Tento materiál jen pro území �ech sestává z 

19 rukopisných svazk�19. 

Druhé vojenské mapování probíhalo v letech 1836-1852. Jeho vzniku 

p�edcházela vojenská triangulace, která sloužila jako geodetický základ tohoto díla. 

Podkladem byly mapy Stabilního katastru v m��ítku 1 : 2 880, což pozitivn� ovlivnilo 

kvalitu map. Z výsledk� tohoto mapování byly odvozeny mapy generální (1: 288 000) a 

speciální (1: 144 000). Obsah mapy je v podstat� totožný s prvním vojenským 

mapováním, p�idány byly pouze výšky trigonometrických bod� (ve víde�ských 

sázích)20. 

V práci jsou použity tyto mapy21 p�edevším jako pomocný materiál pro období 

druhé poloviny 18. století, kdy nám chybí podrobn�jší mapy typu povinných císa�ských 

otisk�.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
19 Staré a historické mapy �ech, Moravy a Slezska, dostupné z: 
http://oldmaps.geolab.cz/map_root.pl?z_height=3000&lang=cs&z_width=3000&z_newwin=1&map_root
=1vm [citováno 6.2.2008 13:07] 
20 Staré a historické mapy �ech, Moravy a Slezska, dostupné z: 
http://oldmaps.geolab.cz/map_root.pl?z_height=3000&lang=cs&z_width=3000&z_newwin=1&map_root
=2vm [citováno 6.2.2008 13:12] 
21 V práci jsou použity digitalizované mapy dostupné z: http://oldmaps.geolab.cz  
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5 Demografie 
  
 Tato kapitola se bude v�novat, jak už sám její název �íká, demografickému 

vývoji obce Chot�vice. Jako prameny pro nejstarší období posloužily t�i soupisy 

sedlák�, zahradník� a domká�� z let 1641, 1647 a 1675 a také soupis poddaných podle 

víry vyhotovený v letech 1650 – 1651. Další prameny se vztahující k 2. polovin� 18. 

století. Jedná se o urbá� z roku 1759 a robotní seznam z roku 1777. Pro konec 

sledovaného období jsou použity písemnosti z Eichlerovy sbírky a také data ze 

sdruženého inventá�e obecních ú�ad� okresu Vrchlabí. Posledním relevantním 

pramenem je kniha Františka Palackého Popis království �eského sepsaná k roku 1843. 

Jako pomocné prameny jsou použity i jednotlivé katastry. Konkrétn� Josefský a Stabilní 

katastr. Pro vypracování této kapitoly byla použita i literatura týkající se daného tématu. 

Nejvíce nápomocné byly knihy Ludmily Kárníkové Vývoj obyvatelstva �eských zemí 

1754 – 1914 a Vladimíra Srba Tisíc let obyvatelstva �eských zemí. 

 Prvním obdobím, kterým je možné se zabývat, je konec t�icetileté války a 2. 

polovina 17. století. Bohužel pro starší dobu se žádné odpovídající prameny 

nedochovaly a proto se za�íná se sledováním demografického vývoje až v této dob�. 

Vynikajícím zdrojem informací pro práci jsou soupisy hospodá��, které krom� jejich 

jmen uvád�jí i jejich d�ti v�etn� v�ku a sirotky, o které se starali. Dá se tak relativn� 

p�esn� ur�it po�et obyvatelstva k rok�m 1641, 1647 a 1675. P�i vypo�ítávání po�tu lidí 

se nejprve ur�í, kolik hospodá�� v obci bylo, dále kolik m�li d�tí a kolik sirotk� m�li ve 

své domácnosti. Lze také p�edpokládat, že každý hospodá� m�l v dané dob� manželku, 

tudíž se jejich po�et rovná po�tu hospodá��. První rejst�ík uvádí 32 sedlák�, 48 

zahradník� a 14 domká��. Celkový po�et d�tí �iní 256 a po�et sirotk� 10122. Po se�tení 

t�chto �ísel vyjde, že v obci k roku 1641 žilo 545 lidí. Stejným zp�sobem se ur�í po�et 

obyvatelstva u dvou zbývajících letopo�t�. K roku 1649 pak vyjde 594 lidí (40 sedlák�, 

45 zahradník�, 7 domká��, 282 d�tí, 130 sirotk�23) a v roce 1675 už 719 (38 sedlák�, 56 

zahradník�, 37domká��, 349 d�tí, 110 sirotk�24). 

Dalším podrobným pramenem je soupis poddaných podle víry. Jeho slabinou je 

fakt, že obsahuje pouze jména osob starších 12 let. Proto si p�i vypo�ítávání celkového 
                                                
22 Státní oblastní archiv Zámrsk, Velkostatek Hostinné, kart. 14, inv. �. 119, Rejst�ík sedlák�, zahradník� 
a domká�� 1641. 
23 Státní oblastní archiv Zámrsk, Velkostatek Hostinné, kart. 14, inv. �. 120, Rejst�ík sedlák�, zahradník� 
a domká�� 1649. 
24 Státní oblastní archiv Zámrsk, Velkostatek Hostinné, kart. 14, inv. �. 121, Rejst�ík sedlák�, zahradník� 
a domká�� 1675. 
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po�tu obyvatel lze pomoci rejst�íkem z roku 1649, který mu je �asov� nejbližší. Ten 

uvádí 128 d�tí mladších 12ti let25. Stejný po�et se dá p�epokládat i o dva roky pozd�ji. 

Soupis poddaných podle víry zaznamenal v obci 345 lidí26. Po sou�tu  obou �ísel vyjde 

472 obyvatel žijících v obci v roce 1651. 

V porovnání s rokem 1649 je tak vid�t minimální rozdíl (pouze osm lidí - 

po�ítáno bez sirotk�, které soupis poddaných podle víry nezaznamenal). Nem�že se 

však tvrdit, že toto jsou p�esné po�ty lidí v obci. Jedná se o �ísla pouze p�ibližná, 

protože rejst�íky sedlák�, zahradník� a domká�� neobsahují jména lidí, jako jsou 

nap�íklad vdovy nebo �ele�, a soupis poddaných podle víry zase menší d�ti. P�esto lze 

�íci, že na po�átku 40. let 17. století zde žilo n�co okolo 550 obyvatel. Jejich po�et za 

necelých deset let narostl zhruba o dalších 50 lidí. Velký p�ír�stek je vid�t mezi d�tmi, 

jejichž po�et vzrostl o 10,16 %. Velký nár�st je i u sirotk�, u kterých se po�et navýšil o 

tém�� 30 %. Dynamika r�stu populace nabírala na síle i v pozd�jších letech, jak dokládá 

t�etí z rejst�ík�. Ten uvádí celkem 349 d�tí, ale už jen 110 sirotk�27. Tento vývoj má na 

sv�domí ukon�ení t�icetileté války. Je zcela b�žné, že v povále�ných letech dochází ke 

zvýšení natality. Naopak nár�st sirotk� se dá považovat za jakýsi dozvuk války a všech 

jejích negativních d�sledk�. D�kazem toho, že se obec dokázala rychle vypo�ádat 

s demografickými následky války je i samotná Berní rula. Ta zachycuje k roku 1654 

pouze jediné zpustlé stavení (Kanderovské)28, což lze považovat za doklad minimálních 

zm�n v po�tu obyvatel nebo rychlém znovuosídlení nov� narozenými generacemi �i 

nov� p�íchozími lidmi. 

 Dalším obdobím, ve kterém lze zachytit popula�ní vývoj v obci je až polovina 

18. století. Pro p�edchozí léta zcela chybí pot�ebné materiály. Záchytným bodem pro 

práci je s�ítání lidí z roku 1754. To se však pro studovanou lokalitu nedochovalo a tak 

se musí použít k zjišt�ní velikosti zdejší populace pr�m�rný po�et obyvatel na km2. 

Podle s�ítání tento pr�m�r �inil 38,2 obyvatel na km2 pro �eské zem�29. Rozloha obce je 

20,2 km2. Po výpo�tu nám vyjde, že zde žilo v polovin� 18. století p�ibližn� 771 

                                                
25 Státní oblastní archiv Zámrsk, Velkostatek Hostinné, kart. 14, inv. �. 120, rejst�ík sedlák�, zahradník� a 
domká�� 1649. 
26 MATUŠÍKOVÁ, Lenka - KUKÁNOVÁ, Zlatuše - ZAHRADNÍKOVÁ, Magda (ed.). Soupis 
poddaných podle víry z roku 1651: Hradecko – Bydžovsko. 1. svazek. Praha, 2000. ISBN 80-85475-63-4. 
s. 309. 
27 Státní oblastní archiv Zámrsk, Velkostatek Hostinné, kart. 14, inv. �. 121, rejst�ík sedlák�, zahradník� a 
domká�� 1675. 
28 PEŠÁK, Václav (ed.). Berní rula: Kraj hradecký. 1. díl. Praha, 1951. ISBN není. s. 232 
29 KÁRNÍKOVÁ, Ludmila. Vývoj obyvatelstva v �eských zemích 1754 – 1914. Praha, 1965. ISBN není. s. 
19. 
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obyvatel. Možná se toto �íslo zdá malé v porovnání s rokem 1675, kdy v obci žilo 609 

lidí (se sirotky dokonce 719), ale musíme si uv�domit, že mezi t�mito lety poznamenaly 

�eské zem� dv� velké morové epidemie (1679 – 1680, 1713 – 1715), p�i�emž na první 

z nich je památka v podobn� morového sloupu v nedalekém Hostinném zbudovaného 

majitelkou panství Sibilou z Lamboy�. Dále se negativn� na po�tu populace podepsala 

�ada hladomor�, které m�ly v málo úrodném Podkrkonoší obzvlášt� velký dopad, a 

v neposlední �ad� také války o rakouské d�dictví30. V t�sném sousedství Chot�vic se 

odehrála i jedna z významných bitev druhé slezské války a to bitva u Ž�áru roku 1745. 

To jsou dosti závažné vlivy, které mohly mít za následek velice pomalý r�st 

obyvatelstva v dané oblasti.  

Mnohem v�tší katastrofa však p�išla v následujících letech. Byla jí sedmiletá 

válka, která v letech 1756 - 1763 zpustošila p�edevším severovýchodní a východní 

�echy, kde probíhala v�tšina boj�. K zjišt�ní po�tu lidí se dají použijí data z knihy 

Vladimíra Srba Tisíc let obyvatelstva �eských zemí. Ten zde uvádí, že v roce 1762 

p�ipadalo na jednu rodinu v �eských zemích  pr�m�rn� 3,74 �len�31. K alespo� 

p�ibližnému ur�ení po�tu rodin v obci, poslouží urbá� z roku 1759, který je �asov� 

nejbližším pramenem. Prost�ednictvím n�ho se dá dozv�d�t, kolik hospodá�� v obci 

bylo. Lze totiž p�edpokládat existenci jedné rodiny na jednoho hospodá�e. K tomuto 

roku uvádí urbá� celkem 113 hospodá��32. Po vynásobení �ísel vyjde zaokrouhlen� 423 

lidí. Populace obce tak klesla o 45 % d�ív�jšího stavu. Pokud toto �íslo odpovídá 

alespo� p�ibližn� tehdejšímu skute�nému stavu, pak si jde  velice snadno p�edstavit, jak 

velký dopad válka m�la. Z této pohromy se obec vzpamatovávala ješt� dlouhou dobu. 

Dalšími katastrofami, které významn� zasáhly a poznamenaly tak zkoumanou 

oblast, byl hladomor v letech 1771 – 1772 a tzv. bramborová válka mezi Rakouskem a 

Pruskem v letech 1778 - 1779. Podle n�kterých odhad� zem�elo v �echách v d�sledku 

hladomoru až 250 tisíc lidí, tedy desetina tehdejšího obyvatelstva33. Válka o sedm let 

pozd�ji postihla p�edevším severovýchodní a západní �echy, které pruské vojsko 

vyplenilo. Jako její d�sledek se projevil p�edevším hladomor. Jedinými prameny, podle 

nichž lze �áste�n� zrekonstruovat dopad hladomoru a války na populaci obce je �asov� 

                                                
30 FIALOVÁ, Ludmila et al. D�jiny obyvatelstva �eských zemí. Praha, 1996. ISBN 80-204-0283-7. s. 116 
– 125. 
31 SRB, Vladimír. Tisíc let obyvatelstva �eských zemí. Praha, 2004. ISBN 80-246-0712-3. s. 225. 
32 Státní oblastní archiv Zámrsk, Velkostatek Hostinné, katr. 79, inv. �. 330, urbá� 1759. 
33 KÁRNÍKOVÁ, Ludmila. Vývoj obyvatelstva v �eských zemích 1754 – 1914. Praha, 1965. ISBN není. s. 
25. 
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nejbližší robotní seznam z roku 1777. Ten uvádí celkem 117 hospodá��34. Jejich po�et 

byl stejný ur�it� i o t�i roky pozd�ji. Podle Vladimíra Srba žilo v roce 1780 pr�m�rn� 

v jedné rodin� 4,71 lidí35. Po jejich vynásobení vyjde, že v obci žilo zaokrouhlen� 551 

lidí. Oproti p�edchozímu období je vid�t nár�st n�co p�es sto lidí a to i p�es dopad 

p�edchozího hladomoru a krátké války. Proto lze p�edpokládat velice rychlý nár�st 

obyvatelstva v obci po sedmileté válce. Bohužel nelze ani p�ibližn� ur�it o kolik 

populace narostla. Tento p�ír�stek byl ale natolik velký, že dokázal absorbovat oba 

úbytky, které jsou zmín�ny výše. 

Následující roky byly pro obec ve znamení klidného vývoje. Postupný nár�st 

populace potvrzuje Josefský katastr z roku 1789. Ten zaznamenal v obci 139 

hospodá��36. Pomocí stejného postupu, jako v p�edchozích p�ípadech, je snadné ur�it 

p�ibližný po�et obyvatel (V. Srb k roku 1790 uvádí 4,75 �len� v jedné rodin�37). Vyjde 

tak, že v roce 1790 zde žilo 660 lidí. Až do konce 18. století, i p�es války s revolu�ní 

Francií, po�et obyvatelstva nar�stal. Teprve na p�elomu století se války projevily 

ur�itou stagnací. Pokles populace nastal až v letech 1805 – 181438. V tomto období není 

možno zrekonstruovat demografický vývoj obce, z d�vodu chyb�jících pramen�. 

P�edposledními prameny, jenž nám jsou k dispozici, jsou písemnosti 

z Eichlerovy sbírky. Ty jako doposud jediné obsahují p�esný po�et lidí v obci žijících ke 

konkrétnímu roku. Jeden z dotazník� uvádí, že v obci žilo k roku 1828 celkem 1184 lidí 

(889 v samotných Chot�vicích, 265 na Karlov� a 30 ve Vsi  Svaté Kate�iny)39. Zatímco 

všechna p�edchozí �ísla byla p�ibližná, toto je jako jediné p�esné. V porovnání s rokem 

1790 je zde vid�t tém�� dvakrát v�tší populaci. Jestliže p�edchozí �ísla nebyla p�íliš 

zkreslena použitými výpo�ty, pak je zkoumaná vesnice ukázkovým p�íkladem 

nastupujícího nového demografického režimu, který je charakteristický pro 19. století. 

Dalším použitým zdrojem informací je Sdružený inventá� obecních ú�ad� okresu 

Vrchlabí. Podle n�ho žilo v roce 1835 v obci 1491 obyvatel40. Pokud by se po�ítalo se 

stejným tempem r�stu populace41 jako mezi lety 1828 – 1835  i pro následující roky, 

                                                
34 Státní oblastní archiv Zámrsk, Velkostatek Hostinné, kart. 79, inv. �. 332, robotní seznam 1777. 
35 SRB, Vladimír. Tisíc let obyvatelstva �eských zemí. Praha, 2004. ISBN 80-246-0712-3. s. 225. 
36 Národní archiv Praha, Josefský katastr, inv. �. 1025. 
37 SRB, Vladimír. Tisíc let obyvatelstva �eských zemí. Praha, 2004. ISBN 80-246-0712-3. s. 225. 
38 KÁRNÍKOVÁ, Ludmila. Vývoj obyvatelstva v �eských zemích 1754 – 1914. Praha, 1965. ISBN není. s. 
67. 
39 Archiv Národního muzea, Eichlerova sbírka, kart. �. 14 Hostinné. 
40 Státní okresní archiv Trutnov, Sdružený inventá� obecních ú�ad� okresu Vrchlabí, �. 21, Úvod 
k Sdruženému inventá�i obecních ú�ad� okresu Vrchlabí. 
41 KÁRNÍKOVÁ, Ludmila. Vývoj obyvatelstva v �eských zemích 1754 – 1914. Praha, 1965. ISBN není. s. 
67. 
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vyšlo by v roce 1850  �íslo 2067 obyvatel. To je však dosti nereálné. Tolik lidí zde 

nežilo ani p�ed 2. sv�tovou válkou. Našt�stí je k dispozici kniha Františka Palackého 

Popis království �eského, která je sepsána k roku 1843, a proto nemusí být kone�ný 

stav obyvatelstva odhadován. Podle knihy v obci  žilo 1596 obyvatel42. Jak je patrné, 

r�st populace obce se ke konci první poloviny 19. století výrazn� zpomalil. 

Nejpravd�podobn�jším d�vodem m�že být to, že zvýšení trvale sídlícího obyvatelstva 

bylo podmín�no rozparcelováním dominikální p�dy a výstavbou nových dom�. 

Podstatná �ást dom�, na ní postavených, existovala již v roce 1828 (58 dom� na 

Karlov� a 6 dom� ve Vsi Svaté Kate�iny43). Do konce námi sledovaného období pak 

p�ibyla zhruba už jenom jedna t�etina staveb (80 dom� na Karlov� a 12 dom� ve Vsi 

Svaté Kate�iny44). S nejv�tší pravd�podobností popula�ní r�st pokra�oval, ale velké 

množství lidí odcházelo do blízkých m�st za prací, z kterých se pomalu vytvá�ela 

pr�myslová centra Podkrkonoší (p�edevším Trutnov), a proto populace samotné obce 

rostla pomaleji. 

