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ANOTACE 

Tato bakalářská práce se zabývá především sociální situací na venkově v 17. – 19. století, 

kterou se snaží objasnit na příkladu západočeského panství Horšovský Týn. Nejprve je 

nastíněn historický a správní vývoj dominia, poté následuje podrobný místopisný popis celého 

panství. Další část práce je věnována vývoji počtu obyvatel, který je sledován ve dvou 

oddělených časových úsecích – od poloviny 17. do 30. let 19. století a od 30 let 19. století do 

konce téhož století. Nakonec je uvedeno obecné rozdělení jak celé společnosti, tak 

venkovského obyvatelstva včetně charakteristik jednotlivých sociálních kategorií a konkrétní 

proměny sociální stratifikace na panství Horšovský Týn od poloviny 17 do poloviny 19. 

století.   
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TITLE 

Social stratification of domain Horšovský Týn in the 17th – 19th centuries 

ANNOTATION 

This bachelor work is focused on a social situation in the country between the 17th and 19th 

century, which is explained on an example of the western domain Horšovský Týn. At first 

there is defined the historical and administrative development of the domain and after that 

there is described the topographical characterization of whole domain. Another part of this 

work is devoted to an evolution of population, which is monitored in two different intervals – 

from the mid-17th century till thirties of the 19th century and from thirties of the 19th century 

till the end of that century. In the end the general partition of both whole society and the rural 

inhabitants including characteristics of particular social categories and the factual 

transformation of social stratification in domain Horšovský Týn from the mid-17th till the 

mid-19th century are described. 
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I. Úvod 

 Práce, kterou zde předkládám, je malým příspěvkem k dalšímu zkoumání v rámci 

oboru historické demografie. Vzhledem k tomu, že data získaná pomocí demografického 

výzkum mohou být často cenným pomocníkem pro další příbuzná odvětví, snaží se poslední 

dobou tento obor získat větší popularitu právě prostřednictvím spolupráce s dalšími 

odvětvími, jako jsou etnografie, antropologie, sociologie, právní historie či sociální dějiny.1 

Tohoto trendu jsem se chtěla držet i já a využít historicko-demografické poznatky k výzkumu 

sociální stratifikace.  

Hodlám se soustředit především na venkovské obyvatelstvo. Tato složka společnosti 

po sobě nezanechala mnoho dokumentů osobní povahy, takže budu odkázána na tzv. prameny 

hromadné povahy (berní rula, tereziánský katastr apod.), které v podobných případech hrají 

důležitou roli. Kromě těchto pramenů využiju i místopisné a topografické práce 

z devatenáctého století jako je Sommerův Das Königreich Böhmen statistisch-topographisch 

dargestellt,2 Palackého Popis králowstwí českého,3 příp. Topograficko-statistický slovník 

Čech Jana Ortha a Františka Sládka.4 V oblasti vývoje počtu obyvatel pro mě bude nanejvýš 

důležitým zdrojem Retrospektivní lexikon obcí České socialistické republiky.5  

Jako oblast svého výzkumu jsem si zvolila západočeské panství Horšovský Týn. Tento 

výběr byl mírně citově zabarvený, jelikož já sama pocházím ze západních Čech a okolí města 

a zámku Horšovský Týn znám. Časové vymezení práce udává už její název – sedmnácté až 

devatenácté století. Přesto v její nejdůležitější části – sondě do sociální situace na panství 

budu nucena vzhledem k dataci zdrojů tento časový úsek nejspíše mírně omezit.  

Za základní metodou svého výzkumu jsem si zvolila sondu – tedy zaměření se na 

omezený počet lidí na vymezeném nevelkém teritoriu. Na základě této sondy bych chtěla 

provést kvantitativní analýzu vývoje sociální struktury na daném panství a dané době. Na 