Jak je vid�t, obec dokázala p�ekonat n�kolik krizových období (asi nejobtížn�jší 

byla první polovina 18. století), aniž by došlo k jejímu zániku. I p�es velké úbytky 

obyvatelstva v n�kterých letech, zde dokázaly n�které rody p�ežít celá staletí. Mezi ty 

nejv�tší pat�í rodiny Langner�, Rummler� a Bönisch�. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
42 PALACKÝ, František. Popis království �eského, �ili, Podrobné poznamenání wšech dosawadních 
kraj�w, panstwí, statk�w, m�st, m�ste�ek a wesnic, n�kdejších hrad�w a twrzí, též samot a zpustlých osad 
mnohých w zemi �eské, s udáním jejich obywatelstwa dle popisu r. MDCCCXLIII wykonaného. Praha, 
1848. ISBN není. s. 128.  
43 Archiv Národního muzea, Eichlerova sbírka, kart. �. 14 Hostinné. 
44 PALACKÝ, František. Popis království �eského, �ili, Podrobné poznamenání wšech dosawadních 
kraj�w, panstwí, statk�w, m�st, m�ste�ek a wesnic, n�kdejších hrad�w a twrzí, též samot a zpustlých osad 
mnohých w zemi �eské, s udáním jejich obywatelstwa dle popisu r. MDCCCXLIII wykonaného. Praha, 
1848. ISBN není. s. 128.  
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6 Vývoj plužiny obce 
 

6.1 Stav plužiny k roku 1654  
 
 Nejstarším obdobím, ve  kterém je možno alespo� nastínit podobu plužiny obce 

je polovina 17. století. Pro rekonstrukci obrazu vesnického intravilánu a extravilánu 

bylo použito edice první berní ruly. Pomocnými materiály byly všechny pozd�jší 

katastry a urbá� z roku 1759.  

Nejstarším dokladem z této boby je první berní rula. K roku 1654 uvádí rula 

celkem 35 sedlák�, 6 chalupník� a  46 zahradník�45. Prost�ednictvím rustikální fase 

Tereziánského katastru, revisita�ního spisu z roku 1757, urbá�e z roku 1759, povinného 

císa�ského otisku a indika�ní skici lze zjistit p�esnou polohu všech selských usedlostí, 

ale také dom� všech chalupník� a též dom� n�kterých zahradník�46.  

P�i pohledu na mapy stabilního katastru je vid�t, že všechny selské grunty se 

nachází rozmíst�ny v celkem pravidelných rozestupech po obou stranách údolí. Ne však 

v bezprost�ední blízkosti potoka. Je to celkem pochopitelné, nebo� louky podél potoka 

jsou �asto zaplavovány nebo jsou i po celý rok trvale siln� podmá�ené. Pouze grunty �p. 

19 a 57 leží v jeho t�sném sousedství. Ostatní usedlosti jsou postaveny na úbo�ích 

okolních kopc� v relativn� velké vzdálenosti od vodního toku.  Pravidelné rozmíst�ní 

grunt� narušuje n�kolik mezer. První velká mezera je mezi domy �p. 13 a 57. 

V pozd�jších katastrech je tato p�da evidována jako panská, proto se lze domnívat, že 

tomu tak bylo i v roce 1654. Druhá menší proluka mezi selskou p�dou je mezi domy �p. 

57 a 78. Tato p�da je pozd�ji uvád�na jako církevní, pat�ící p�ímo chot�vickému 

kostelu, který stojí spole�n� s farou v jižní �ásti této oblasti, nebo pod kostel nedalekého 

m�sta Hostinného. Poslední dv� úzké mezery tvo�í pruhy pozemk� mezi domy �p. 45 a 

35 a mezi �p. 34 a 19. I ty jsou ve stabilním katastru vedeny z�ásti jako dominikální 

p�da a z �ásti jako p�da n�kterých zahrádká�� a domká��47. Lze tady proto 

                                                
45 PEŠÁK, Václav (ed.). Berní rula: Kraj hradecký. 1. díl. Praha, 1951. s 230 – 232. 
46 Prvním krokem je ur�ení majitel� z roku 1654 a z roku 1713 pomocí rustikální fase (uvádí jak majitele 
p�vodní tak majitele z doby svého vyhotovení). Dalším krokem je porovnání fase s revisita�ním spisem, 
který je vícemén� jejím opisem, ale i tak zachytil n�které zm�ny, p�edevším v p�ípad� majitel�. Dále 
musíme porovnat spis s urbá�em, v kterém jsou obsažena jak stará (konskrip�ní) tak nová �ísla popisná. 
V obou t�chto krocích sledujeme usedlosti podle jmen majitel� a jejich vým�r. Poté co si ur�íme nové 
�íslo popisné k jednotlivým usedlostem je už prost�ednictvím písemného operátu stabilního katastru a 
povinného císa�ského otisku jednoduché ur�it umíst�ní dom� v obci.   
47 Národní archiv Praha, Stabilní katastr, sign. By 189, Original Grund Parzellen Protokoll der Gemeinde 
Kottwitz böhmisch Kottwice samt Colonie Karlseck und Ortschaft Katharinadörfel 1841. 
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p�edpokládat, že tyto pozemky pat�ily v 1. polovin� 17. století  taktéž vrchnosti. 

Dokladem, který potvrzuje p�edpoklad neexistence dalších grunt� v obci p�ed 

t�icetiletou válkou, je samotná berní rula. Ta uvádí pouze jediné zpustlé stavení a to 

Kanderovské48. To není bohužel možno dohledat, nebo� chybí pot�ebné prameny. Je ale 

jisté, že se jednalo o stavení bez pozemku, tudíž i kdyby se nelézalo v t�chto výše 

zmín�ných �ástech obce, nemohlo by nijak výrazn� zm�nit charakter její plužiny. 

Dom� chalupník� se v obci nachází celkem šest. Jde o domy s �p. (starými) 31, 

34, 66, 74, 130 a 134. Jak už je uvedeno výše, lze taktéž ur�it jejich polohu. �ty�i domy 

leží poblíž vody. �ísla popisná  31 a 74 v údolí Pilníkovského potoka, další dva domy 

(�ísla130 a 134) na jihozápad� obce u �eky Labe. Zbývající domy se naopak nacházejí, 

podobn� jako v�tšina selských grunt�, na výše položených místech. Stavení �p. 34, 

které má podle první berní ruly nejv�tší pozemky mezi chalupníky a v pozd�jších 

katastrech se uvádí jako selský grunt, nacházíme v sousedství domu �p. 35. D�m �p. 66 

pak leží mezi �p. 54 a 6949.  

Co se tý�e dom� zahradník�, výše zmín�ným postupem se poda�ilo zjistit polohu  

pouze jedenáct objekt�. Jedná se o domy �p. 1, 3, 9, 16, 22, 40, 41, 42, 43, 53 a 132. 

Obecn� se o nich dá �íci, že sledují tok potoka. Výjimku tvo�í domy �p. 1 a 3, které se 

nacházejí p�i západní katastrální hranici obce a d�m �p. 132 ležící ve stejné �ásti jako už 

zmín�né domy �p. 130 a 134. Ostatní obydlí zahradník� uvedených v první berní rule se 

nepoda�ilo dohledat, nebo� v pozd�jších pramenech (rustikální fase z roku 1713 a urbá� 

z roku 1759) se jména majitel� jednotlivých dom� �asto m�ní a vým�ra p�dy pat�ící 

k nim je velice podobná. S nejv�tší pravd�podobností je lze situovat, tak jako zjišt�né 

domy, tedy do okolí podél potoka. Tento p�edpoklad potvrzuje p�edevším povinný 

císa�ský otisk a indika�ní skica. Ty zachycují v�tšinu dom� ve stejné oblasti (s 

výjimkou obecní �ásti Karlov, který tehdy neexistoval)50. Vliv na to má samoz�ejm� i 

reliéf krajiny a poloha selských pozemk�. 

Mezi církevní stavby v obci je krom� kostela a fary nutné p�i�íst také poutní 

kostel nacházející se na vrcholu kopce Sv. Kate�ina51. Jestliže se v obci nalézaly budovy 

šlechtického statku, nejsme je schopni v dané dob� lokalizovat. Lze ale p�edpokládat 

stejné umíst�ní jako v pozd�jších dobách (viz dále).  

                                                
48 PEŠÁK, Václav (ed.). Berní rula: Kraj hradecký. 1. díl. Praha, 1951. s 232. 
49 Zem�m��ický ú�ad, dostupné z: http://archivnimapy.cuzk.cz/cio/data/main/cio_main_02_index.html 
[citováno 9.2.2008, 14:42] a Národní archiv Praha, Indika�ní skica, sign. BY 189. 
50 Tamtéž. 
51 Obecní kronika obce Chot�vice od roku 1945, s.  7. 
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Dalo by se p�edpokládat, že v obci, vzhledem k její velikosti, bude více 

zpustlých dom� v d�sledku t�icetileté války. Ale není tomu tak. Lze tedy p�edpokládat, 

že v�tšina negativních dopad� války se námi zkoumané oblasti bu� vyhnula nebo došlo 

k rychlému znovuosídlení zpustlých dom�. D�kazem pro druhou teorii je celkem sedm 

selských stavení (�p. 6, 11, 54, 73, 97, 124, 128), která byla znovu osídlena t�sn� p�ed 

nebo p�ímo v roce 1654 a to v rozmezí let 1651 - 1654.  

Pro rekonstrukci obrazu plužiny v obci po t�icetileté válce nejlépe poslouží 

povinný císa�ský otisk a indika�ní skica z roku 1841. Oba prameny zachycují selskou 

p�du uspo�ádanou do klasických úzkých dlouhých lán�, které vybíhají od grunt� až 

k hranicím obce. V bezprost�ední blízkosti dom� jsou pak  v�tšinou umíst�ny pozemky 

ozna�ené jako zahrady52. Nic nenasv�d�uje tomu, že by se toto uspo�ádání p�dy n�jak 

radikáln� m�nilo v dobách p�ed vyhotovením stabilního katastru. Vycházíme p�i tom 

z p�edpokladu, že grunty se d�lily ve velice vzácných p�ípadech. Ale i dva takové 

p�ípady se v obci staly (viz dále). Ostatní poddanská p�da, která se rozprostírá podél 

potoka, byla s nejv�tší pravd�podobností  rozparcelována do malých blok� mezi 

chalupníky a zahradníky. A op�t jsou zde výjimky. První výjimkou jsou již zmín�ná 

stavení �p. 34 a 66, jejichž pozemky zasahují mezi pole sedlák�. První stavení je 

v pozd�jších letech zaznamenáváno již jako selský grunt a jeho pozemky, podle 

povinného císa�ského otisku, sousedí na východ� s pozemky grunty �p. 35 a na západ� 

s rozparcelovanou, snad p�vodn� šlechtickou, p�dou53. Je tedy možné, že pozemky 

k n�mu náležící, se nacházely v roce 1654 ve stejných místech jako tomu bylo o 

necelých dv� st� let pozd�ji i když  možná nezasahovaly tak na jih (došlo ke rozší�ení 

polí asi o 65% z p�vodní rozlohy v rozmezí jednoho sta let). Pozemky druhého domu 

v polovin� 19. století vytvá�ely mezi grunty �p. 54 a 69 jakýsi klín. Ale p�i porovnání 

vým�ry polí z let 1654 a 1757 je patrné tém�� jejich trojnásobné zv�tšení v porovnání 

s jejich p�vodním stavem (z 3 na 8 strych�)54. Proto musíme pozemky pat�ící k domu 

�p. 66 v roce 1654 situovat spíše do jeho bezprost�ední blízkosti. Druhou výjimkou je 

skupina budov ležící na jihozápad� obce p�i �ece Labe. Zde jsme s jistotou schopni 

lokalizovali pouze dva domy chalupník� (�p. 130 a 134) a jeden d�m zahradníka (�p. 

132). O tom kolik zde stávalo celkem dom� v roce 1654 m�žeme jen polemizovat. Tvar 

                                                
52 Zem�m��ický ú�ad, dostupné z: http://archivnimapy.cuzk.cz/cio/data/main/cio_main_02_index.html 
[citováno 9.2.2008, 15:12] a Národní archiv Praha, Indika�ní skica, sign. BY 189. 
53 Zem�m��ický ú�ad, dostupné z: http://archivnimapy.cuzk.cz/cio/data/main/cio_main_02_index.html 
[citováno 9.2.2008, 15:22] a Národní archiv Praha, Indika�ní skica, sign. BY 189. 
54 Národní archiv Praha, Tereziánský katastr, inv. �. 809, Rustikální fase 1713. 
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a polohu polí pat�ících k chalupnickým stavením lze odvozovat op�t pouze pomocí 

císa�ského povinného otisku a indika�ní skici. Z nich vychází najevo, že pole 

pravd�podobn� ležela hned vedle �eky Labe.  

Jak byla uspo�ádána dominikální p�da v tomto období, není možno ur�it. Její 

uspo�ádání je poprvé zachyceno v tereziánském katastru a podrobn�ji až v josefském 

katastru (viz dále). Lze ale p�edpokládat, že její umíst�ní se nijak výrazn� nezm�nilo. 

P�i pohledu na tento zrekonstruovaný obraz plužiny, se dá konstatovat, že obec 

Chot�vice je typickou lánovou vsí. Pravidelný obraz sice narušují úseky vrchnostenské 

p�dy, ale i tak je v�tšina polí uspo�ádána do lán� charakteristických pro tento typ obcí. 

Otázkou z�stává, zda-li p�da, pat�ící v polovin� 17. století vrchnosti, náležela 

v d�ív�jších dobách n�jakým sedlák�, jejichž usedlosti zanikly ješt� p�ed t�icetiletou 

válkou. Bohužel na tuto otázku není možno odpov�d�t, z d�vodu chyb�jících pramen�.  

 

6.2 Stav plužiny k roku 1759 
 
 Aby bylo možno p�edstavit si uspo�ádání plužiny v roce 1759, je nutné použít 

dominikální a rustikální fase z roku 1713, revisita�ní spis pro rustikální p�dy z roku 

1757, urbá� z roku 1759 a jako pomocné materiály povinný císa�ský otisk, indika�ní 

skicu a také mapy prvního vojenského mapování. 

 Podobn� jako v p�edchozí kapitole, je nutné nejprve ur�it rozmíst�ní 

jednotlivých dom� a dalších objekt� v krajin� obce. Celkem lze v obci nalézt 114 

objekt�, v�etn� fary a kostela, ale bez objekt� velkostatku. Nejmenšími zm�nami prošla 

stavení sedlák�. V porovnání s prvním sledovaným obdobím se poloha jejich stavení 

nijak nezm�nila. Pouze mezi n� p�ibyl jeden d�m a to již výše zmi�ované �p. 34. Mezi 

selskými grunty je poprvé uvedeno v urbá�i z roku 1759. P�itom rustikální fase 

tereziánského katastru ho �adí ješt� mezi chalupníky. Otázkou je, pro� a kdy p�esn� se 

toto stavení za�adilo mezi selská. Pravd�podobn� bylo mezi n� zahrnuto vzhledem 

k rozloze svých pozemk� (13,25 strych� polí). Rozdíl mezi vým�rou jeho p�dy a jinými 

menšími staršími selskými grunty není nijak velký. Dokonce je zde i p�ípad, kdy k 

tomuto novému gruntu naleží více p�dy než ke gruntu staršímu. Konkrétn� jde o stavení 

�p. 10, kterému náleží pouze 11,25 strych� polí55.  

 U chalupnických dom� taktéž nejsou vid�t žádné zm�ny (krom� p�esunu �p. 34 

mezi selské grunty). Naopak mezi zahradnické domy p�ibylo do roku 1713 dohromady 

                                                
55 Národní archiv Praha, Tereziánský katastr, inv. �. 809, Rustikální fase 1713. 
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22 nových stavení (celkem 6 chalupník� a 68 zahradník�)56. Urbá� o �ty�icet šest let 

pozd�ji uvádí celkem 76 dom� zahradník� a nerozlišuje už mezi chalupníky a 

zahradníky57. Zde je tak vid�t nár�st pouze o p�t nových dom�. Za použití stejného 

postupu jako v p�edchozí kapitole, lze snadno ur�it polohu všech �ísel popisných obci, 

které urbá� obsahuje. V porovnání s p�edchozím obdobím se jejich rozmíst�ní nijak 

výrazn� nezm�nilo. V�tšina dom� op�t leží podél potoka, p�i�emž nejv�tší skupiny 

nacházíme na východ� (�p. 74 – 126) a západ� (�p. 7 – 42) údolí. Prost�ední �ást je 

z hlediska po�tu dom� chudší. Je to v d�sledku p�ítomnosti vrchnostenského statku, 

který zasahoval až ke zmín�nému potoku. Dv� menší skupiny obydlí se nalézají na 

jihovýchod� (�p. 129, 130, 132, 134 a 136) a západ� obce (�p. 1 - 5). 

 V p�edchozí kapitole nejsou lokalizovány budovy vrchnostenského statku 

z d�vodu chyb�jících pramen�. Pro období okolo poloviny 18. století jsou však 

k dispozici mapy prvního vojenského mapování. Ty sice nemají tak velké m��ítko jako 

indika�ní skica, ale jsou už dosti podrobné, aby zachytily v�tší shluky budov. A práv� 

taková skupina je zobrazena v míst� pozd�jších dom� �p. 10 - 13 nov� vzniklé osady 

Karlov a domu �p. 62 pat�ící p�ímo pod obec Chot�vice. Lze tedy p�edpokládat, že jsou 

zde zobrazeny práv� hospodá�ské budovy velkostatku58. Co se tý�e kostela a fary, jsou 

taktéž zaneseny do vojenské mapy a jejich umíst�ní se nijak nezm�nilo. 

 Stav selských polí a luk k roku 1759 se v porovnání s p�edchozím obdobím 

pravd�podobn� nijak výrazn� nezm�nil (krom� za�len�ní �p. 34 mezi selské domy), 

vzhledem k tomu, že dostupné prameny nep�inášejí žádné sv�dectví o vzniku ani zániku 

n�kterého z grunt�. Dalším d�kazem potvrzujícím tento p�edpoklad, je fakt, že ani 

vým�ry jednotlivých polností se výrazn� nezm�nily. Jiná situace je mezi ostatními 

poddanými. Poddanská fase tereziánského katastru je v porovnání s první berní rulou 

p�esn�jší. Proto se z ní lze dozv�d�t, že tém�� každý majitel domu vlastnil i n�jaké malé 

pole. Jejich vým�ra se pohybovala v�tšinou pod 2 strychy. Samoz�ejm� i zde je n�kolik 

výjimek, p�edevším mezi chalupníky, které tuto vým�ru p�esahují. Stejné údaje lze 

nalézt i v urbá�i. Mezi chalupníky nalezneme také t�i hospodá�e, jenž vlastní též 

pozemky vedené jako louky. P�i porovnání rustikální fase tereziánského katastru 

a urbá�e z roku 1759 vychází najevo zajímavý skute�nost. V roce 1713 je ze šedesáti 

                                                
56 Národní archiv Praha, Tereziánský katastr, inv. �. 809, Rustikální fase 1713. 
57 Státní oblastní archiv Zámrsk, Velkostatek Hostinné, katr. 79, inv. �. 330, urbá� 1759. 
58 Staré a historické mapy �ech, Moravy a Slezska, dostupné z: 
http://oldmaps.geolab.cz/map_viewer.pl?z_height=70&lang=cs&z_width=0&z_newwin=0&map_root=1
vm&map_region=ce&map_list=c062 [citováno 11.2. 2008, 9:32]. 
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osmi dom� zahradník� uveden jediný, ke kterému nepat�í v�bec žádné pozemky59. 

V roce 1759 je už takovýchto dom� celkem šest. Konkrétn� se jedná o domy �p. 26, 27, 

33, 38, 79 a 11060. To se dá pokládat za doklad toho, že už na po�átku 18. století byla 

veškerá rustikální p�da v obci bezezbytku rozd�lena mezi velké a malé hospodá�e. 

Bohužel její p�esn�jší rozd�lení nelze ur�it. Bylo by to nejspíše možné prost�ednictvím 

pozemkových knih a stabilního katastru, ale to by p�esahovalo rámec této práce.  

Prost�ednictvím tereziánského katastru je k dispozici také první soupis 

vrchnostenské p�dy v podob� dominikální fase. Bohužel se m�že pouze spekulovat, kde 

p�esn� se daná p�da nalézala, protože použité místní názvy se do sou�asnosti 

nezachovaly a pouze jediný se dochoval v nov�jších pramenech. Ve fasi je nejv�tší �ást 

p�dy ozna�ována jako Große Bahn a zaujímá 88,3 % veškerých obd�lávaných 

vrchnostenských pozemk�. Zbytek využívané p�dy je rozd�len do dvou �ástí, z nichž je 

jedna ozna�ena jako Kleine Pillautsch61. Velký blok je pravd�podobn� shodný 

s pozemky mezi grunty �p. 13 a 57. Pod ozna�ením Kleine Pillautsch je mín�na oblast 

na západ� intravilánu vymezená obloukem potoka a sousedící na východ� s pozemky 

gruntu �p.19. P�i ur�ování této �ásti významn� pomohl josefský katastr, který tento 

místní název zachytil62. Zbylou �ást lze ztotožnit s pruhem dominikálních pozemk� 

mezi grunty �p. 45 a 35. Dominikální fase zaznamenává i další pozemky, jako jsou 

louky a i dva lesy. Bohužel jsou ozna�eny pomístními názvy, které se do sou�asnosti 

nedochovaly a ani žádný z ostatních katastr� je nezachytil. Proto je jejich umíst�ní do 

krajiny tém�� nemožné. 

Díky mapám prvního vojenského mapování jsou k dispozici materiály, na jejichž 

základ� lze zachytit polohu v�tšiny les�, které fase Tereziánského katastru 

nezaznamenaly. P�i bližším zkoumání je jasné, že v�tšina les� se nachází na jihu a  

jihozápad� území obce. V�tšinou pokrývají terén, který se nedá využít jako orná p�da. 

P�edevším se jedná o prudké svahy jako v údolí Kate�inského a �ermského potoka nebo 

východn� od soutoku Pilníkovského potoka s �ekou Labe. Ostatní lesní porosty pak  

v�tšinou leží p�i hranici obce v relativn� velké vzdálenosti od obecního intravilánu. 

Práv� kv�li své vzdálenosti z�stávaly tyto pozemky pravd�podobn� neobd�lávané a 

postupem doby zarostly. Samoz�ejm� se najdou výjimky, jako je  nap�íklad církevní les 

                                                
59 Národní archiv Praha, Tereziánský katastr , inv. �. 809, Rustikální fase 1713. 
60 Státní oblastní archiv Zámrsk, Velkostatek Hostinné, katr. 79, inv. �. 330, urbá� 1759. 
61 Národní archiv Praha, Tereziánský katastr, inv. �. 808, dominikální fase 1713. 
62 Národní archiv Praha, Josefský katastr, inv. �.1025. 
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nacházející se kousek na sever od kostela63. Podobu les� p�i severní hranici obce 

zachycuje jiný mapový list. Z n�ho lze snadno zjistit, že lesy sledovaly hranici obce 

podobn� jako je tomu u jižní hranice. Výjimkou je území šlechtického statku, který 

zasahoval až k hranici, ale žádný les se na jeho pozemcích nenacházel. Na 

severovýchod� pak lesní porosty zasahují více na jih64 p�edevším u selských grunt� �p. 

115 a 124. Op�t je to zp�sobeno terénními podmínkami, které nedovolovaly obd�lávat 

zdejší prudké svahy. 

 Prost�ednictvím map prvního vojenského mapování lze zrekonstruovat i podobu 

sít� cest na území obce v druhé polovin� 18. století. Otázkou z�stává, do jaké míry bylo 

mapování p�esné, nebo� se neprovád�lo zam��ováním v terénu, ale pouze od oka. 

Hlavní osu obce tvo�í silnice �i cesta orientovaná stejným sm�rem  jako tok potoka 

(p�ibližn� ze severovýchodu na jihozápad). Ta se zhruba ve st�ední �ásti obce 

rozdvojuje (u �p. 54), pokra�uje po obou b�ezích potoka a následn� se op�tovn� spojuje 

poblíž �p. 84. Na západ� obce se silnice op�t d�lí. Jeden její sm�r se odd�luje od potoka 

a p�ekonává úbo�í kopce. V labském údolí se pak d�lí na cestu sm��ující na Nové 

Zámky (Neu Schloß) a na cestu podél úpatí kopc� sm�rem na sever k m�stu Hostinné 

(Arnau). Druhý sm�r, odd�lující se u �p. 25 a 28, pokra�uje podél potoka a pozd�ji i 

podél �eky Labe sm�rem na jih. Z této hlavní dopravní tepny se odd�luje množství 

vedlejších cest, vybíhajících z údolí sm�rem do kopc�. Nejvíce jich je sm�rem na jih. 

Jedná se celkem o n�co p�es deset cest, z nichž n�které p�ekonávají h�eben kopce a 

pokra�ují až do Koclé�ova (Ketzelsdorf). Existence tolika cest je možná p�edevším díky 

zpo�átku mén� prudkým svah�m. Situace na opa�né stran� údolí je jiná. Komunikací je 

zde menší množství, a to p�edevším kv�li již mén� p�íznivému terénu. Dv� cesty 

procházejí údolími pravostranných p�ítok� Pilníkovského potoka. Západn�jší z nich 

spojuje obec s obcí �ermná (Czerna). Pouze šest cest stoupá p�ímo do kopc�. Z nich jen 

t�i p�ekonávají severní hranici obce. Na západ� se n�kolik cest setkává na jediné 

k�ižovatce, ze které pokra�ují již jen dv�. Jedna, jak už je zmín�no na sever, a druhá na 

severozápad, kde se posléze slu�uje s cestou do Hostinného65. Ta pravd�podobn� 

                                                
63 Staré a historické mapy �ech, Moravy a Slezska, dostupné z: 
http://oldmaps.geolab.cz/map_viewer.pl?z_height=70&lang=cs&z_width=0&z_newwin=0&map_root=1
vm&map_region=ce&map_list=c062 [citováno 11.2. 2008, 9:58]. 
64 Staré a historické mapy �ech, Moravy a Slezska, dostupné z:  
http://oldmaps.geolab.cz/map_viewer.pl?z_height=600&lang=cs&z_width=900&z_newwin=1&map_roo
t=1vm&map_region=ce&map_list=c046 [citováno 11.2. 2008, 10:08]. 
65 Staré a historické mapy �ech, Moravy a Slezska, dostupné z: 
http://oldmaps.geolab.cz/map_viewer.pl?z_height=70&lang=cs&z_width=0&z_newwin=0&map_root=1
vm&map_region=ce&map_list=c062 [citováno 11.2. 2008, 10:19]. 
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fungovala jako zkratka do m�sta, kterou jist� hojn� využívali obyvatelé z východní �ásti 

obce. Z pohledu na mapu je jasné, že obec ve druhé polovin� 18. století m�la dobré 

spojení s okolními sídly. N�které z cest svou polohou jasn� ur�ují hlavní sm�ry tehdejší 

dopravy, jenž byla orientována ze severu na jih a z východu na západ.   

Shrnou-li  se všechny zm�ny, ke kterým došlo v obci do poloviny 18. století, lze 

konstatovat, že obraz plužiny se prakticky v�bec nezm�nil. Pozemky ležící p�ímo 

v údolí byly s nejv�tší pravd�podobností rozd�leny p�evážn� mezi zahrádká�e a 

domká�e. Naopak p�da ležící na svazích p�ilehlých kopc�, z�stala rozd�lena beze zm�n 

mezi sedláky a vrchnost, kterou v tomto p�ípad� byla šlechta a církev. Stav les� a cest 

není možno zhodnotit, protože údaje z d�ív�jších dob chybí. Je zajímavé, že ani války o 

rakouské d�dictví v letech 1740 – 1748, které se n�kolikrát p�es zkoumanou oblast 

p�ehnaly, nem�ly tak ni�ivé ú�inky, jak by se dalo p�edpokládat. S nejv�tší 

pravd�podobností zp�sobily ur�ité zpomalení vývoje obce, jež je patrné na malém 

p�ír�stku dom� v období 1713 – 1759 �ítající pouhých p�t dom�.   

 

6.3 Stav plužiny k roku 1789 
 
 Pro rekonstrukci následující období je použito p�edevším josefského katastru 

z roku 1789. Jako pomocný materiál posloužil op�t mapový operát stabilního katastru. 

Pomocí nich se dá velice p�esn� zachytit podobu všech pozemk� v obci.  

 K roku 1789 uvádí katastr v obci celkem 139 �ísel popisných. Nelze však �íci, že 

se po�et  stavení zvýšil o 26 nových stavení. P�i podrobném zkoumání katastru je 

patrné, že ne každé �íslo popisné ozna�ovalo samostatná stavení. Mezi takové výjimky 

pat�í selský grunt Antonína Gabera, jenž tvo�í t�i �ísla popisná (�p. 19, 20, 21), grunt 

Antonína Khuna složený z �ísel popisných 69 a 70 a panský dv�r tvo�ený �ísly 

popisnými 49, 50 a 13766. Ostatní �ísla popisná už p�edstavují jednotlivé domy. 

Poloha selských stavení se ani tentokrát nijak nezm�nila. Dá se pouze 

p�edpokládat jejich rozší�ení o nové obytné �i hospodá�ské budovy. Dokladem je výše 

uvedená skute�nost, že n�které grunty mají více �ísel popisných. Naopak po�et dom� 

ostatních poddaných narostl. Celkem jich p�ibylo rovných dvacet. Konkrétn� se jedná o 

�p. 14, 17, 37, 46, 51, 60, 62, 64, 67, 76, 91, 105, 113, 121, 127, 131, 133, 135, 138 a 

139. V�tšina z nich leží v intravilánu obce, který je nazna�en v p�edchozích kapitolách, 
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a jsou rovnom�rn� rozptýleny mezi ostatními staršími budovami (viz mapa). Pouze �p. 

138 z tohoto rámce vybo�uje. Nachází se poblíž malého kostela, který byl na vrcholu 

kopce Svatá Kate�ina. �ísla 51 a 139 se nepoda�ilo p�esn� dohledat. První zmi�ovaný 

d�m je katastrem zachycen v sousedství budov vrchnostenského velkostatku. Druhý se 

nacházel na jihozápad� obce poblíž �ísel 134, 135 a 13667. P�esn�ji ho lokalizovat nelze 

ani pomocí indika�ní skici, protože ta žádné další stavení krom� �p. 134, 135 a 136 

v daném míst� nezobrazuje. Pravd�podobn� došlo k jeho zániku  okolo p�elomu století. 

Jediným místem, kde se ješt� na konci 18. století nalézalo minimum budov, byl 

již zmín�ný prostor pat�ící k vrchnostenskému dvoru. Josefský katastr zde zachycuje 

celkem t�i domy. První je �p. 49 ozna�ené jako ov�ácký d�m. Dva zbývající (�p. 50 a 

137) jsou ozna�eny pouze jako domy vrchnostenského velkostatku v Chot�vicích68. 

Jejich poloha je shodná s budovami zobrazenými na mapách prvního vojenského 

mapování (viz výše). 

Josefský katastr jako první na našem území vycházel z p�esn�jších terénních 

m��ení a docela p�esn� zachytil polohu pozemk� v krajin�. Proto lze velice snadno za 

pomoci map stabilního katastru zrekonstruovat podobu plužiny obce. Celé katastrální 

území je rozd�leno na p�t tratí (n�mecky ozna�ených Flur).  

První z nich, ozna�ená jako Berg Flur, je na západ� ohrani�ena �ekou Labe, na 

jihu silnicí spojující obec se sousedními Novými Zámky, na východ� leží hranice mezi 

pozemky grunt� �p. 12 a 13. Na severu není tra� ohrani�ena žádným p�írodním útvarem 

a um�lá hranice vede od Labe severovýchodním sm�rem. Tato tra� vybo�uje ze 

zkoumaného území (viz kapitola Vymezení a charakteristika zkoumané oblasti). 

Konkrétn� jde o oblast mezi silnicí sm��ující z jihu na sever do m�sta Hostinné a �ekou 

Labe. Ta na konci 18. století celá náležela vrchnosti69. Tato oblast byla ješt� v polovin� 

20. století ozna�ována jako „panské louky“. Zbytek trati již leží uvnit� zkoumané oblasti 

a je tém�� bezezbytku rozd�len mezi sedláky z �p. 6, 8, 10, 11 a 12. Jejich pozemky se 

táhnou v klasických dlouhých lánech od silnice sm�rem na sever až k hranicím obce. Ze 

západu p�iléhají k pozemk�m gruntu �p. 6 obecní pole, tvo�ící dlouhý úzký pruh. Malá 

�ást pozemk� v jihozápadním rohu trat� je rozd�lena mezi �p. 2, 3, 4 a 5. Pon�kud 

nep�ehledn�jší situace je v severozápadním rohu trati, kde si pozemky mezi sebe 
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rozd�lily grunty �p. 6 a 870. Když se bude vycházet z p�edpokladu minimálních zm�n 

pozemk� selských grunt�, lze �íci, že tyto pozemky m�li stejnou podobu jako ve 

stabilním katastru. 

Následující tra� je ozna�ena jako Schäferberg Flur. Rozprostírá se od polí gruntu 

�p. 12 až ke gruntu �p. 90 a na jihu je ohrani�ena potokem. Na jejím území leží 

pozemky pouze  �ty� selských grunt� (�p. 13, 57, 87 a 78). Do ur�ité míry zvláštní 

postavení má p�da pat�ící k �p. 87, která neleží p�ímo u stavení. To se nachází dále na 

východ a na opa�né stran� údolí v rámci trat� s názve Kohlenberg Flur. Tato tra�, 

odlišn� od ostatních, je tvo�ena z v�tší �ásti vrchnostenskou p�dou. První a v�tší �ást 

dominikálu pat�í šlecht�. Táhne se od �p. 27 a potoka sm�rem na sever do kopc� mezi 

pozemky �p. 13 a 57. Zbytek dominikálu náleží církvi a nalézá se mezi poli grunt� �p. 

57 a 87. Na rozdíl od šlechtické p�dy nezasahují až k potoku ani k silnici. Pozemky jsou 

rozd�leny mezi hostinský, který vlastní v�tší �ást p�dy, a chot�vický kostel. V údolí pak 

nalézáme ve východní �ásti trat� �p. 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 a 

v západní �ásti �p. 56, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 a 74, 75, 76, 77. Mezi n� je v�tšinou 

rozd�lena p�da poblíž potoka nebo silnice. Pozemky n�kterých z nich (�p. 18, 23 , 24, 

25, 26, 27, 60, 74 , 75, 76, 77) leží i na prudce se zdvihajícím úbo�í kopc�. V Josefském 

katastru byla také poprvé uvedena budova zdejší školy ležící na jih od fary a nesoucí �p. 

60. Též se musí zmínit úzký pruh obecních pozemk�, které se táhnou mezi grunty �p. 78 

a 90. Jižní �ást t�chto pozemk� je využívána jako obecní pastvišt�. Takové využití této 

p�dy je pochopitelné, protože se nalézá v úzkém, chladném a též málo sv�tlém údolí. 

Zárove� to jsou poslední pozemky této trat�. 