                                                 
1 VELKOVÁ, Alice. Krutá vrchnost, ubozí poddaní? Proměny venkovské rodiny a společnosti v 18. a první 
polovině 19. století an příkladu západočeského panství Šťáhlavy. 1. vydání. Praha: Historický ústav AV ČR, 
2009. ISBN: 978-80-7286-151-4. str. 27. 
2 SOMMER, Johann Gottfried. Das Königreich Böhmen statistisch-topographisch dargestellt: Siebenter Band. 
Klattauer Kreis. Prag: J. G. Kalve, 1839. 
3 PALACKÝ, František. Popis králowstwí českého čili podrobné poznamenání wšech dosawadních krajůw, 
panstwí, statkůw, měst, městeček a wesnic, někdějších hradůw a tvrzí, též samot a zpustlých osad mnohých w 
zemi české, s udáním jejich obywatelstwa dle popisu k r. 1843 wykonaného w jazyku českém i německém. 1. 
vydání. Praha: J. G. Kalve, 1848. 
4 ORTH, Jan – SLÁDEK, František. Topograficko-statistický slovník Čech čili podrobný popis všech měst, 
městysů, vesnic, pak zámků, dvorů, továren, mlýnů, hutí a podobných o samotě ležících staveních, jakož i všech 
zpustlých hradů a zaniklých osad království českého. 1. vydání. Praha: I. L. Kober, 1870. 
5 Retrospektivní lexikon obcí Československé socialistické republiky 1850 – 1970. Díl 1., Svazek 1, 2, Díl 2., 
Svazek 1. 1. vydání. Praha: Federální statistický úřad, 1978.  
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data, získaná pomocí excerpce pramenů (především berní ruly,6 tereziánského katastru,7 J. G. 

Sommera a F. Palackého), hodlám aplikovat statistické metody.  

Celou práci bych chtěla rozčlenit do tří hlavních bloků. V prvním se budu věnovat 

celkovému vývoji panství (hlavně po historické stránce), jeho majitelům a především 

místopisu, v jehož rámci chci popsat, kde se jaká lokalita nacházela, povšimnout si 

významných historických a církevních budov a zmínit se o hospodářství dané oblasti. Dalším 

větším blokem bude výzkum vývoje počtu obyvatel na panství Horšovský Týn. Vzhledem 

k pramenům, které mám k tomuto tématu k dispozici, se budu muset ve větší části výzkumu 

pohybovat pouze v přibližných odhadech. První konkrétnější data se totiž vztahují až 

k třicátým létům devatenáctého století.8 Třetí část by měla být vlastním jádrem práce. Nejprve 

bych chtěla formulovat základní problémy výzkumu sociální stratifikace. Následovat budou 

charakteristiky jednotlivých sociálních vrstev na venkově. A nakonec se budu zabývat 

konkrétními proměnami sociální stratifikace nikoli však na celém panství Horšovský Týn, ale 

v jeho určité omezené oblasti, dané rozsahem panství v berní rule.9 Základním jevem, jenž mě 

bude v této části práce zajímat, je vývoj počtu domkářů a jeho vliv na sociální skladbu 

vesnice. 

A proč jsem se rozhodla, věnovat se právě sociální stratifikaci? Není to zrovna téma, 

které by mělo mezi historiky velkou popularitu. Existuje sice několik starších prací, jež se 

dané problematiky dotýkají,10 ale novější monografie na dané téma (snad jen částečně kromě 

práce Alice Velkové11), příp. souhrnný pohled české historiografie chybí. Dále se sociálnímu 

rozvrstvení venkovské společnosti věnuje jen několik starších studií12 a v současné době 

především dvojice autorů Machačová – Matějček.13 Nejzákladnějšími novějšími pracemi, 