 T�etí tratí v po�adí je tzv. Lämmerberg Flur. Je vymezena gruntem �p. 90 na 

západ�, na jihu silnicí a na severu a východ� katastrální hranicí obce. V�tšina zdejší 

p�dy je rozd�lena mezi selská stavení (�p. 90, 94, 95, 97, 115 a 124) op�t na dlouhé 

lány. Ve dvou p�ípadech je zde p�da pat�ící sedlák�m, kte�í mají stavení v protilehlé 

trati. Konkrétn� jde o statky �p. 109 a 122. Jejich pozemky leží v obloucích tvo�ených 

potokem (viz mapa). Zbytek pozemk� ležících v t�sném sousedství potoka je rozd�len 

mezi �p. 79, 80, 81, 85, 91, 92, 93, 96, 98, 99, 100, 101, 102, 105, 106, 107, 108, 110, 

113, 114, 116, 117, 118, 119, 123, 125, 126 a 127. 

Další tratí je Kohlenberg Flur, kterou na severu ohrani�uje silnice, na západ� 

hranice mezi grunty �p. 69 a 71, na jihu a východ� katastrální hranice obce. Podobn� 
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jako p�edešlá tra� je i tato tém�� celá rozd�lena mezi sedláky. Práv� zde se nalézá 

nejvíce selských grunt�. Dohromady jich je �trnáct a jde o �p. 71, 73, 83, 84, 86, 87, 

103, 104, 109, 111, 112, 120, 122 a 128. Jejich pozemky op�t tvo�í klasické lány 

zasahující až k hranicím obce. U stavení �p. 122 si lze všimnout, že jeho pozemky tvo�í 

dva od sebe odd�lené (gruntem �p. 120) lány. Nevíme, jakým zp�sobem toto uspo�ádání 

vzniklo. Ale v pozd�jší dob� je západn�jší lán veden u nového gruntu (nové �p. 140). 

Také v této trati se nalézá úzký pruh obecních pozemk�, a to mezi grunty �p. 122 a 112. 

Co se tý�e dom� ostatních poddaných, v dané trati je jich pouze p�t (�p. 72, 82, 88, 89 a 

121) a jejich drobné pozemky jsou vt�snány mezi silnici a pozemky sedlák�. 

Pátou a poslední tratí je St. Katharina Flur. Její hranice na severu tvo�í potok a 

silnice, na východ� grunt �p. 69. Zbytek hranice je totožný s hranicí obce. Je druhou 

tratí, která obsahuje  v�tší dominikální pozemky. Nachází se zde osm selských stavení 

(�p. 19, 34, 35, 45, 47, 52, 54, 69), ale zasahují sem i pozemky dvou sedlák�, kte�í mají 

svoje domy v protilehlé trati Berg Flur. Jedná se o domy �p. 6 a 11. Pozemek prvního 

zmi�ovaného leží na trojúhelníkovitém výb�žku kopce, jenž od sebe odd�luje údolí �eky 

Labe a Pilníkovského potoka. P�da druhého stavení leží na jihozápad� území obce a je 

poblíž dom� �p. 131 a 133. Ostatní selská p�da je už uspo�ádána tak jako u jiných 

grunt�. Pozemky pat�ící zahradník�m a domká��m leží vždy v t�sné blízkosti jejich 

dom� (�p. 1, 7, 9, 14, 15, 16, 17, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 53, 55, 66 ,67, 

68, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136). Zajímavým prvkem narušujícím pravidelné 

rozd�lení p�dy je pruh ležící mezi grunty 19 a 34. Ten je rozd�len mezi domy �p. 16, 

22, 23, 30, 31, 36, 39, 40, 41 a 13471. Dá se pouze odhadovat, od kdy tato p�dy pat�í k 

daným dom�m a zda-li byla d�íve dominikální nebo rustikální. Jisté ale je, že tuto oblast 

dominikální fase tereziánského katastru v�bec nezmi�ují a ani v rustikální fasi 

nenacházíme zmínku, že by pat�ila k n�kterému z dom� uvedených v Josefském 

katastru72. Šlechtické pozemky se zde nacházejí na dvou místech. Prvním je úzký pruh 

ležící mezi p�dou grunt� �p. 35 a 45, druhým místem je oblast ohrani�ená obloukem 

potoka z jedné strany a z druhé pozemky gruntu �p. 19 a v katastru ozna�ená jako 

Pillautsh. Velkou �ást p�dy na jihozápad� trat� vlastní obec. Její pozemky se táhnou od 

hranic s pozemky gruntu �p. 19 sm�rem k Labi73. 
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Co se tý�e lesních porost�, jejich polohu katastr zachytil dosti podrobn�. Jestliže 

stav les� porovnáme s mapami prvního vojenského mapování, lze konstatovat 

minimální zm�ny v jejich umíst�ní v krajin� oproti p�edchozímu období. Lesy se tady 

nacházejí hlavn� p�i severní a jižní hranici obce, dále pak na strmých svazích a stráních. 

To, že se poloha les� nijak výrazn� v pr�b�hu delší doby nem�nila, potvrzuje i stabilní 

katastr (viz dále) a také mapy druhého vojenského mapování. 

P�i sledování cest v Josefském katastru, lze zjistit, že ne všechny, které zachytila 

mapa prvního vojenského mapování, nalezneme i v katastru. Nelze ale p�edpokládat, že 

zanikly. Spíše došlo k jejich vypušt�ní z písemností, protože se jedná o p�du neúrodnou 

a ta, jak je uvedeno v kapitole Charakteristika použitých pramen�, nebývala zam��ena. 

Takovým ukázkovým p�íkladem m�že být cesta sm��ující od kostela na Karlov a dále 

na Hostinné. Je zachycena vojenským mapováním a pozd�ji i stabilním katastrem, ale 

Josefský katastr ji zachytil jen v �ásti rustikálu na západ�. V místech vrchnostenského 

statku však žádná  taková cesta zachycena není. Dokonce zde nejsou zachyceny ani jiné 

cesty. P�itom zde ur�it� n�jaké komunikace existovat musely. Podobn� jsou opomenuty 

i cesty mezi n�kterými selskými grunty, jenž sm��ují od hlavní silnice sm�rem 

k okraj�m obce74. Proto je nutné se p�i rekonstrukci silni�ní sít� uchýlit k porovnání s 

mapami prvního vojenského mapování. Kdyby cesty existující v druhé polovin� 18. 

století zanikly, byl by to d�kaz n�jaké krize obce. Ale o ni�em takovém nejsou d�kazy a 

proto se s nejv�tší pravd�podobností zachovaly ve stejné podob�, pouze katastr je 

opominul. Proto je z tohoto hlediska Josefský katastr pro zkoumanou oblast pramenem 

dosti nevhodným. 

V porovnání s p�edchozím obdobím se stav plužiny, poloha les� a cest tém�� 

v�bec nezm�nily. Kraj se ze sedmileté války pravd�podobn� relativn� rychle 

vzpamatoval, v porovnání s obdobím po válkách o rakouské d�dictví, a pokra�oval dál 

ve svém vývoji. D�kazem toho je vznik �ady nových dom� v obci. 

 

6.4 Stav plužiny k roku 1841 
 
 Stabilní katastr, použitý pro zpracování poslední kapitoly, je nejpodrobn�jším 

pramenem. Díky jeho písemnému a mapovému operátu, lze nejsnáze zrekonstruovat 

stav plužiny k danému roku. Také je nutné zmínit, že v tomto katastru jsou 

zaznamenána už nová �ísla popisná. K p�e�íslování muselo dojít v prvních desetiletích 

                                                
74 Národní archiv Praha, Josefský katastr, inv. �.1025. 
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19. století. Bohužel chybí doklady, kdy p�esn� k n�mu došlo. Lze ale p�epokládat, že 

souviselo se vznikem nových �ástí obce.  

 Na p�elom 18. a 19. století zaznamenala obec velký stavební boom. Ten byl 

umožn�n rozparcelováním dominikální p�dy, na které byly vystav�ny domy dvou 

nových sídelních �ástí a to Karlova a Vsi Svaté Kate�iny. V rámci p�vodní obce uvádí 

stabilní katastr celkem 159 �ísel popisných. Op�t je zde p�ípad toho, že jeden selský 

grunt má více �ísel popisných. Mezi tyto p�ípady se nov� �adí grunty Josefa Langnera 

(�p. 65 a 66) a Johanna Blaschka (�p. 88 a 89). V obci je doložen i opa�ný p�ípad, kdy 

došlo k slou�ení �ísel popisných v jedno. Jde o selský grunt s novým �p. 33, který byl 

v Josefském katastru veden pod t�emi �ísly popisnými (�p. 19, 20 a 21). Celkem bylo 

postaveno 21 nových samostatných dom� (jde o �p. 12, 13, 37, 52, 62, 70, 74, 79, 90, 

94, 97, 98, 108, 118, 128, 138, 140, 146, 156, 157 a 159). U dvou z nich (�p. 128 a 146) 

se jedná o vým�nky, které stojí t�sn� vedle selských grunt�. V�tšina ostatních leží ve 

východní �ásti obce. Výjimkou jsou stavení �p. 12, 13, 37 a 138 nacházející se na 

západ� a �p. 62, které vzniklo v místech bývalého velkostatku. Na rozdíl od p�edchozích 

období došlo ke vzniku dvou nových selských stavení. Jde o �p. 94 a 140 ležící ve 

východní �ásti obce. �p. 90 na mapové p�íloze není zaneseno, protože se ho nepoda�ilo 

dohledat75.  

 Nejv�tší nár�st dom� je vid�t na pozemcích d�ív�jšího velkostatku. V oblasti 

p�vodn� tém�� bez zástavby lze nalézt v polovin� 19. století n�kolik desítek dom�. 

P�esn� bylo na Karlov� k roku 1841 rovných 80 �ísel popisných a každé p�edstavovalo 

samostatné stavení76.  P�i pohledu na mapu je patrné, že �ást dom� sleduje silnici 

probíhající vsí a dále pak cestu vedoucí z údolí sm�rem na sever (�p. 3 až 28, 59 až 71, 

73 až 80) . Další velkou skupinu dom� nacházíme na návrší nad obcí (�p. 29 až 58 a 

72). V�tšina z nich, krom� �p. 29, 30, 33, 34 a 37, leží na pozemcích pat�ících stále 

vrchnosti. Dva poslední domy (�p. 1 a 2) se nacházejí dále na západ a to v sousedství 

gruntu �p. 3377. Druhá nov� vzniklá �ást obce se jmenuje Ves Svaté Kate�iny a leží 

z �ásti na p�vodn� dominikální, ale také na rustikální p�d�. Tvo�í ji celkem dev�t dom�, 

které jsou rozptýleny po úbo�ích kopce Svatá Kate�ina. Domy �p. 7, 8 a 9 jsou jedinými 

vystav�nými na p�vodn� dominikální pozemcích. Leží v malém údolí Kate�inského 
                                                
75 Zem�m��i�ský ú�ad, dostupné z: http://archivnimapy.cuzk.cz/cio/data/main/cio_main_02_index.html 
[citováno 15.2.2008, 17:12] a Národní archiv Praha, Indika�ní skica, sign. BY 189. 
76 Národní archiv Praha, Stabilní katastr, sign. By 189, Original Bau Parzellen Protocoll der Gemeinde 
Kottwitz böhmisch Kottwice samt Colonie Karlseck und Ortschaft Katharinadörfel 1841. 
77 Zem�m��i�ský ú�ad, dostupné z: http://archivnimapy.cuzk.cz/cio/data/main/cio_main_02_index.html 
[citováno 15.2.2008, 17:19] a Národní archiv Praha, Indika�ní skica, sign. BY 189. 
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potoka. Zbytek dom� již leží na p�vodn� poddanské p�d�. Stavení �p. 4, 5, 6 leží poblíž 

sebe na jihu katastrálního území78. D�m �p. 3 se nepoda�ilo dohledat ani na povinném 

císa�ském otisku a ani na indika�ní skice. Bohužel nejsou k dispozici prameny, 

ze kterých by se dalo ur�it, kdy p�esn� se za�alo s parcelováním dominikální p�dy a 

tudíž ke vzniku t�chto nových �ástí obce. Písemnosti z Eichlerovy sbírky uvád�jí, že už 

na konci 20. let 19. století Karlov a Ves Svaté Kate�iny existovaly a velká �ást dom� již 

stála (na Karlov� 58 a ve Vsi Svaté Kate�iny 6 stavení)79.  

 K plužin� na konci první poloviny 19. století lze �íci, že nejv�tšími zm�nami 

prošla dominikální p�da. Plocha vrchnostenského statku se zmenšila p�ibližn� o 50 %. 

Z map stabilního katastru je názorn� vid�t, jak byla p�da rozparcelována na menší 

celky, které byly následn� pronajaty poddaným. Tyto nové pozemky svým tvarem 

p�ipomínají miniaturní lány a bloky. Na povinném císa�ském otisku tak lze velice 

snadno poznat, které pozemky z�staly v držení šlechty, nebo� ty jsou postaru 

uspo�ádány do mnohem v�tších útvar�80. Jak už je zmín�no, v�tšina dom� na sever od 

centra obce ležela na p�d� pat�ící p�ímo vrchnosti. Jejich majitelé jsou v protokolech 

katastru vedeni jako dominikální domká�i (Dominikal Haußler) a nevlastní žádné 

pozemky. Ostatní obyvatelé Karlova jsou vedeni jako nájemci (Empfiteut), mezi které 

byla �ást dominikál� rozd�lena81. �ást dominikálu, ozna�ovaná v p�edchozích 

pramenech jako Pillausch nebo Kleine Pillausch, je bezezbytku rozd�lena mezi poddané 

a stojí zde dva nové domy (�p. 1 a 2). Zm�ny zasáhly i t�etí �ást šlechtické p�dy mezi 

grunty �p. 53 a 55. Malá �ást pozemk� byla podobn� jako p�edchozí rozd�lena mezi 

drobné hospodá�e. V jižní �ásti se nalézá proluka, v níž stojí domy �p. 7, 8 a 9 a jejich 

pozemky pat�ící pod Ves Svaté Kate�iny82. 

Církevní p�da prošla také ur�itými zm�nami, ale narozdíl od šlechtické ne tak 

razantními. Mezi církevními pozemky na severu se nachází pruh šlechtické p�dy 

rozprostírající se okolo �ermnského potoka83. Pravd�podobn� došlo k prodeji vrchnosti 

                                                
78 Národní archiv Praha, Indika�ní skica, sign. BY 189. 
79 Archiv Národního muzea, Eichlerova sbírka, kart. 14 Hostinné. 
80 Zem�m��i�ský ú�ad, dostupné z: http://archivnimapy.cuzk.cz/cio/data/main/cio_main_02_index.html 
[citováno 15.2.2008, 17:20] a Národní archiv Praha, Indika�ní skica, sign. BY 189. 
81 Národní archiv Praha, Stabilní katastr, sign. By 189, Original Grund Parzellen Protocoll der Gemeinde 
Kottwitz böhmisch Kottwice samt Colonie Karlseck und Ortschaft Katharinadörfel 1841. 
82 Zem�m��i�ský ú�ad, dostupné z: http://archivnimapy.cuzk.cz/cio/data/main/cio_main_02_index.html 
[citováno 15.2.2008, 17:21] a Národní archiv Praha, Indika�ní skica, sign. BY 189. 
83 Národní archiv Praha, Stabilní katastr, sign. By 189, Original Grund Parzellen Protocoll der Gemeinde 
Kottwitz böhmisch Kottwice samt Colonie Karlseck und Ortschaft Katharinadörfel 1841. 
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z Hostinného, protože Josefský katastr zde žádnou šlechtickou p�du v této oblasti 

nezaznamenal. Bohužel bližší informace nejsou k dispozici.  

Obecní p�da z�stala jako jediná tém�� beze zm�n. Katastr ji zachycuje, podobn� 

jako p�edchozí Josefský, uspo�ádanou do t�ech úzkých pruh� mezi grunty a p�edevším 

na jihozápad� katastrálního území, kde tvo�í v�tší souvislejší plochu. Nov� 

zachycenými obecními pozemky jsou malé izolované úseky p�ímo v údolí poblíž 

potoka84. Pravd�podobn� se jedná o pozemky, o které nem�l nikdo zájem. Potvrzuje to i 

poloha n�kterých z nich, nebo� leží na strmých svazích nad  korytem potoka.   

Ale i selská p�dy doznala jistých zm�n. Jak je už uvedeno výše, v obci p�ibyly 

dva nové grunty (�p. 94 a 140). Oba vznikly odd�lením p�dy od p�vodních selských 

stavení. První je situován do sousedství církevní p�dy a gruntu �p. 96. Z Josefského 

katastru již víme, že tyto pozemky náležely d�íve sedlák�m bydlícím v �p. 107 (staré �p. 

87). Druhý grunt vznikl na pozemcích �p. 148 (staré �p. 122) a leží u polí �p. 145. 

Z druhé strany sousedí s úzkým pruhem obecní p�dy. Další zásah do charakteru 

selských polí je vybudování celkem 6 dom�. Jedná se o �p. 70 a 156 pat�ící p�ímo pod 

obec Chot�vice a �p. 1, 4, 5 a 6 spadající pod Ves Svaté Kate�iny. K dom�m �p. 70, 

156, 1 a 6, jak je patrné z map stabilního katastru, náleží nemalé pozemky. Ostatní jsou 

pak bez jakékoliv p�dy85. Otázkou je, co vedlo sedláky k tomu, aby ze svých pozemk� 

�ást vyjmu-li a dali k dispozici další osob�, která si zde postavila nový d�m. S nejv�tší 

pravd�podobností se jednalo o syny sedlák�, kterým tak bylo zajišt�no ur�ité živobytí a 

nebyli tak nuceni pracovat jako �ele� nebo odejít ze vsi. Posledním zásahem do p�dy 

sedlák� patrným z map stabilního katastru, jsou relativn� malé osamocené plochy, které 

se ob�as vyskytují mezi selskými pozemky. Konkrétn� takové p�ípady lze zachytit u �p. 

33, 115, 15586. Prost�ednictvím písemného operátu vyjde najevo, že p�da pat�ila 

n�kterému z drobných hospodá��. Jedná se o t�i zahradníky z �p. 13, 113 a 15687. A 

op�t tu je otázka, co vedlo sedláky k tomu, aby �ásti svých pozemk� prodávali. Z mapy 

je patrné, že se jedná o p�du ležící v dosti vzdálených a nebo špatn� p�ístupných 

oblastech. Možná se sedlák�m takové pozemky nevyplatilo v�bec obhospoda�ovat a 

proto je rad�ji prodali nebo pronajali n�komu jinému. 
                                                
84 Zem�m��i�ský ú�ad, dostupné z: http://archivnimapy.cuzk.cz/cio/data/main/cio_main_02_index.html 
[citováno 15.2.2008, 17:29] a Národní archiv Praha, Indika�ní skica, sign. BY 189. 
85 Národní archiv Praha, Stabilní katastr, sign. By 189, Original Grund Parzellen Protocoll der Gemeinde 
Kottwitz böhmisch Kottwice samt Colonie Karlseck und Ortschaft Katharinadörfel 1841. 
86 Zem�m��i�ský ú�ad, dostupné z: http://archivnimapy.cuzk.cz/cio/data/main/cio_main_02_index.html 
[citováno 15.2.2008, 17:45] a Národní archiv Praha, Indika�ní skica, sign. BY 189. 
87 Národní archiv Praha, Stabilní katastr, sign. By 189, Original Grund Parzellen Protocoll der Gemeinde 
Kottwitz böhmisch Kottwice samt Colonie Karlseck und Ortschaft Katharinadörfel 1841. 
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Co se tý�e pozemkové držby ostatních poddaných, nelze op�t mluvit o 

výrazných zm�nách. Pozemky podél potoka jsou rozd�leny bezezbytku, když se 

opominou obecní pozemky, mezi tém�� všechny ostatní poddané88.   

Díky mapám stabilního katastru je velice snadné zrekonstruovat obraz les� 

k polovin� 19. století. V porovnání s Josefským katastrem došlo op�t k minimálním, 

tém�� žádným, zm�nám. Poloha podstatné �ásti les� je již typicky p�edevším na 

jihozápad� a severovýchod� obce, další lesy pak lemují hranici obce za severu a z jihu. 

Ob�as lesní porosty zasahují i více do údolí89. 

Podobn� jako u les�, i podobu cest lze díky císa�skému otisku a indika�ní skice 

lehce zachytit. P�edchozí prameny byly na tento druh informací dosti chudé. První 

vojenské mapování sice cesty zachytilo, ale pouze ty v�tší. Menším cestám nebyla 

v�nována pozornost, protože z vojenského hlediska nebyly d�ležité. Základní silni�ní 

sí� se zm�nila jen nepatrn�. Hlavní silnice probíhající obcí zm�nila sv�j sm�r pouze 

v místech bývalého dominikálního statku. Zde opisuje velký oblouk sm�rem na sever, a 

kopíruje úpatí kopc�. P�vodní cesta, sledující tok potoka z jihu, se tak stala vedlejší 

komunikací a ztratila na svém  d�ív�jším významu. Op�t je vid�t velké množství cest 

vybíhajících z údolí sm�rem na jih i sever. Dá se �íci, že u každého gruntu taková cesta 

existuje. Práv� ony tvo�í ve v�tšin� p�ípad� hranice jednotlivých pozemk�. Tyto 

komunikace jsou ješt� �asto navzájem spojeny cestami, sledujícími vrstevnice. Spole�n� 

pak vytvá�ejí velice hustou sí�, která umož�ovala zem�d�lc�m obd�lávat i mén� 

p�ístupní místa. Mezi nejvýznamn�jší cesty pat�í silnice sm��ující od gruntu �p. 65 a 66 

sm�rem na jih k vrcholu kopce Sv. Kate�ina, ta pak dále pokra�uje do sousední obce 

Koclé�ov. Dále je to silnice spojující Chot�vice s obcí �ermná, která prochází údolím 

�ermnského potoka a nakonec cesta odd�lující se z hlavní silnice u �p. 7 (pat�ící pod 

Karlov) a sm��ující na sever skrze novou obecní �ást Karlov. Dále k d�ležitým cestám 

pat�í komunikace zkracující cestu z obce do m�sta Hostinného. Oproti minulému období 

jsou již dv�. První, zachycená už prvním vojenským mapováním, sm��uje od �p. 71 

(pat�ící pod Chot�vice) sm�rem na severozápad. Druhá se odd�luje od cesty sm��ující 

na Karlov u �p. 5 (pat�ící pod Karlov) stejným sm�rem jako p�edchozí90. Jak je vid�t, 

podoba a orientace hlavních komunikací z�staly v porovnání s p�edchozími obdobími 

                                                
88 Zem�m��i�ský ú�ad, dostupné z: http://archivnimapy.cuzk.cz/cio/data/main/cio_main_02_index.html 
[citováno 15.2.2008, 18:01] a Národní archiv Praha, Indika�ní skica, sign. BY 189. 
89 Tamtéž. 
90 Tamtéž. 
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tém�� shodné. Co se tý�e menších cest, nem�žeme, kv�li menší podrobnosti 

p�edchozích pramen�, objektivn� zhodnotit, jak moc se zm�nily. 

Jak je vid�t, obec prošla v první polovin� 19. století nejvýrazn�jšími zm�nami za 

celé sledované období. Tyto zm�ny byly umožn�ny p�edevším rozparcelováním a 

pronájmem dominikální p�dy náležící šlecht�. Církevní majetek z�stal naopak tém�� 

nezm�n�n. Tyto zm�ny umožnily rozsáhlou výstavbu nových dom� a vznik nových 

obecních �ástí Karlova a Vsi Svaté Kate�iny. Na rozdíl od polí z�staly lesní porosty a 

cesty v nezm�n�né podob�. 
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7 Zem�d�lství 
 
 Aby se alespo� v hrubých obrysech zachytil vývoj obce je nutné se zmínit i o 

charakteristice a zm�nách v hospoda�ení na jejích pozemcích. Informace o n�m podává 

�ada pramen�. N�které p�ímo, jiné nep�ímo. Mezi ty p�ímé lze za�adit dva rejst�íky 

osevu a sklizn� z roku 1645-1646 pro celé hostinské panství a z roku 1664 pro samotné 

Chot�vice. Jako nep�ímé prameny jsou použity všechny �ty�i katastry v�etn� duplikátu 

stabilního katastru, z nichž se dá zjistit také �ada zajímavých v�cí. V rámci této kapitoly 

budou sledovány i robotní povinnosti vesni�an� v��i vrchnosti. K tomu poslouží urbá� 

z roku 1759 a dvojice robotních seznam� z rok� 1773 a 1777. 

 Jedním z období, v kterém je možno zachytit skladbu p�stovaných plodin je 

konec t�icetileté války. Jako zdroj poslouží první ze dvou výše zmi�ovaných rejst�ík� 

osevu a sklizn�. Z n�ho se lze dov�d�t, že chot�vi�tí hospodá�i p�stovali pouze žito a 

oves. Je to celkem pochopitelné, vzhledem ke kvalit� p�dy, terénním a klimatickým 

podmínkám. V�c, jenž je p�ekvapující, je spíše po�et lidí, kte�í v�bec seli. Je jich pouze 

dvacet t�i (12 sedlák�, 1 vdova, 5 chalupník� a 5 zahradník�). V porovnání s Berní 

rulou je to n�co málo p�es polovinu lidí z roku 1654. Celkem osívali 58,25 strych�91 

polí žitem a 32,5 strych� polí ovsem. V tomto sm�ru rejst�ík názorn� ukazuje dopad 

války na obec. Vždy� k roku 1641 uvádí rejst�ík sedlák�, zahradník� a domká�� celkem 

80 (32 sedlák�, 48 zahradník�92) lidí, jenž by m�li teoreticky obhospoda�ovat n�jaká 

pole. P�itom o �ty�i roky pozd�ji jich osívá pouze n�co málo p�es jednu �tvrtinu. 

Otázkou z�stává, co zp�sobilo tento rozdíl. Je to možná d�sledek n�jaké epidemie, 

hladomor nebo lidé z grunt� prost� zb�hli.  

Rejst�ík také zaznamenává, na rozdíl od dvou následujících pramen�, i 

jednotlivé dominikální dvory na panství, chot�vický nevyjímaje. Na n�m se, podobn� 

jako na rustikálních pozemcích, p�stovalo p�edevším žito a oves, ale také menší 

množství je�mene. Na p�elomu let 1645 – 1646 ho bylo vyseto 3,5 strychu. Naopak žita 

                                                
91 V �echách �asto používaný název pro korec (n�mecky Scheffel), u plošného obsahu se tento korec také 
nazýval jitro. Jednotka objemu i plošného obsahu. Vým�ra pozemku se obvykle vyjad�ovala pomocí 
množství obilí, které bylo zapot�ebí k jeho osetí. Proto jednotka pro obsah i objem m�la stejný název. 
Podle patentu z roku 1764 m�l jeden korec objem 93,58 litru. Ale v d�ív�jších dobách hodnota této 
jednotky, vzhledem k ur�ení její velikosti, velice kolísala a lišila se podle kraj�, panství, n�kdy i od 
vesnice k vesnici. Citováno z: CHVOJKA, Miloš – SKÁLA, Ji�í. Malý slovník jednotek m��ení. Praha 
1982. s. 135.  
92 Státní oblastní archiv Zámrsk, Velkostatek Hostinné, kart. 14, inv. �. 119, rejst�ík sedlák�, zahradník� a 
domká�� 1641. 
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rovných 70 a ovsa 55 strych�93. Na rozdíl od rustikálu nemáme pot�ebné prameny, 

pomocí kterých bychom byli schopni rekonstruovat dopad války na hospodá�ství 

šlechtického statku.  

Následujícím �asov� nejbližším pramenem je první berní rula z roku 1654. Ta 

uvádí již 41 hospodá�� (35 sedlák� a 6 chalupník�), kte�í osívají svá pole. Složení 

p�stovaných plodin se pravd�podobn� nijak výrazn� oproti p�edchozím let�m 

nezm�nilo. Aby bylo možno zjistit, v jakém stavu se nacházelo zem�d�lství šest let po 

ukon�ení války, je nutné se zam��it na množství obd�lávané p�dy. P�i pohledu na 

sedláka s nejv�tší vým�rou polí, kterým byl Jíra Benyš starší (�p.109), je vid�t, že osíval 

pouhých 10 strych� na zimu a 5 strych� na ja�e z celkových 57,2 strych�. To je pouze 

26,2 %  jeho orné p�dy. Podobnou situaci zjiš�ujeme i u ostatních sedlák� a chalupník�. 

Pouze u sedláka Ji�ího Benyše z �p. 73 a u chalupníka Valentina Špringera z �p. 66 

uvádí rula, že obd�lávali tém�� nebo více jak polovinu své p�dy. Z celkových 1047 

strych� rustikální p�dy bylo v roce 1654 obd�láváno pouze 363,5 strych�, tedy n�co 

málo p�es jednu t�etinu polí94. Porovnají-li se údaje z první berní ruly a rejst�íku, dojde 

se snadno k záv�ru, že obec procházela ve 40 letech v d�sledku vleklé války hlubokou 

krizí, která se projevila minimální zem�d�lskou �inností. Ta se po ukon�ení války velice 

pomalu vracela do normálu. Nejvíce je to patrno na zvýšení po�tu aktivních hospodá�� a 

také na zv�tšení vým�r obhospoda�ovaných polí, které se zv�tšily více jak �ty�násobn�. 

Ale i p�es tento nár�st zem�d�lské aktivity, pravd�podobn� obec nedosáhla v 50. letech 

své p�edvále�né úrovn�. Berní rula je zdrojem i dalších zajímavých informací. Tím je 

myšlen p�edevším chovaný dobytek. U každého hospodá�e je uveden po�et potah�, 

krav, jalovic, ovcí a sviní. Ve zkoumané oblasti žádný z uvedených lidí nechoval ani 

ovce a ani prasata. Naopak i ten nejposledn�jší zahradník m�l alespo� jednu krávu. 

Tém�� polovina zahradník� též vlastnila jednu jalovici. Co se tý�e ostatních hospodá��, 

pat�ili jim dv� až šest krav a jedna až šest jalovic. U sedlák� a i u jednoho chalupníka 

(Valentin Špringer) se pak k dobytku po�ítá i potah. Jeho po�et se pohyboval od 

jednoho po t�i na jednoho sedláka. Jsou zde i výjimky, které žádný potah nevlastnily. 

Celkem jde o šest sedlák� (Martin Hoffman, Jakub Hoffman, Mat�j Rumler, Mat�j 

Knál, Ji�ík Stránský a Adam Rumler)95. Pokud se bude p�edpokládat, že visita�ní 

komise zachytila skute�ný stav hospodá�ských zví�at v obci a nedošlo ke zkreslení 

                                                
93 Státní oblastní archiv Zámrsk, Velkostatek Hostinné, kart. 120,inv. �. 627, rejst�íky osevu a sklizn� 
1645 - 1646. 
94 PEŠÁK, Václav (ed.). Berní rula: Kraj hradecký. 1. díl. Praha, 1951. s 230 – 232. 
95 Tamtéž. 
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údaj�, pak je po�et dobytka u jednotlivých hospodá��, p�edevším sedlák�, stejn� 

dobrým ukazatelem negativního dopadu války jako pom�r obd�lávaných polí 

k neobd�lávaným. Stav u n�kterých sedlák� není tak katastrofální, ale u n�kterých jsou 

vlivy války patrn�jší. P�edevším se jedná o výše zmín�né sedláky bez potahu, z nichž 

n�kte�í vlastní jen dva t�i kusy dobytka. P�itom vlastn�ní potahu bylo jednou z v�cí, 

která d�lala sedláka sedlákem. 

To, že se obyvatelé obce neživili jenom zem�d�lstvím potvrzují poznámky 

v Berní rule. 	emeslem se živili celkem �ty�i lidé. Jako forman pracoval sedlák Ji�ík 

Rumler (�p. 115). Je celkem pochopitelné, že sedlák vykonával �emeslo formana96, 

nebo� pouze sedláci, krom� n�kterých výjimek (viz výše), vlastnili potahy. Nejvíce 

�emeslník� je mezi chalupníky. Adam Šturm (�p. 34) se živil jako kucha� a Valentin 

Špringer (�p. 66) jako krej�í. 	emeslo, bez kterého by byla existence hospodá�� a 

ostatních živností nemyslitelná, vykonával zahradník Jan Kohl pracující jako ková�97. 

Posledním pramenem pro 2. polovinu 17. století je rejst�ík osevu a sklizn� pro 

samotnou obec Chot�vice z roku 1664. Ten uvádí k danému roku rovných 80 lidí (35 

sedlák�, 45 zahradník� a domká��), kte�í p�stovali, n�jaké obiloviny98. Oproti Berní 

rule je tedy vid�t tém�� dvojnásobný po�et aktivních hospodá��. Pozitivní vývoj je 

patrný i v objemu p�stovaných plodin. Jejich složení se však nijak nezm�nilo. Celkem 

bylo v obci osíváno 405,25 strych� polí. Z toho bylo 252,25 strych� osíváno žitem a 

153 strych� osíváno ovsem. Z celkového objemu zahrádká�i a domká�i vysívali 

pouhých 30 strych� (26,75 žita a 3,25 ovsa). Oproti p�edchozímu období už zde nejsou 

p�ípady sedlák�, kte�í by v�bec nezaseli. Nejmenší výsevy se pohybují okolo 5 strych� 

(v�tšinou v pom�ru 3 : 2 žito oves). V porovnání s Berní rulou se tak spodní hranice 

výsevu u sedlák� zvýšila. U horní hranice je tomu naopak. Maximální objem výsevu 

v roce 1664 je u sedláka Hanse Benishe mladšího a �iní 19 strych�99. O deset let d�íve 

m�lo maximum hodnotu 27,1 strych�100. Na druhou stranu už mezi jednotlivými 

sedláky nejsou tak velké rozdíly. Z t�chto �ísel jasn� vychází najevo postupné oživování 

a stabilizace zem�d�lství v obci. Nelze však tvrdit, že se obec z dopadu války zcela 

vzpamatovala, nebo� plocha obd�lávané p�dy není zdaleka tak velká jako na po�átku 

18. století (viz dále). Po�et aktivních zem�d�lc� se sice tém�� zdvojnásobil, ale objem 
                                                
96 PEŠÁK, Václav (ed.). Berní rula: Kraj hradecký. 1. díl. Praha, 1951. s 230 – 232. 
97 Tamtéž. 
98 Státní oblastní archiv Zámrsk, Velkostatek Hostinné, kart. 129,inv. �. 629, rejst�ík osevu a sklizn� 
1664. 
99 Tamtéž. 
100 PEŠÁK, Václav (ed.). Berní rula: Kraj hradecký. 1. díl. Praha, 1951. s 231. 
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výsevu se zvýšil pouze zhruba o 40 strych�. To je zp�sobeno p�edevším již stabilním 

po�tem sedlák� po t�icetileté válce, tvo�ících hlavní podíl v hospoda�ení obce. Naopak 

narostl po�et drobných hospodá��, kterých je sice více, ale obhospoda�ují mnohem 

menší pozemky. Rejst�ík bohužel neobsahuje informace o hospoda�ení na 

vrchnostenském statku. Informace o n�m p�inášejí až prameny z následujícího století. 

Pramenem, který velice podrobn� zaznamenává obraz hospoda�ení na po�átku 

18. století, je dominikální a rustikální fase Tereziánského katastru. Svojí strukturou 

p�ipomíná první berní rulu, ale v n�kterých sm�rech je podrobn�jší. Také z ní p�ejímá 

p�vodní vým�ry polí a jména sedlák�. Dále uvádí již soudobé informace. Oproti 

p�edchozím rejst�ík�m katastr zachytil i louky. Sledování jejich umíst�ní a velikosti 

v obci je ale prakticky neuskute�nitelné. Fase katastru sice zachytily jejich pomístní 

názvy, ty se ale bohužel v následujících pramenech a ani do sou�asnosti nedochovaly. 

Proto je nemožné,  zasadit je do obrazu krajiny. Ur�it jejich velikost je ješt� obtížn�jší. 