                                                 
6 Berní rula. Sv. 24, Díl 2, Kraj Plzeňský. Praha: Státní ústřední archiv, 2002. 
7 Tereziánský katastr český, Sv. 2, Rustikál: kraje K-Ž. 1. vydání. Praha: Archivní správa ministerstva vnitra, 
1966; SOA Plzeň pracoviště Klášter, Velkostatek Horšovský Týn, Výtah z tereziánského katastru pro panství 
Horšovský Týn (1838), K 321. 
8 SOMMER, Johann Gottfried. Das Königreich Böhmen statistisch-topographisch dargestellt: Siebenter Band. 
Klattauer Kreis. Prag: J. G. Kalve, 1839. 
9 Berní rula. Sv. 24, Díl 2, Kraj Plzeňský. Praha: Státní ústřední archiv, 2002. 
10např. PEKAŘ, Josef. Kniha o Kosti: kus české historie, I. – II. díl. 2. vydání. Praha:  Melantrich, 1935; 
KROFTA, Kamil. Dějiny selského stavu. 2. vydání. Praha: J. Laichter, 1949; KÁRNÍKOVÁ, Ludmila. Vývoj 
obyvatelstva v českých zemích 1754 – 1914. 1. vydání. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 
1965; PLACHT, Otto. Lidnatost a společenská skladba českého státu v 16. – 18. století. 1. vydání. Praha: 
Nakladatelství Československé akademie věd, 1957. 
11 VELKOVÁ, Praha, 2009. 
12 např. KUTNAR, František. Dějinný pohled na vesnické společenské vrstvy. Český lid 36. Praha: Academia, 
1949. str. 97 – 102; SVOBODA, Jiří. Ke studiu sociálního rozvrstvení venkovského lidu v Čechách v druhé 
polovině 18. století. ČČSH 5. Praha: Československá akademie věd, 1957. str. 447 – 473. 
13 např. studie MACHAČOVÁ, Jana – MATĚJČEK, Jiří. Chudé (dolní) vrstvy společnosti českých zemí v 19. 
století. Sociální pozice a vzory chování. Studie k sociálním dějinám 1 (8). Kutná Hora – Opava – Praha 1998. str. 
121 – 305; MACHAČOVÁ, Jana – MATĚJČEK, Jiří. Sociální stratifikace a mobilita v českých zemích v 19. 
století. Studie k sociálním dějinám 2 (9). Kutná Hora – Opava – Praha 1998, str. 9 – 139; příp. monografie 
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věnujícími se sociálním strukturám, jsou pro léta 1650 – 1750 studie autorů Cermana a 

Maura14 a pro období 1700 – 1850 studie Alice Velkové.15 Všichni tito autoři se podíleli na 

společném výzkumném projektu rakouských, českých, německých a anglických historiků 

„Sociální struktury v Čechách v 16. – 19. století“, jenž probíhal v letech 1992 – 1996 a 1997 – 

1999 a který rozvířil stojaté vody výzkumu sociální stratifikace u nás.  

                                                                                                                                                         
MACHAČOVÁ, Jana – MATĚJČEK, Jiří. Nástin sociálního vývoje českých zemí 1781 – 1914. 1. vydání. 
Opava: Slezské zemské muzeum, 2002. ISBN: 80-86224-23-6. 
14 CERMAN, Markus – MAUR, Eduard. Proměny vesnických sociálních struktur v Čechách 1650 – 1750. ČČH 
4. 98/2000. Praha: Historický ústav AV ČR, 2000, str. 737 – 773. 
15 VELKOVÁ, Alice. Proměny venkovské společnosti v letech 1700 – 1850. ČČH 4. 105/2007. Praha: 
Historický ústav AV ČR, 2007. str. 809 – 857. 
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II. Místopis a historický vývoj panství Horšovský Týn 

2.1 Vývoj panství Horšovský Týn 

2.1.1 Historický vývoj 

Vznik panství Horšovský Týn bychom mohli datovat do stejné doby, kdy kníže 

Boleslav II. založil pražské biskupství – tedy do roku 973. Krom jiných statků se majetkem 

nového biskupství totiž stalo i území okolo pozdějšího města Horšovského Týna.16  

Přirozené geografické předpoklady spolu s faktem, že zde řeku Radbuzu přetínala 

důležitá obchodní stezka z německého Řezna přes Plzeň do Prahy, vedly k tomu, že při brodu 

vznikla snad již kolem desátého století (alespoň podle archeologických nálezů) osada. 

Prokazatelně byl ostroh nad řekou osídlen od počátku jedenáctého století. Pod ním na pravém 

břehu řeky vznikla obchodní stanice (pozdější Velké předměstí), poprvé doložená roku 1184. 