Ta nebyla fakticky ur�ena, uvád�l se pouze jejich výnos v objemu sena a otavy. Proto 

jsou dále v práci zmín�na jen pole. Rustikální fase uvádí jména 109 lidí (35 sedlák�, 6 

chalupník� a 68 zahradník�101). Op�t je zde vid�t nár�st po�tu zem�d�lsky aktivních lidí 

v porovnání s p�edchozími obdobími. Bohužel tento nár�st se týká pouze drobných 

hospodá��, kte�í se �adili mezi lidi s velice malými pozemky. Stabilní po�et v�tších 

hospodá�� je d�kazem toho, že v�tšina p�dy je rozd�lena práv� mezi n� a vrchnost. Fase 

zachytila celkem 2462,5 strychu poddanských polí. Z nich je 1168,5 strychu 

obd�láváno, 432 strych� leží ladem a 862 strych� je vedených jako pole zarostlá. 

Veškerá rustikální p�da je svou kvalitou za�azena mezi pozemky se špatnou bonitou, 

p�i�emž práv� bonita byla jedním z faktor�, které ovliv�ovaly výši daní. Samotní 

sedláci obd�lávají 2350 strych� p�dy (1079 strych� polí, 425,5 strychu leží ladem a 

845,5 strychu jsou zarostlá pole), což �iní 95,4 % veškeré poddanské p�dy. V�tšina 

sedlák� obd�lává p�ibližn� 40 – 50 % využívaných polí. Samoz�ejm� existují i výjimky, 

které z tohoto pr�m�ru vybo�ují. Nap�íklad Fridrich Goldt (�p 104) dokázal 

obhospoda�ovat až 63 % svých polí, na druhou stranu Hans Langner (�p. 19) oséval 

pouze necelou t�etinu svých polí (27 z 90 strych�). U chalupník� je situace trochu jiná. 

T�i z nich zem�d�lsky využívají všechnu svoji p�du. Zbylý t�i už mají n�která pole 

zarostlá nebo leží ladem. Fridrich Hallman (�p. 134) dokonce obd�lává jen 14 % svých 

polí (2 strychy). Mezi zahradníky pak v�tšina lidí využívá všechna pole, které vlastní. 

                                                
101 Národní archiv Praha, Tereziánský katastr, inv. �. 809, rustikální fase. 
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Jedná se p�evážn� o miniaturní polí�ka v bezprost�ední blízkosti dom�. Ale i mezi nimi 

se dá najít sedm výjimek, u nichž je �ást polí nevyužita102. Na základ� t�chto poznatk� 

lze konstatovat, že se obec na po�átku 18. století již nenacházela v povále�né depresi. 

Nejlépe je to vid�t na rozloze selských pozemk�, která jsou osívány. V porovnání 

s polovinou p�edchozího století, kdy sedláci využívali zhruba jen t�etinu svých polí, se 

vým�ra t�chto polí výrazn� zv�tšila a to tém�� na polovinu.  

Stejn� pozitivní vývoj je vid�t i na stavech  chovaného dobytka. Rustikální fase 

zaznamenala 73 kus� potahu (všechno kon�), 199 krav, 92 jalovic, 34 ovcí a 99 koz. Ve 

srovnání s Berní rulou po�et kus� jednotlivých druh� dobytka, s výjimkou jalovic, 

vzrostl. Dokonce za�ali lidé chovat kozy a ovce, o kterých nejsou z d�ív�jší doby žádné 

zmínky. Každý sedlák a i jeden chalupník (op�t �p. 34) vlastní potah, což p�ed p�l 

stoletím nebylo. Co se tý�e nov� chovaných druh�, je to tém�� výlu�n� záležitost 

sedlák�. Ovce chovají pouze �ty�i z nich. V�tšina koz je taktéž selská. Pouze �ty�i 

chalupníci a dva zahradníci je také chovají. Oproti tomuto všeobecnému zlepšení však 

také nalézáme 20 zahradník�, kte�í žádný dobytek nechovají103. 

Tereziánský katastr jako první podává informace i o dominikální p�d�. 

V dominikální fasi je zachycena p�da šlechtického statku, které v obci existoval. Na ní 

se osívalo 317 strych� polí a 130 strych� p�dy leželo ladem. V porovnání s rustikálními 

pozemky není žádná �ást dominikálu vedena jako zarostlá pole. Podobn� jako rustikál je 

i v�tšina vrchnostenské p�dy vedena jako p�da se špatnou bonitou. Pouze dva strychy 

jsou vedeny ve skupin� st�edn� kvalitních p�d104. Objem výsevu se zdvihl ze 128,5 

strychu105 v roce 1645 na 317 strych� v roce 1713106. I zde tak m�žeme sledovat 

výrazné zlepšení oproti prvnímu sledovanému období. Bohužel prameny neuvád�jí 

skladbu chovaného dobytka na statku. 

To, co však Tereziánský katastr neuvádí, je jaké plodiny se v obci p�stovali na 

po�átku 18. století. Aby bylo možno toto p�ibližn� ur�it, bude se vycházet 

z p�edpokladu, že se jejich složení a ani pom�r v jakém byli p�stovány nezm�nil od 

p�edchozích období. V roce 1664 byl pom�r mezi žitem a ovsem p�stovaným na 

rustikálních polích p�ibližn� 5 : 3. Pokud jej p�evedem na osívanou plochu v roce 1713, 

vyjde nám, že poddaní osívali 730,5 strych� žitem a 438,2 strych� ovsem. Stejný postup 
                                                
102 Národní archiv Praha, Tereziánský katastr, inv. �. 809, rustikální fase. 
103 Tamtéž. 
104 Národní archiv Praha, Tereziánský katastr, inv. �. 808, dominikální fase. 
105 Státní oblastní archiv Zámrsk, Velkostatek Hostinné, kart. 120,inv. �. 627, rejst�íky osevu a sklizn� 
1645-46. 
106 Národní archiv Praha, Tereziánský katastr, inv. �. 808, dominikální fase. 
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lze aplikovat i na dominikální pozemky, s tím rozdílem, že se použijí údaje až z roku 

1645. Pokud je náš p�edpoklad správný, vysívalo se na šlechtickém statku 8,6 strychu 

je�mene, 172,7 strychu žita a 135,7 strychu ovsa. 

Podobn� jako první berní rula i rustikální fase tohoto katastr uvádí p�ípadná 

�emesla a živnosti, kterými se poddaní živili. Nejrozší�en�jším �emeslem bylo 

tkalcovství. Vykonávalo ho celkem šest lidí (5 zahradník� a 1 chalupník). V p�ípad� 

chalupníka, kterým byl Adam Erben (�p. 31), se pravd�podobn� nejednalo o hlavní 

p�íjem, ale spíše se jím vylepšoval domácí rozpo�et. Dále fase uvádí jednoho peka�e 

(Fridrich Bönish �p. 74) a také jednoho kolá�e (Martin Rumler)107. Oproti roku 1654 je 

vid�t úplná zm�na ve složení �emesel. V podstat� se nezachovalo ani jedna živnost 

z d�ív�jška. Pokud ozna�ení kucha� nem�lo d�íve význam jako pozd�ji peka�. To ale 

bohužel není možno zjistit. Rustikální fase v podstat� zachytila po�átky textilní výroby, 

kterou se živili lidé v Krkonoších a Podkrkonoší. Zajímavou skute�ností je nep�ítomnost 

ková�e v obci. Nelze ur�it, zda se jedná o dlouhodobou �i krátkodobou nep�ítomnost, 

ale pozd�jší prameny mluví spíše v prosp�ch první varianty.     

Následujícím obdobím, které lze sledovat, je po�átek druhé poloviny 18. století, 

konkrétn� rok 1759. Z tohoto roku pochází urbá�, z n�hož je dále �erpáno. Bohužel 

informace se op�t vztahují jen na rustikální p�du. V urbá�i je zapsáno 112 lidí (36 

sedlák� a 76 zahradník�), kte�í v obci hospoda�ili. Oproti p�edchozímu období je vid�t 

nár�st po�tu sedlák�. Stal se jím p�vodn� jeden z chalupník� (�p. 34). Nár�st hospodá�� 

není tak výrazný jako v p�edchozích dobách, zvýšil se pouze o t�i108. Lze to p�isoudit 

válkám o rakouské d�dictví, jenž zasáhly kraj v první polovin� století, a práv� 

probíhající sedmileté válce. I p�es tyto negativní vlivy se však rozloha a složení 

rustikálních pozemk� nijak výrazn� nezm�nila. K roku 1759 je uvedeno 1168,5 strych� 

poddanských polí, která jsou obd�lávána. Dalších 428 strych� leží ladem a 856 strych� 

tvo�í pole zarostlá109. Rozdíl ve srovnání s rustikální fasí tereziánského katastru je 

patrný pouze ve zmenšení p�dy hospodá�sky nevyužité. Celkový rozdíl �iní jen 17 

strych�. P�i podrobn�jším zkoumání lze zjistit, že situace u jednotlivých poddaných se 

také nijak dramaticky nezm�nila. Sedláci obd�lávali 1094 strych� polí, 426 strych� 

leželo ladem a 850 strych� byla pole zarostlá. Op�t v�tšina sedlák� obd�lávala p�ibližn� 

40 – 50 % své p�dy. Samoz�ejm� se tu také najdou výjimky. Hospodá�em, který byl 

                                                
107 Národní archiv Praha, Tereziánský katastr, inv. �. 809, rustikální fase. 
108 Státní oblastní archiv Zámrsk, Velkostatek Hostinné, katr. 79, inv. �. 330, urbá� 1759. 
109 Tamtéž. 
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schopný obd�lat nejvíce své p�dy je Josef Hollman (�p. 104), osívající dv� t�etiny své 

p�dy. Na opa�né stran� se nachází Josef Langner (�p. 120). Ten osíval jen necelých 35 

% pozemk�. K roku 1759 nalezneme v obci i šest bezzemk� (�p. 26, 27, 33, 38, 79 a 

110). Tém�� všichni ostatní poddaní, ozna�eni v urbá�i jako zahradníci, obd�lávají 

všechnu svoji p�du. Vým�ra t�chto pozemk� se oproti po�átku století nezm�nila. Pouze 

u devíti (�p. 16, 22, 23, 30, 31, 36, 39, 41, 134)  z nich jsou p�ítomny pozemky ležící 

ladem110. 

Podobn� jako Tereziánský katastr ani urbá� neuvádí skladbu p�stovaných plodin. 

Lze ale konstatovat, že vzhledem k minimálním zm�nám v rozlohách obd�lávaných 

pozemk� z�stala skladba a množství p�stovaného obilí p�ibližn� stejné jako na po�átku 

18. století. Informace o po�tu a složení chovaného dobytka urbá� taktéž neuvádí. 

Naopak oproti p�edchozím pramen�m urbá� informuje o robotních povinnostech 

poddaných. Ty lze rozd�lit do dvou základních skupin. Na robotu potažní (Zug Robots), 

kterou byli povinni vykonávat sedláci s potahem, a robotu p�ší (Fueß Robots) u 

ostatních poddaných. Robota sedlák� se pohybovala od jednoho po t�i dny v týdnu a její 

délka se ur�ovala podle velikosti pozemk�. Jediným sedlákem s povinností pracovat pro 

vrchnost celé t�i dny v týdnu byl Christvol Khun (�p. 69), který m�l i nejv�tší pozemky 

v obci (125 strych� všech polí). Nejvíce sedlák� spadá do skupiny mající robotní 

povinnost v rozmezí jednoho až jednoho a p�l dne. Celkem je tato skupina tvo�ena 

dvaceti hospodá�i. Tém�� všichni zbylí (12 sedlák�) pat�í do skupin, která má pracovat 

dva až dva a t�i �tvrt� dne. T�i sedláci s nejmenšími vým�rami pozemk� mají pracovat 

dokonce pouze p�l dne. Urbá�, na rozdíl od robotního seznamu z roku 1773, uvádí u 

sedlák� pouze robotu s potahem. Rozsah roboty u zahradník� se taktéž odvozovala od 

velikosti nemovitostí. Valná v�tšina zahradník� (68 ze 76) robotovala p�l dne až jeden 

den. Pouze šest jich robotovalo den a p�l a dva dokonce celé dva dny. Na záv�r urbá�e 

jsou napsány poznámky, které podrobn�ji popisují povinnosti poddaných. Mezi ty 

nejpodstatn�jší pat�í sklize� na chot�vickém statku, na níž se m�li podílet jak sedláci tak 

i zahradníci. Spole�n� m�li posekat a sklidit obilí, ale také seno a otavu. Na tuto službu 

m�li podle urbá�e celkem t�i dny v roce.111. Otázkou z�stává, zda-li byli poddaní 

schopni práci vykonat v tak krátké dob�. Práv� v t�chto poznámkách je také p�esn� 

rozepsáno, jaké obilí vesni�ané sklízejí. Jde o je�men, oves a pšenici112. O dvou prvních 

                                                
110 Státní oblastní archiv Zámrsk, Velkostatek Hostinné, katr. 79, inv. �. 330, urbá� 1759. 
111 Tamtéž. 
112 Tamtéž. 
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jsou z p�edchozí doby zmínky, že se na statku p�stovaly již d�íve, ale o pšenici je to 

nejstarší zmínka. Je pochopitelné, že se vrchnost odhodlala k p�stování náro�n�jších 

plodin, nebo� vlastnila z hlediska kvality p�dy ty nejlepší pozemky. 

Následujícím pramenem, který seznamuje s podobou roboty poddaných, je 

robotní seznam z roku 1773. Podobn� jako urbá� je zde každý hospodá� uveden jménem 

a �íslem popisným svého stavení. Dále je uvedena výše dan�, druh a množství roboty. 

P�i srovnání potažní roboty sedlák� s p�edchozím obdobím, je vid�t, že nedošlo k 

žádným zm�nám. Rozložení povinností je totožné. Pouze seznam uvádí, že každý 

sedlák je povinen robotovat se dv�ma ko�mi. Nejv�tší zm�nu lze vid�t jinde. Urbá� 

neuvád�l u sedlák� žádnou ru�ní robotu, ale robotní seznam ji už uvádí. Tato povinnost 

ru�ní roboty se pohybovala v rozmezí dvou až devíti dn� a vztahovala se pouze na 

období polních prací na vrchnostenském statku. Také, na rozdíl od potažní, není p�ímo 

úm�rná velikosti grunt�. Nejv�tší sedlák Johann Langner (�p. 69) m�l povinnost 

pracovat na vrchnostenských pozemcích šest dn�, ale sedlák Josef Rumler (�p. 109), 

který m�l tém�� polovi�ní dan� a tudíž i menší majetek, musel pracovat na panském 

celých dev�t dn�113. Lze p�edpokládat, že tuto práci nevykonávali sedláci p�ímo osobn�, 

ale prost�ednictvím své �eledi. I když v p�ípad� t�ch nejmenších sedlák� je to možné. 

Dalším rozdílem oproti urbá�i je rozd�lení zbývajících poddaných na chalupníky a 

domká�e. Rozložení roboty u chalupník� je trochu jiné než u zahradník� z urbá�e. 

Celkem šest lidí m�lo robotovat šest dn� v týdnu. V�tšina chalupník� je ve skupin�, 

jenž pracovala necelý den týdn� (v rozmezí od jedné do t�í �tvrtin dne). Dohromady jich 

je 44. Zbytek  chalupník� (22) pak pracoval den až den a t�i �tvrt�. U každého 

chalupníka je také mimo jiné poznamenáno, že do práce na panském má p�ivést ješt� 

jednu osobu. Poddaní ozna�ení jako domká�i m�li robotu ur�enou na 12 dní ro�n�, ne 

týdn�. V poznámkách k robotnímu seznamu jsou op�t rozepsány, ne však tak podrobn� 

jako v urbá�i, jednotlivé povinnosti. P�edevším pak op�t ke žním na vrchnostenském 

statku114. 

Posledním pramenem k robotním povinnostem poddaných je robotní seznam 

z roku 1777. Ten je po formální stránce podobný p�edchozímu seznamu. Rozd�lení 

poddaných do t�í skupin (sedláci, chalupníci a domká�i) z�stalo stejné. P�i pohledu na 

výši roboty je patrné, že k žádným, by� sebemenším, zm�nám v uplynulých �ty�ech 

                                                
113 Státní oblastní archiv Zámrsk, Velkostatek Hostinné, kart. 79, inv. �. 331, robotní seznam 1773. 
114 Tamtéž. 
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letech nedošlo115. Jediným rozdílem odlišujícím od sebe oba seznamy je zapsaná ru�ní 

robota v roce 1773. Je možné, že sedmiletá válka zp�sobila navýšení poddanských 

povinností a proto se objem roboty u sedlák� navýšil. Její snížení v následujících letech 

lze chápat jako reakci na selské povstání, které vzešlo z nedaleké Rtyn� v Podkrkonoší 

v roce 1775 a p�ehnalo se i p�es zkoumanou oblast. Bohužel pro následující období 

nejsou dochovány žádné prameny zachycující podobu roboty. Dá se ale p�edpokládat 

postupné ubývání poddanských povinností v d�sledku rozparcelování dominikálních 

pozemk�, ke které došlo n�kdy mezi 90. lety 18. století a prvními dv�ma desetiletími 

století následujícího.  

Pomocí Josefského katastru lze zrekonstruovat podobu hospodá�ství v obci na 

konci 80. let 18. století. Hlavním rozdílem oproti p�edchozím pramen�m je použití 

nových m�rných jednotek k ur�ení vým�r pozemk�. T�mi jsou v katastru víde�ské jitro 

a �tvere�ní sáh116 (stejné jednotky jsou použity i ve stabilním katastru), které lze snadno 

p�evést na sou�asné míry. Pomocí nich jsou vym��eny všechny druhy hospodá�sky 

využívaných kultur (pole, louky, lesy). To je také zásadní zm�na oproti minulým let�m, 

kdy pro r�zné kultury byly použity jiné jednotky. Celková vým�ra zem�d�lské p�dy 

v obci byla 1753 jiter a 74 �tvere�ních sáh� polí, 231 jiter a 1341 �tvere�ních sáh� luk a 

898 jiter a 911 �tvere�ních sáh� les� (po�ítáno již bez polí a luk ležících mimo 

zkoumanou oblast podél �eky Labe). K roku 1789 bylo v obci evidováno již celkem 131 

(z toho 36 sedlák�) poddanských hospodá��, kte�í obhospoda�ovali dohromady 1451 

jiter a 1418 �tvere�ních sáh� polí, 209 jiter a 729 �tvere�ních sáh� luk a n�co p�es 775 

jiter les�117. Z rustikálu obd�lávali jenom sedláci n�co okolo 94 % p�dy. 