Raný vývoj této biskupské državy byl ale složitý. Vytvořila se zde totiž dvě centra – Týn a 

Horšov. Vzhledem k nepřesné terminologii a s přihlédnutí k faktu, že tyto dvě osady byly od 

sebe vzdáleny jen asi 2 km, je jejich raný vývoj dosti nejasný. Jisté však je, že původním 

hlavním střediskem této oblasti byl Horšov, kde byl biskupský dvorec a sídlo arcijáhenství.17 

Na počátku třináctého století ale začal růst význam osady na ostrohu nad brodem přes 

řeku Radbuzu a někdy v polovině téhož století (zřejmě za Jana III. z Dražic) bylo sídlo 

biskupského majetku i arcijáhenství přeneseno z Horšova právě sem, do vesnice od té doby 

označované jako Týn Horšův, příp. Horšovský Týn (z německého Bischof-Teinitz), která 

převzala veškeré funkce opuštěného Horšova.18 Byl zde vystavěn nový biskupský hrad, 

opevněný hradbami a hranolovými věžemi, a jeho bezprostřední podhradí bylo na základě 

povolení Karla IV. z roku 1351 povýšeno arcibiskupem Arnoštem z Pardubic na město. To 

nechal opevnit až Arnoštův následovník Jan Očko z Vlašimi a další z řady arcibiskupů 

Zdeněk Zajíc z Házmburka mu roku 1406 věnoval četná práva.19 

Posledním pražským arcibiskupem, který Horšovský Týn držel, byl Konrád z Vechty. 

Za husitských válek pak horšovskotýnské panství změnilo majitele. Už asi od roku 1420 na 

                                                 
16 HOFMANN, Gustav. Inventáře a katalogy fondů Státního oblastního archivu v Plzni pobočka Klatovy: 
Velkostatek Horšovský Týn, 1544 – 1947, Inventář. Klatovy: KS města Klatovy – knihařství, 1978. ev. č. 256, 
str. V. 
17 KUČA, Karel. Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, II. díl: H – Kole. 1. vydání. Praha: Libri, 
1997. ISBN: 80-85983-14-1, str. 197. 
18 tamtéž, str. 197. 
19 HOFMANN, Klatovy, 1978, str. V. 
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panství hospodařil Zdeněk z Drštky. Počínal si zde jako majitel, a když navíc roku 1422 jako 

horšovskotýnský purkrabí město ubránil před útokem husitů, tak se jím v podstatě stal. Roku 

1426 mu císař Zikmund dal celé panství do zástavy. Tento svůj nově nabytý majetek si pak 

Zdeněk z Drštky ubránil ještě jednou – roku 1431, kdy husité na město zaútočili znovu, 

tentokrát pod velením Prokopa Holého.20 

Panství Horšovský Týn se až do roku 1539 předávalo a prodávalo jako zástava. Tuto 

zástavu koupil právě roku 1539 Jan mladší Popel z Lobkovic. Vzhledem k tomu, že byl 

jedním z předních rádců a později i funkcionářů Ferdinanda I., získal Horšovský Týn za 

půjčku 8 482 kop grošů českých od panovníka do svého vlastnictví. Situace se přesto 

zkomplikovala, neboť jisté nároky na panství si dělal také Kryštof z Gutštejna. Jan mladší 

Popel z Lobkovic musel tedy roku 1544 půjčit panovníkovi dalších 2000 kop grošů českých. 

Za tuto transakci obdržel smlouvu, na jejímž základě by se stal skutečným držitelem 

někdejšího arcibiskupského panství v případě, že půjčku panovník nesplatí do jednoho roku. 

Obnos se králi v požadovaném termínu vrátit skutečně nepodařilo, a tak se Lobkovic stal 

neomezeným pánem na Horšovském Týně. Hned roku 1545 začal na místě dřívějšího 

gotického hradu budovat renesanční zámek.21 

Po smrti Jana staršího (od roku 1569 se psal starší) Popela z Lobkovic se správy 

panství ujala jeho vdova Anna z Regendorfu, jelikož starší Janův syn Kryštof v době úmrtí 

svého otce ještě studoval v Bologni a mladší Vilém byl nezletilý. Roku 1574 převzal správu 

nad svým značně hospodářsky vyčerpaným a zadluženým dědictvím Kryštof z Lobkovic, a 

když dospěl jeho bratr Vilém (roku 1587), došlo k dělení majetku a to tak, že panství 