Díky jednotným mírám použitým p�i zam��ování p�dy, lze pozorovat strukturu 

zem�d�lských kultur v obci. Obecn� se dá �íct, že louky tvo�ily, bez ohledu na polohu 

pozemk�, vždy tu nejmenší �ást. Procentuáln� n�co okolo 5 %. Nej�ast�ji se jedná o 

úzké pruhy p�dy, jako jsou r�zné meze �i náspy. Zajímav�jší je ale sledovat pom�r mezi 

poli a lesy v závislosti na umíst�ní v krajin�. Asi nejp�ízniv�jší pom�r ze zem�d�lského 

hlediska panoval u sedlák� majících své grunty v tratích118 Berg flur a Kohlenberg Flur. 

                                                
115 Státní oblastní archiv Zámrsk, Velkostatek Hostinné, kart. 79, inv. �. 332, robotní seznam 1777. 
116 Tyto dolnorakouské míry byly zavedeny v �eských zemích roku 1765. Jitro (n�mecky Joch) m�lo 
vým�ru 5755 m2 a n�kdy bylo také nazýváno jitrem katastrálním. Jedno jitro se rovnalo 1600 �tvere�ním 
sáh�m. Jeden �tvere�ní sáh m�l p�ibližn� hodnotu 3,5967 m2. Jeden sáh (n�mecky Klafter) se rovnal  
1,8965 m. Citováno z: CHVOJKA, Miloš – SKÁLA, Ji�í. Malý slovník jednotek m��ení. Praha 1982. s. 
123, 132. 
117 Národní archiv Praha, Josefský katastr, inv. �.1025. 
118 Josefský katastr rozd�lil území obce na p�t tratí – Berg Flur, Schäferberg Flur, Lämmerberg Flur, 
Kohlenberg Flur, St. Katharina Flur (podrobn�ji viz kapitola Vývoj plužiny obce). 
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Jejich pozemky jsou tvo�eny ze 70 – 80 % poli a jen 10 – 25 % jsou lesy. Naopak u tratí 

Lämmerberg Flur a St. Katharina Flur (p�edevším grunty v západní �ásti) je temto 

pom�r výrazn� nep�ízniv�jší. Lesy zde tvo�í 50 % p�dy a pole zaujímají zhruba jen 45 

% pozemk�. Zvláštní situaci lze vid�t v poslední z tratí. Schäferberg Flur zaujímá 

z velké �ásti šlechtický statek a též církevní p�du. Selské grunty jsou zde jen �ty�i (�p. 

13, 57, 78, 87). Šlechtická p�da je tvo�ena pouze poli a z malé �ásti loukami (asi 6 %). 

Naopak mezi církevními pozemky p�evažují lesy, p�edstavující až 60 % celkové 

rozlohy. Pole pak zaujímají 36 %. U grunt� �p. 13 a 57 je situace podobná jako na 

dominikálním statku, ale u pozemk� �p. 87 a 78 je spíše podobná církevním119. P�i 

tomto sledování se musí brát v úvahu umíst�ní pozemk� v obci. Pohled na mapu 

jednoduše objasní, pro� jsou rozdíly mezi jednotlivými trat�mi, i v rámci jedné trat�, tak 

velké. Zatímco trat� Berg flur a Kohlenberg Flur leží na relativn� rovném terénu, jenž se 

pozvolna zvedá, trat� Lämmerberg Flur a St. Katharina Flur se nacházejí v místech, kde 

jsou svahy kopc� prudké a sm�rem k hranicím obce je jejich terén velice �lenitý. Tra� 

Schäferberg Flur je na západ�, kde p�iléhá k trati Berg flur, jen minimáln� zvln�ná, ale 

na východ�, kde leží i církevní pozemky, se nachází údolí �ermnského potoka 

s prudkými svahy. Na základ� t�chto fakt� je jasné, že takovýto terén nevhodný 

k zem�d�lství zaujímají v�tšinou lesní porosty. 

Josefský katastr je op�t pramenem, který nás informuje o tom, co chot�vi�tí 

hospodá�i a vrchnost na svých polích p�stovali. Konkrétn� katastr uvádí výnosy 

jednotlivých polí v m��icích120. K žádným radikálním zm�nám však oproti d�ív�jšku 

nedošlo. Poddaní, podobn� jako v p�edcházejících dobách, p�stovali oves a žito. 

Jediným rozdílem je jiný pom�r t�chto plodin. D�íve byl pom�r 5 : 3 (žito : oves), ale na 

konci 18. století se zm�nil na 5 : 4 (žito : oves)121. Tuto skute�nost lze p�isoudit snaze 

poddaných p�stovat na pokud možno na co nejv�tších plochách. Ne všechny pole m�ly 

vhodné podmínky pro zem�d�lství a proto byly osety nenáro�ným ovsem. Dalším 

rozdílem je p�ítomnost je�mene mezi sklizenými plodinami. Ten se, podobn� jako 

pšenice, p�stoval pouze na šlechtických pozemcích a to ve velice malém množství. 

Církevní pole vykazují podobnou skladbu a pom�r plodin jako pole poddaných. Celkem 

se v obci sklidilo 112,8 m��ic pšenice, 53,4 m��ic je�mene, 9489,6 m��ic ovsa a 
                                                
119 Národní archiv Praha, Josefský katastr, inv. �.1025. 
120 Stará jednotka objemu i obsahu. Od roku 1765 se v �eských zemích používala víde�ská Metze, která 
m�la objem 61,49 l. Jako jednotka pro plošný objem se rovnala 1918 m2, což je jedna t�etina víde�ského 
jitra (viz výše). Citováno z: CHVOJKA, Miloš – SKÁLA, Ji�í. Malý slovník jednotek m��ení. Praha 1982. 
s. 158. 
121 Národní archiv Praha, Josefský katastr, inv. �.1025. 



 

  46   

13015,8 m��ic žita (op�t po�ítáno pouze bez pozemk� p�iléhajících ze západu ke 

zkoumané oblasti)122. To co katastr nezachytil, je stav chovaných hospodá�ských zví�at. 

Až do p�elomu 18. a 19. století se v zem�d�lství b�žn� prosazoval takzvaný 

trojpolní systém. Bohužel žádný z p�edchozích pramen� nedovoloval se jím blíže 

zabývat. Teprve Josefský katastr zachytil, alespo� �áste�n�, tento cyklický zp�sob 

obd�lávání p�dy. Veškerá pole zaznamenaná katastrem lze rozd�lit do �ty� skupin. 

První skupinu tvo�í pole, která byla osívána každý rok. Taková pole se nacházejí u 

všech hospodá��, ale u velkých tvo�í jen malou �ást všech polností. Naopak u drobných 

zem�d�lc� zaujímají n�kdy i všechny pozemky. Další t�i skupiny tvo�í pole, která se 

osívají již podle klasického vzorce trojpolního systému. Rozdíl je v tom, jak dlouho celý 

cyklus trval. Ve zkoumané oblasti p�evažují pozemky osívané jednou za šest let. Po 

zbytek doby leží p�dy ladem nebo slouží jako pastviny. Dále se zde nejvíce vyskytují 

pozemky osívané v devítiletém cyklu. V extrémních p�ípadech i jednou za dvanáct let. 

Lze nalézt i pole, jenž se zem�d�lsky využívala už po t�ech letech, ale takových je 

vskutku málo123. To, že je v obci cyklus obd�lávání polí �asto delší než t�i roky, je 

ovlivn�no terénními a klimatickými podmínkami, které neumož�ovaly intenzivn�jší 

zem�d�lskou �innost. Vzhledem k celkové nem�nnosti zem�d�lství obce, dá se 

p�edpokládat podobn� dlouhé periody osívání i v d�ív�jších dobách. 

Srovnání s p�edchozími obdobími je pon�kud obtížn�jší z d�vodu zm�ny 

použitých m�rných jednotek. Velikost a poloha polí se v porovnání s následujícím 

obdobím nijak výrazn� nezm�nila. Lze tedy p�edpokládat již stabilní hospodá�skou 

situaci v obci, která se pln� vzpamatovala z p�edcházejících prusko-rakouských 

konflikt�. 

Posledním sledovaným obdobím je konec první poloviny 19. století. Jako 

prameny poslouží stabilní katastr a n�které písemností z jeho duplikátu. Ty sice �asov� 

p�esahují rámec práce, ale pouze o n�kolik málo rok� a proto jsou použity i pro období 

p�ed rokem 1850. Pravd�podobnost, že by se situace v obci razantn� zm�nila v n�kolika 

málo letech je minimální.  

Stabilní katastr vym��il, že celková plocha obce �iní 3518 jiter a 448 �tvere�ních 

sáh�124. Z této plochy je 96 % zem�d�lsky využíváno. Ostatní p�da je neúrodná (cesty, 

vodní plochy, zastav�né plochy atd.). Samotná pole zaujímají 1736 jiter a 748 

                                                
122 Národní archiv Praha, Josefský katastr, inv. �.1025. 
123 Tamtéž. 
124 Národní archiv Praha, Stabilní katastr, sign. By 189, Original Grund Parzellen Protocoll der Gemeinde 
Kottwitz böhmisch Kottwice samt Colonie Karlseck und Ortschaft Katharinadörfel 1841. 
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�tvere�ních sáh� (necelých 50 % veškeré a 51 % zem�d�lské p�dy). Druhou nejv�tší 

kulturou jsou lesy. Ty se rozkládají na ploše 1282 jiter a 368 �tvere�ních sáh� (36 % 

veškeré a 38 % zem�d�lské p�dy). Zbytek tvo�í louky, pastviny a ovocné zahrady. Na 

t�chto pozemcích hospoda�ilo celkem 147 lidí125, z nichž nejvíce pochopiteln� 

obd�lávali sedláci. 

Poloha a velikost polí se od dob vyhotovení Josefského katastru v podstat� 

nezm�nily. Nejv�tší rozdíl je vid�t ve struktu�e p�stovaných plodin. Nový katastr 

rozd�lil p�du polí do t�í t�íd, podle jejích kvalitativních vlastností. Rozmíst�ní t�chto 

p�d v rámci obce není nijak pravidelné. Dá se �íct, že v každé �ásti obce se nachází 

všechny t�ídy p�d. První t�ída, je nejúrodn�jší. Zaujímá p�ibližn� 31 % plochy polí. 

Mezi hlavní plodiny na ní p�stované pat�í žito, oves, jetel a brambory. Vedlejšími 

plodinami jsou pšenice, je�men, hrách, len a zelí. Tato pole, na rozdíl od ostatních, 

nez�stávají nikdy ležet ladem. Pole druhé t�ídy jsou nej�ast�jší a také zabírají nejvíce 

pozemk�. Zhruba 40 % veškerých polí. Hlavní plodiny jsou shodné s p�edchozí t�ídou, 

ale mezi vedlejšími už chybí je�men a pšenice. Ostatní jsou již stejné. Tato pole bývají 

nechávána ležet ladem. U t�chto je to jedna p�tina p�dy ro�n�. Poslední t�ída je nejmén� 

úrodná a rozkládá se asi na 29 % polí. Hlavními plodinami jsou oves s žitem, vedlejšími 

jetel s bramborami. U t�chto polností se ladem nechává ležet až �tvrtina p�dy ro�n�126. 

Ve složení p�stovaných plodin je názorn� vid�t nový zem�d�lský režim, který nastoupil 

po�átkem 19. století. Ten preferoval stájový chov dobytka oproti p�vodní volné pastv�. 

Proto se mezi plodinami objevují pícniny (jetel). Nejv�tší zm�nou však je tém�� úplné 

vynechání úhoru ze zem�d�lského cyklu. Místo n�ho se prosadilo pravidelné st�ídání 

náro�ných a nenáro�ných plodin. 

Díky protokol�m z duplikátu Stabilního katastru lze zrekonstruovat po�et a 

složení chovaného dobytka. Podle protokolu z roku 1853 bylo v obci chováno 54 koní, 

6 vol�, 483 krav, 124 telat, 88 ovcí, 73 koz a 3 prasata. Na nejv�tším selském statku, 

který bohužel nelze ur�it, bylo chováno dohromady 17 krav, 7 jalovic, 3 kon�, 1 v�l, 50 

ovcí a 2 kozy. Dále se protokol zmi�uje i o �ty�ech v�elstvech127. Podobný stav byl 

v obci ur�it� i p�ed rokem 1850. V porovnání se staven p�ed 140 lety došlo k ur�itým 

zm�nám. Poklesl po�et chovaných koní a koz, ale na druhou stranu více jak 
                                                
125 Národní Archiv Praha, Stabilní katastr duplikát, inv. �. 3584, Catastralschätzung = Elaborat der 
Catastralgemeinde Kottwitz 1853. 
126 Národní Archiv Praha, Stabilní katastr duplikát, inv. �. 3584, Protokol o zem�d�lských kulturách obce 
Chot�vice 1852. 
127 Národní Archiv Praha, Stabilní katastr duplikát, inv. �. 3584, Catastralschätzung = Elaborat der 
Catastralgemeinde Kottwitz 1853. 
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dvojnásobn� vzrostl po�et hov�zího dobytka a také ovcí. Bohužel se z pramenu nelze 

dozv�d�t p�esn�jší rozložení dobytka mezi obyvatelstvem. Pouze se dá p�edpokládat 

p�ibližn� stejný stav zví�ectva, s výjimkou ovcí, u ostatních sedlák� jako u nejv�tšího. 

Pak by se u drobných hospodá�� nalézalo minimum zví�ectva. To by potvrzoval i 

d�ív�jší stav. 

Souhrnný elaborát o obci informuje i o živnostech, kterým se n�kte�í obyvatelé 

v�novali. Oproti d�ív�jšku, kdy zde byly t�i �emesla (peka�, kolá� a šest tkalc�), se po�et 

�emesel výrazn� zvýšil. Celkem se jedenácti �emesl�m v�novalo 32 lidí. Nejpo�etn�jší 

jsou krej�í, tkalci a šenký�i. T�ch je v obci po �ty�ech lidech. Dále tu jsou t�i ševci, 

stejný po�et klobou�ník�, truhlá�� a vetešník�, dva kolá�i a po jednom �ezníkovi, 

koželuhovi a mlyná�i. Ten navíc zam�stnával další t�i pracovníky128. Velký nár�st 

�emesel s nejv�tší pravd�podobností souvisí se zvýšením populace ve zkoumané oblasti. 

Už na po�átku 18. století zde žili bezzemci. Je tedy pochopitelné, že s r�stem 

obyvatelstva zde bylo takových lidí �ím dál více a ti museli hledat obživu n�kde jinde 

než v zem�d�lství.  

Podobn� jako v p�edchozích kapitolách i v zem�d�lství jsou vid�t nejv�tší 

zm�ny v posledním sledovaném �asovém úseku. V p�edchozích staletích se 

hospodá�ství obce také vyvíjelo, ale s nástupem 19. století prožilo doslova revoluci 

spojenou s nastupující industrializací.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
128 Národní Archiv Praha, Stabilní katastr duplikát, inv. �. 3584, Catastralschätzung = Elaborat der 
Catastralgemeinde Kottwitz 1853. 
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8 Záv�r 
 
 Hlavním cílem práce bylo zachytit celkový vývoj obce Chot�vice. Zabývá se 

p�edevším demografickým vývojem, zm�nami a charakteristikou zem�d�lské krajiny a 

samotným zem�d�lstvím v rozmezí let 1641 – 1843. P�i studiu materiál� vyšlo najevo, 

že obec se od konce t�icetileté války rozvíjela relativn� pozvolna a nejdynami�t�jší 

období prožila až v první polovin� 19. století.  

 V první velké kapitole práce, a to o demografii, je tento vývoj velice dob�e 

patrný. Populaci po t�icetileté válce bylo možno zachytit díky podrobným soupis�m 

poddaných. V polovin� 17. století v obci žilo p�ibližn� 550 lidí, ale už v roce 1675 

jejich po�et vzrostl na 720. To je názorným p�íkladem povále�ného obnovování obce. 

Stav obyvatelstva v 18. století je zrekonstruován pomocí pr�m�r� p�evzatých z odborné 

literatury, protože chybí podrobn�jší materiály. Na základ� t�chto výpo�t� je vid�t, že 

populace byla významn� ovlivn�na válkami mezi Rakouskem a Pruskem (1740 – 1748, 

1756 – 1763). Ješt� v roce 1754 zde žilo asi 770 obyvatel, ale o n�kolik let pozd�ji už 

jen p�ibližn� 420. Toto období bylo pro obec velice t�žké a projevilo se i na zpomalení 

jejího celkového vývoje. V následujících letech už po�et lidí rostl, ale byl zpomalen 

dalšími demografickými krizemi. Byl jím p�edevším hladomor (1771) a další válka 

(1789 – 1790). Na konci století zde mohlo žít n�co p�es 700 obyvatel. Velký nár�st 

populace nastal až po ukon�ení napoleonských válek. Podle Eichlerovy sbírky žilo 

v roce 1828 v obci 1184 lidí. To vše umožnilo rozd�lení dominikálu mezi poddané. 

V polovin� století to bylo už okolo 1600 obyvatel. 

 P�i rekonstrukci hospodá�sky využívané p�dy v obci a o jejích zm�nách mají 

nezastupitelné místo jednotlivé katastry Berní rulou po�ínaje a Stabilním katastrem 

kon�e. Podle nich se poda�ilo ur�it, že Chot�vice jsou klasickou lánovou vsí, v které se 

také nacházel šlechtický statek. Toto uspo�ádání se po celé sledované období tém�� 

v�bec nezm�nilo. Pozemky nejv�tších vlastník� p�dy, kterými byli sedláci, šlechta a 

církev, nedoznaly od poloviny 17. století do konce 18. století žádných výrazn�jších 

zm�n. Nejv�tší zm�ny zasáhly pouze šlechtický statek a to až na p�elomu 18. a 19. 

století. Chot�vický statek jako takový zanikl a �ást jeho p�dy byla rozd�lena a pronajata 

poddaným. Kapitola sleduje také po�et dom�. Ten se z po�áte�ního stavu 87 dom� 

v roce 1654 postupn� rozr�stal. V 18. století se sice v d�sledku negativních vliv� tento 

nár�st zpomalil. V letech 1713 – 1759 p�ibyly pouze 4 domy. Ale v 19. století došlo 
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k oživení díky pronájmu šlechtické p�dy. K roku 1841 v obci stálo 248 dom� a vznikly 

dv� nov� �ásti obce – Karlov a Ves Svaté Kate�iny (Karlsek und St. Katharinadörfel).  

 Podobn� jako na obyvatelstvu, tak i na v zem�d�lství se odrážejí všechny vlivy, 

které na obec p�sobily ve sledovaném období. Zdrojem informací pro hospodá�ství jsou 

op�t katastry, ale také n�které písemnosti (p�edevším rejst�íky osevu a sklizn�) z fondu 

Velkostatek Hostinné. Podoba hospoda�ení se, podobn� jako plužina, v 17. a 18. století 

výrazn� nelišila. P�stovali se i stejné plodiny (žito a oves poddanými, na panském 

pšenice a je�men). Jediný rozdíl byl ve velikosti obd�lávané p�dy. Po t�icetileté válce 

n�kte�í lidé nebyli schopni obd�lávat ani polovinu svých pozemk�. Postupem doby se 

ale situace zlepšovala. I p�es války mezi Rakouskem a Pruskem se zem�d�lství dále, i 

když pomaleji, úsp�šn� rozvíjelo.  Maxima obd�lávané p�dy dosáhla obec už ke konci 

18. století, kdy sedláci obd�lávali 50 – 80 % všech svých pozemk�. Od té doby se tato 

velikost nem�nila. Jedinou výraznou zm�nou bylo zavedení nových plodin (jetel, 

brambory, zelí a hrách) v 19. století. Sou�ástí této kapitoly je i sledování roboty 

poddaných. To bylo možné sledovat jen v  2. poloviny 18.století, protože prameny pro 

jiná období chybí. Tehdy m�li poddaní povinnost robot na panském v rozmezí od p�l 

dne do t�í dn�.    

 Jak je vid�t obec Chot�vice se úsp�šn� rozvíjela i p�es všechny negativní vlivy 

jako jsou války, mory nebo hladomory. N�které ji zasáhly více, jiné mén�. Ale všechny 

úsp�šn� p�ekonala a udržela tak kontinuitu svého vývoje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  51   

9 Použité prameny a literatura 
 
Prameny: 

�� Archiv Národního muzea, Eichlerova sbírka, kart. �. 14 Hostinné. 

�� Národní archiv Praha, Indika�ní skica, sign. BY 189. 

�� Národní archiv Praha, Josefský katastr, inv. �. 1025. 

�� Národní archiv Praha, Tereziánský katastr, inv. �. 808, Dominikální fase 1713. 

�� Národní archiv Praha, Tereziánský katastr, inv. �. 809, Rustikální fase 1713. 

�� Národní archiv Praha, Stabilní katastr, sign. By 189. 

�� Národní Archiv Praha, Stabilní katastr duplikát, inv. �. 3584. 
�� Státní oblastní archiv Zámrsk, Velkostatek Hostinné, kart. 14, inv. �. 119, 

Rejst�ík sedlák�, zahradník� a domká�� 1641. 

�� Státní oblastní archiv Zámrsk, Velkostatek Hostinné, kart. 14, inv. �. 120, 

Rejst�ík sedlák�, zahradník� a domká�� 1649. 

�� Státní oblastní archiv Zámrsk, Velkostatek Hostinné, kart. 14, inv. �. 121, 

Rejst�ík sedlák�, zahradník� a domká�� 1675. 

�� Státní oblastní archiv Zámrsk, Velkostatek Hostinné, kart. 79, inv. �. 332, 

robotní seznam 1777. 

�� Státní oblastní archiv Zámrsk, Velkostatek Hostinné, katr. 79, inv. �. 330, urbá� 

1759. 

�� Státní oblastní archiv Zámrsk, Velkostatek Hostinné, kart. 79, inv. �. 331, 

robotní seznam 1773. 

�� Státní oblastní archiv Zámrsk, Velkostatek Hostinné, kart. 79, inv. �. 332, 

robotní seznam 1777. 

�� Státní oblastní archiv Zámrsk, Velkostatek Hostinné, kart. 120, inv. �. 627, 

rejst�íky osevu a sklizn� 1645 - 1646. 

�� Státní oblastní archiv Zámrsk, Velkostatek Hostinné, kart. 129, inv. �. 629, 

rejst�ík osevu a sklizn� 1664. 

�� Obecní kronika obce Chot�vice od roku 1945. 

 

 

 

 



 

  52   

Mapy: 

�� První vojenské mapování: 

dostupné z: 

http://oldmaps.geolab.cz/map_viewer.pl?z_height=3000&lang=cs&z_width=3000&z_n

ewwin=1&map_root=1vm&map_region=ce&map_list=c062 

�� Druhé vojenské mapování: 

dostupné z: 

http://oldmaps.geolab.cz/map_viewer.pl?z_height=3000&lang=cs&z_width=3000&

z_newwin=1&map_root=2vm&map_region=ce&map_list=O_5_VIII 

�� Povinný císa�ský otisk: 

dostupné z: http://archivnimapy.cuzk.cz/cio/data/main/cio_main_02_index.html 

 
Literatura: 

�� �ERVENÝ, Václav - �ERVENÁ, Jarmila. Berní rula : Generální rejst�ík ke 

všem svazk�m (vydaným i dosud nevydaným) berní ruly z roku 1654 dopln�ný 

(tam, kde se nedochovaly) o soupis poddaných z roku 1651. Praha, 2003. ISBN 

80-7277-058-6. 

�� FIALOVÁ, Ludmila et al. D�jiny obyvatelstva �eských zemí. Praha, 1996. ISBN 

80-204-0283-7.  

�� CHVOJKA, Miloš – SKÁLA, Ji�í. Malý slovník jednotek m��ení. Praha 1982. 

�� KÁRNÍKOVÁ, Ludmila. Vývoj obyvatelstva v �eských zemích 1754 – 1914. 

Praha, 1965. ISBN není. 

�� MATUŠÍKOVÁ, Lenka - KUKÁNOVÁ, Zlatuše - ZAHRADNÍKOVÁ, Magda 

(ed.). Soupis poddaných podle víry z roku 1651: Hradecko – Bydžovsko. 1. 

svazek. Praha, 2000. ISBN 80-85475-63-4. 

�� PALACKÝ, František. Popis království �eského, �ili, Podrobné poznamenání 

wšech dosawadních kraj�w, panstwí, statk�w, m�st, m�ste�ek a wesnic, 

n�kdejších hrad�w a twrzí, též samot a zpustlých osad mnohých w zemi �eské, s 

udáním jejich obywatelstwa dle popisu r. MDCCCXLIII wykonaného. Praha, 

1848. ISBN není.  

�� PEŠÁK, Václav (ed.). Berní rula: Kraj hradecký. 1. díl. Praha, 1951. ISBN není. 

�� PLÁNKA, Ladislav. Vývoj sv�tové a �eské kartografie. Brno, 2004. ISBN 80-

214-2675-6. 



 

  53   

�� SEDLÁ�EK, August. Hrady, zámky a tvrze Království �eského: Díl 5 

Podkrkonoší. 3. vydání. Praha, 1995. ISBN 80-85794-50-0. s. 221. 

�� SEMOTANOVÁ, Eva. Mapy �ech, Moravy a Slezska v zrcadle staletí. Praha, 

2001. ISBN 80-7277-078-0. 

�� SRB, Vladimír. Tisíc let obyvatelstva �eských zemí. Praha, 2004. ISBN 80-246-

0712-3. 

�� T	ESKOVÁ, V�ra. Eichlerova topografická sbírka „G“ 1828 – 1832: 

Prozatímní inventární seznam. Praha 1970. ISBN není. 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  54   

 
10 P�ílohy 
 

Seznam p�íloh: 

I. Vojenská mapování 

II. Stav dom� v obci v letech 1654 – 1789 

III. Stav plužiny a dom� v roce 1841 

IV. P�evodní tabulka �ísel popisných 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  55   

I. Vojenská mapování 

 

 
První vojenské mapování129 

 

 
Druhé vojenské mapování130 

                                                
129 dostupné z: 
http://oldmaps.geolab.cz/map_viewer.pl?z_height=3000&lang=cs&z_width=3000&z_newwin=1&map_r
oot=1vm&map_region=ce&map_list=c062 
130 dostupné z: 
http://oldmaps.geolab.cz/map_viewer.pl?z_height=3000&lang=cs&z_width=3000&z_newwin=1&map_r
oot=2vm&map_region=ce&map_list=O_5_VIII 
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II. Stav dom� v obci v letech 1654 – 1789 

 
 

Legenda: 
 

 
cesta: 
 

 
 
potok, �eka: 
 

 
 
d�m stojící v roce 1654: 
 

 
 
d�m stojící v roce 1759: 
 

 
 
d�m stojící v roce 1789: 
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Klad mapových list� 
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Mapový list �. 1 
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Mapový list �. 2 
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Mapový list �. 3 
 

 
 
 
 



 

  61   

Mapový list �. 4 
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Mapový list �. 5 

 
 

 
 



 

  63   

Mapový list �. 6 
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III. Stav plužiny a dom� v roce 1841 

 
 

Legenda: 
 
cesta: 

 
potok, �eka: 

 
 
d�m stojící v roce 1789: 
 

 
 
d�m stojící v roce 1841: 
 

 
 
obecní pozemky: 

 
šlechtické pozemky: 

 
 
církevní pozemky: 

 
 

�íslo ur�ující, ke kterému �p. daný pozemek pat�í:       19 
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Klad mapových list� 
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Mapový list �. 1 
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Mapový list �. 2 
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Mapový list �. 3 
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Mapový list �. 4 
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Mapový list �. 5 
 

 
 

 
 



 

  71   

Mapový list �. 6 
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IV. P�evodní tabulka �ísel popisných 

Stará �p. Nová �p. 
1 14 
2 15 
3 16 
4 17 
5 18 
6 19 
7 31 
8 20 
9 22 

10 23 
11 24 
12 25 

13 26 
14 27 

15 24 

16 30 
17 30 

18 32 
19 33 
20 33 
21 33 
22 34 
23 35 
24 36 
25 39 
26 38 
27 40 
28 41 
29 42 
30 43 
31 44 
32 46 
33 45 
34 51 
35 53 
36 54 
37 10 
38 45 
39 47 
40 48 
41 49 
42 57 
43 58 
44 59 
45 55 
46 56 

47 60 
48 61 
49 62 
50 62 
51 62 
52 63 
53 64 
54 65 
55 67 
56 68 
57 69 
58 73 
59 71 
60 74 
61 72 
62 77 
63 76 
64 78 
65 80 
66 81 
67 82 
68 83 
69 84 
70 neexistuje 
71 86 
72 87 
73 88 
74 91 
75 93 
76 92 
77 95 
78 96 
79 99 
80 100 
81 101 
82 102 
83 103 
84 104 
85 105 
86 106 
87 107 
88 109 
89 116 
90 111 
91 112 
92 113 
93 114 
94 115 

95 117 
96 119 
97 120 
98 121 
99 122 
100 123 
101 124 
102 125 
103 126 
104 127 
105 131 
106 124 
107 130 
108 132 
109 133 
110 134 
111 135 
112 136 
113 138 
114 137 
115 139 
116 141 
117 142 
118 143 
119 144 
120 145 
121 147 
122 148 
123 150 
124 151 
125 152 
126 153 
127 154 
128 155 
129 13 
130 6 
131 6 
132 4 
133 4 
134 1 
135 2 
136 3 
137 neexistuje 
138 2 Ves Sv.Kate�iny 
139 neexistuje 
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Resume 

 
 Das Hauptziel der Arbeit ist  die gesamte Entwicklung von der Gemeinde 

Chot�vice aufzunehmen. Die Arbeit beschäftigt sich vor allem mit der demographischen 

Entwicklung, Veränderungen und mit der Charakteristik der  Landwirtschaftsgegend 

und auch gerade mit der Landwirtschaft in den Jahren  1641 – 1843. 

 Dieser Zeitabschnitt ist aufgrund der größten Menge von den erreichbaren 

Quellen gewählt. Die erste Materiallienquelle ist Archivfonds des Großgrundbesitzes 

Hostinné, im Staatsgegendsarchiv Zámrsk gelegt. Von diesem Ort stammen vor allem 

schriftliche Stoffe gebrauchte für die Rekonstruktion der demographischen 

Entwicklung, der Fronarbeit und der Landwirtschaft. Die zweitumfangreichste Quelle 

stellen alle KATASTER dar, die in den Jahren 1654 – 1841 sind und bis heute im 

Nationalarchiv in Prag gelegt sind. Dadurch konnte man alle große Veränderungen der 

Landschaft in der Gemeinde und auch in der Landwirtschaft aufnehmen. Der letzte 

gebrauchte Archivfonds ist die Eichlers' Sammlung vom Archiv des Nationalmuseums. 

 Das erste Kapitel der Arbeit ist Die demographische Entwicklung. Die 

Bevölkerung nach dem dreißigjährigen Krieg konnte man dank der detailierten Liste 

von dem Untertan aufnehmen. In der Hälfte des 17. Jahrhunderts lebten in der 

Gemeinde etwa 550 Menschen, aber schon im Jahre 1675 ist diese Zahl auf 720 

gestiegen. Der Stand der Bevölkerung im 18. Jahrhundert ist mittels der Durchschnitte 

rekonstruiert, die aus der Fachliteratur übernommen waren, weil die Detailmateriallien 

nicht zur Verfügung stehen. Aufgrund der Ausrechnung ist es zu sehen, dass die 

Population sehr bedeutend von den Kriegen zwischen Österreich und Preußen 

beeinflußt war (1740 – 1748, 1756 – 1763). Noch im Jahre  1754 lebten da etwa 770 

Bevölker, ein paar Jahre später schon nur etwa 420. Dann hat sich die Zahl der 

Einwohner erhöht, aber alles war vor allem durch Hungersnot (1771) und durch den 

nächsten Krieg (1778 – 1779) verzögert. Am Ende des Jahrhunderts konnte da etwas um 

700 Einwohner leben. Der große Zuwachs der Bevölkerung kam in der 1. Hälfte des 19. 

Jahrhunderts. Nach der Sammlung von Eichler lebten im Jahre 1828 in der Gemeinde 

1184 Menschen. In der Hälfte des Jahrhunderts war das schon gegen 1600 Menschen. 

 Der Hauptfaden der Arbeit ist das Kapitel über das Landwirtschaftboden in der 

Gemeinde und über folgende Änderungen. Bei dieser Rekonstruktion haben die 

unersetzbare Position die einzelnen Kataster. Nach diesen konnte man bestimmen, dass 
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Chot�vice das klassische Hufedorf ist, in dem sich daneben auch der Adelgrundbesitz 

befunden hat. Diese Ordnund hat sich während von uns gewähltem Zeitabschnitt fast 

nicht geändert. Die größten Änderungen trafen nur den Adelgrundbesitz am Bruch der 

18. a 19. Jahrhunderte. Ein Stück seines Bodens war verteilt und dem Untertan 

vermietet. Das Kapitel folgt auch die Zahl der Häuser. Die Anfangszahl war 87 Häuser  

im Jahre 1654 und es ist langsam gewachsen. Im 18. Jahrhundert wurde dieser Zuwachs 

dank der negativen Einflüsse verzögert. In den Jahren 1713 – 1759 wuchsen nur  4 

Häuser an. Erst im 19. Jahrhundert kam es zur Affrischung dank der Vermietung des 

Adelbodens. Zum Jahre 1841 standen in der Gemeinde 248 Häuser und es entstanden 

zwei neue Gemeindeteile – Karlsek und St. Katharinadörfel.  

 Das letzte große Kapitel beschäftigt sich mit der Charakteristik und mit den 

Änderungen der Landwirtschaft in der untersuchten Gegend. Als Informationsquelle 

dienen wieder die Kataster, aber auch einige schriftliche Stoffe (vor allem  Register von 

der Aussaat und der Ernte) vom Fonds Großgrundbesitz Hostinné. Die Form der 

Wirtschaft hat sich im  17. a 18. Jahrhundert nicht viel unterschieden. Man baute auch 

die gleichen  Pflanzen an (Korn, Hafer, Weizen, Gerste). Der einzige Unterschied 

bestand in der Größe von dem bearbeiteten Boden. Nach dem 30jährigen Krieg waren 

einige Menschen nicht imstande eine ganze Hälfte ihres Grundstücks zu bearbeiten. Die 

Situation hat sich allmählich verbessert. Maximum des bearbeiteten Bodens erreeichte 

die Gemeinde zum Ende des 18. Jahrhundert und seitdem hat sich ihre Größe nicht 

verändert. Die einzige markante Änderung war Einführen der neuen Pflanzen (Klee, 

Kartoffeln, Kraut und Erbsen) im 19. Jahrhundert. 

 Wie ist es zu sehen – die Gemeinde Chot�vice hat sich erfolgreich entwickelt - 

auch trotz alle negative Einflüsse ( Hungersnot, Krieg, Pest). Einige Ereignisse trafen 

sie mehr, andere weniger. Aber alle hat sie erfolgreich überwunden und so hat sie sich 

die Kontinuität ihrer Entwicklung gehalten.  

 
 
 
 
 
 
 
 