Horšovský Týn připadlo právě Vilémovi. Tomu se podařilo panství opět hospodářsky 

pozvednout, avšak na úkor toho, že se do podvědomí svých poddaných zapsal jako 

krutovládce a symbol všeho zla. Nechal totiž vybudovat u Horšova velikou oboru se 

soustavou devíti rybníků, na jejíž stavbě byli poddaní nuceni pracovat zdarma jako na 

robotě.22 

Roku 1618 se Vilém z Lobkovic účastnil povstání proti panovníkovi. Jako jeden 

z nejpřednějších protestantů byl zvolen do direktoria a od roku 1619 vykonával úřad 

nejvyššího zemského hofmistra na dvoře Fridricha Falckého. Po bitvě na Bílé hoře byl 

nejprve odsouzen k smrti. Po přímluvě jeho strýce Zdeňka Vojtěcha byl ale rozsudek zmírněn 

na doživotní vězení (odpykal si ho částečně na Pražském hradě a částečně na hradě Zbiroh) a 

                                                 
20 tamtéž, str. VI. 
21 tamtéž, str. VII, VIII. 
22 tamtéž, str. VIII, IX. 
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ztrátu všeho majetku.23 Konfiskované statky (včetně panství Horšovský Týn) byly roku 1622 

prodány hraběti Maxmiliánovi z Trauttmansdorfu, nejvyššímu hofmistru a diplomatu, který se 

výrazně podílel na mírových jednáních. Ten panství povýšil na majorát, který zůstal v držení 

jeho přímých potomků až do roku 1945, kdy byl veškerý trauttmansdorfský majetek podle 

znění dekretu prezidenta republiky zabrán československým státem.24 

2.1.2 Majitelé a složení panství 

Jak už jsem výše uvedla, až do patnáctého století bylo panství Horšovský Týn 

majetkem pražského biskupství, později arcibiskupství. Jaký byl rozsah původní biskupské 

državy, není jasné. Žádné konkrétní prameny z této doby se nedochovaly. Prvním, jak pro 

samotné město, tak pro panství, důležitým biskupem byl Jan III. z Dražic. Nejen že nejspíš 

právě on přenesl biskupské i arcijáhenské sídlo z Horšova do Horšovského Týna,25 ale 

zasloužil se i o rozšíření panství. Roku 1331 přikoupil od krále Jana Lucemburského hrad 

Starý Herštejn s příslušenstvím. Někdy před rokem 1420 však tento hrad od panství 

Horšovský Týn Konrád z Vechty zase na jedno století oddělil.26 Dalšími držiteli z řady 

duchovních byli Tobiáš z Bechyně, který nechal opevnit horšovskotýnský kostel svatého 

Petra a Pavla,27 dále arcibiskupové Arnošt z Pardubic (povýšil Horšovský Týn na město), Jan 

Očko z Vlašimi (nechal město obehnat hradbami) či Zbyněk Zajíc z Házmburka (propůjčil 

městu mnohá práva).28  

Prvním světským pánem, který zde hospodařil nejprve jako purkrabí a poté, co během 

husitských bojů dvakrát ubránil Horšovský Týn před útokem kališníků a stal se díky tomu 

věřitelem krále Zikmunda Lucemburského, i jako zástavní držitel, byl Zdeněk z Drštky. Po 

jeho smrti převzal zástavu roku 1438 jeho strýc Zdeněk Kolvín z Ronšperka.29 Právě on 

připojil k panství znovu Starý Herštejn, který dříve Konrád z Vechty zapsal Petru Erbzvinovi 

z Hradiště. Roku 1445 Zdeněk Kolvín zemřel a pozůstalosti se měl ujmout jeho syn 

Dobrohost.30 Vzhledem k tomu, že byl ještě nezletilí, mu král Ladislav Pohrobek celé panství 

odebral a roku 1456 je udělil pražské kapitule. O tři roky později Horšovský Týn opět měnil 

                                                 
23 SEDLÁČEK, August. Hrady, zámky a tvrze Království českého. Díl 9, Domažlicko a Klatovsko. 3. vydání. 
Praha: Argo, 1996, str. IX/101, 102. 
24 SOMMER, Johann Gottfried. Das Königreich Böhmen statistisch-topographisch dargestellt: Siebenter Band. 
Klattauer Kreis. Prag: J. G. Kalve, 1839, str. 164. 
25 KUČA, Praha, 1997, str. 195. 
26 HOFMANN, Klatovy, 1978, str. VI. 
27 KUČA, Praha, 1997, str. 198. 
28 SEDLÁČEK, Praha, 1996, str. IX/95. 
29 KUČA, Praha, 1997, str. 194. 
30 HOFMANN, Klatovy, 1978, str. VI. 
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majitel. Dobrohost z Ronšperka už dospěl, a tak mu Jiří z Poděbrad toto panství znovu 

zastavil.31 Poté se z Dobrohosta stal loupeživý rytíř. Jako základnu ke svým výpadům 

využíval hrad Starý Herštejn. Proto byl tento hrad roku 1510 dobyt a spolu s celým 

herštejnským statkem se stal majetkem koruny. Panství Horšovský Týn tak o tuto svojí část 

definitivně přišlo. Horšovskotýnské panství pak drželi Dobrohostovi synové Jiří a Volf. Volf 

z Ronšperka byl ale bezdětný a proto panství roku 1539 dědičně prodal bratrovi své druhé 

manželky Kateřiny z Lobkovic, Janu Popelu mladšímu z Lobkovic.32 

Z této doby můžeme poprvé doložit skutečnou rozlohu panství. Jan mladší z Lobkovic 

získal město Horšovský Týn, vesnice Březí, Borovici, Bozdíš, Bukovou, Drahotín, Doubravu, 

Horšov, Hvožďany, Jeníkovice, Kocourov, Křakov, Malý Malahov, Velký Malahov, 

Mašovice, Mednou, Mezholezy, Mračnici, Mrchojedy, Načetín, Němčice, Polžici, Roudnou, 

Sedlec (jen část), Srby, Semošici, Semněvice, Strýčkovice, Třebnici, Vránov, Výrov a pustou 

ves Lazce. Lobkovic panství dále výrazně rozšiřoval. Přikoupil vesnice Dolní Metelsko, 

Podražnici a Věvrov. Roku 1545 vyplatil ze zástavy pánů ze Švamberka vsi Horu Svatého 

Václava, Drahotín, Načetín a Hvožďany (pravděpodobně druhá část). Od kladrubského 

kláštera vyplatil Honezovice. Ve stejném roce získal ještě vesnici Ohučov. Od Ferdinanda I. 

dostal také povolení k výplatě městečka Staňkov a vesnic Všekary a Hradišťany od 

chotěšovského kláštera. Asi nejvýrazněji rozšířil rozlohu své državy, když v roce 1546 

přikoupil k Horšovskému Týnu panství Čečovice od poručníků nezletilého vlastníka Pavla 

Chlumského z Chlumu. K panství se skládalo z vesnic Čečovice, Bukovec, Kvíčovice, 

Nemněnice, Ostromeč a Štichov. Posledním činem v rámci růstu panství Horšovský Týn, 

který Jan mladší Popel z Lobkovic vykonal, byla doživotně a poté na další dvě generace 

získaná vrchnost od Ferdinanda I. nad vesnicemi Bořice, Milaveč, Nevolice a Petrovice, které 

byly zkonfiskovány městu Domažlice. Lobkovicové nad vesnicemi vládli čtyřicet let, než si je 

město Domažlice vykoupilo zpět. To už panství držel ve svých rukou mladší syn Jana 

z Lobkovic, Vilém (jak tento majetek získal jsem popsala již výše – viz. Historický vývoj, 4. 

odstavec). Ještě než se Vilém panství ujal, koupil jeho bratr Kryštof, spravující Horšovský 

Týn v době Vilémovi nezletilosti, od chotěbořského probošta vesnici Staňkov (pozor, 

nezaměňovat s městečkem Staňkov). A co tedy vlastně Vilém po svém otci zdědil? V první 

řadě to bylo město Horšovský Týn, dále městečko Staňkov a vesnice Borovice, Bořice, 

Bozdíš, Březí, Buková, Bukovec, Čeníno (zaniklá ves neznámé polohy), Černovice, 

Doubrava, Drahotín, Hradišťany, Honezovice, Hora Svatého Václava, Horšov, Hvožďany, 

                                                 
31 KUČA, Praha, 1997, str. 194. 
32 HOFMANN, Klatovy, 1978, str. VI – VII. 
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Jeníkovice, Kocourov, Křakov, Kvíčovice, Lisov, Malý Malahov, Mašovice, Medná, Dolní 

Metelsko, Horní Metelsko, Mezholezy, Milaveč, Mračnice, Mrchojedy, Načetín, Němčice, 

Nemněnice, Neuměř, Nevolice, Ohučov, Ostromeč, Petrovice, Podražnice, Polžice, Roudná, 

Semněvice, Semošice, Srby, Staňkov, Strýčkovice, Střelice, Štichov, Třebnice, Všekary a 

části vsí Blížejov, Holýšov, Sedlec, Věvrov, Vránov a Výrov. K pustým vsím, které jsou u 

panství uváděny, náležely Hnidousy, Hraběšice, Kočov, Kolejovice, Lazce, Nahošice, 

Ostrovec, Pěžín, Trubce, Truskov a Újezdec. Vilém z Lobkovic pokračoval v odkazu svého 

otce a tento svůj majetek dále rozšiřoval. Roku 1603 koupil od Viléma Mířkovského ze 

Stropčic statek Mířkov, k němuž vesnice Mířkov, Mířovice, Svinná, Oplotec, Chřebřany, 

Nasetice a pustá ves Chotějovice.33 

Po konfiskaci panství Vilému z Lobkovic v roce 1621 se snažil Horšovský Týn jako 

původní biskupskou državu získat pražský arcibiskup Jan III. Lohelius. Jeho snaha byla ale 

marná. Roku 1622 bylo celé panství prodáno Maxmiliánovi z Trauttmansdorfu,34 který 

k němu dalšími nákupy z konfiskací po Kryštofu Wiederspergovi z Wiederspergu připojil vsi 

Dolní Kamenici, Poděvousy a polovinu vsi Hlohová. Měly sloužit jako náhrada za Lisov a 

Holýšov, jež musel odstoupit chotěšovskému klášteru. Z konfiskací městu Domažlicím 

přikoupil vesnice Chrastavice, Luženice a Luženičky. Roku 1630 získal od Anny Alžběty 

Černínové i druhou polovinu vesnice Hlohová.35 Na druhé straně prodal Strýčkovice, jež byly 

poté připojeny k chudenickému panství. Po smrti Maxmiliána z Trauttmansdorfu roku 1650 se 

Horšovského Týna ujal jeho nejstarší syn Adam Matyáš. Stav panství v této době už mapuje 

berní rula (viz. níže – Vývoj počtu obyvatel od poloviny 17. do konce 30. let 19. století, 

Tabulka č. 1). Roku 1677 Adam Matyáš z Trauttmansdorfu koupil od Staufenbergů statek 

Horní Kamenici, zahrnující vesnice Horní Kamenici, Hlohovčice a druhý díl vsi Čermná.36 

Hned následující rok koupil ještě statek Bílý Mlýn, skládající se z Bílého Mlýna a druhé části 

vesnice Vránov. Oba tyto statky byly k horšovskotýnskému panství připojeny roku 1685 na 

žádost nového majitele Rudolfa Viléma z Trauttmansdorfu, který se panství ujal po smrti 

svého otce.37  

V letech 1689 – 1713 hospodařil na Horšovském Týn syn Rudolfa Viléma, Jan Josef a 

po něm se panství ujal zase jeho syn František Norbert. Ten roku 1734 rozhodl, že panství 

Hostouň, které koupil už Adam Matyáš z Trauttmansdorfu roku 1656 od Marie Anny 

                                                 
33 tamtéž, str. VII – IX. 
34 KUČA, Praha, 1997, str. 194. 
35 SOMMER, Prag, 1839, str. 164 
36 HOFMANN, Klatovy, 1978, str. XI, XIII 
37 HAUBERT, Jan a kol. Průvodce po archívních fondech: svazek 3. 1. vydání. Praha: Archívní správa 
ministerstva vnitra ČSR, 1976, str. 290 - 294.  
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Černínové a jejího manžela Jana Ludvíka ze Starhembergu, se připojilo k Horšovskému Týnu. 

Zahrnovalo město Hostouň a vesnice Bezděkov, Bezvěrov, Čečín, Černou Hor, Doubravku, 

Holubeč, Horoušany, Kal, Kramolín, Mírkovice, Přes, Sedlec Svržno, Šidlákov, Štítary, 

Třemešnou a Vítání. Společně s Hostouní byl ve stejnou dobu k horšovskotýnskému panství 

formálně připojen i statek Tasnovice, koupený Evou Johankou z Trauttmansdorfu roku 1659. 

Skládal se z vesnic Tasnovice, Hašov, a části vsi Oplotec. Tím však se však růst panství 

Horšovský Týn ještě neuzavřel. František Norbert z Trauttmansdorfu přikoupil k panství roku 

1735 dvůr Věvrov a roku 1765 statek Puclice s připojeným šlovickým statkem. Po jeho smrti 

(roku 1783) se pomyslného žezla ujal Ferdinand z Trauttmansdorfu. Ani ten nezůstal pozadu. 

Roku 1787 přikoupil statek Pocinovice. Tím se územní rozvoj panství Horšovský Týn 

v podstatě uzavřel. Ačkoli se Věvrov, Puclice ani Pocinovice nestaly součástí fideikomisu, 

byly začleněny do hospodářského systému celého panství.38  

Vzniklo tak jedno z největších dominií v Plzeňském kraji (celková rozloha – viz. 

Přílohy). Tento rozsáhlý komplex (od roku 1848 se postupně zmenšující) si až do roku 1945 

předávali členové trauttmansdorfského rodu. Jmenovitě to byli Jan Josef Norbert (držel 

panství v letech 1827 – 1834), Ferdinand (1834 – 1859), Karel Jan Ferdinand (1859 – 1921) a 

jeho vnuk Karel Josef (1921 – 1945).39 

2.1.3 Správní vývoj 

V době, kdy bylo panství majetkem pražských biskupů a později arcibiskupů, stáli 

v čele jeho správy purkrabí. Ti sídlili na hradě v Horšovském Týně a hospodařili a chovali se 

v podstatě jako zdejší vrchnost, což dokazoval případ výše zmíněného Zdeňka z Drštky. Po 

rychlém územním rozmachu za vlády Lobkoviců bylo nutné provést novou správní 

organizaci. Lobkovicové se přitom rozhodně nesnažili zachovat původní historické celky, 

z nichž se panství skládalo. Državy rozdělili na dvě části – panství Horšovský Týn, které 

zahrnovalo jedno město, 35 vesnic a 5 rozdělených vesnic; panství Čečovice, skládající se 

z jednoho městečka, 16 vesnic a části jedné vesnice. Šlo však pouze o administrativní 

rozčlenění zřejmě pro lepší orientaci. Jinak panství fungovalo jako jednotný celek, což 

dokazuje i to, že v berní rule je celé panství uváděno jako jediná berní jednotka. V čele této 

reorganizované správy stál hejtman, starající se o hospodářský chod panství. Jemu byli 

                                                 
38 HOFMANN, Klatovy, 1978, str. XIV – XVI. 
39 tamtéž, str. XX. 
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podřízeni další úředníci – pro Horšovský Týn dva důchodní a dva obilní písaři; pro Čečovice 

jeden důchodní, jeden obilní písař a sládek, který vedl čečovický pivovar.40 

Hejtman měl řadu pravomocí a povinností. Především musel dohlížet na podřízené 

úředníky, šafáře a čeleď. Měl dbát na vedení denních, týdenních a měsíčních výkazů a všech 

účtů a případné nesrovnalosti byl povinen hned odstraňovat. V závažných věcech ale nesměl 

rozhodovat sám a měl si proto vyžádat radu na patřičných místech. Dohlížel (možná spíše 

hlídal) na panské lesy, ze kterých bez povolení vrchnosti nesměl dříví prodávat. Pod jeho 

pravomoc spadalo také rybniční hospodářství. Rozděloval robotníky rovnoměrně do 

jednotlivých panských dvorů. Musel udržovat všechny vrchnostenské budovy a zajišťovat 

všechny opravy, avšak bez povolení nesměl žádné stavení prodat. Krom hospodaření měl 

hejtman také dohlížet na veřejný pořádek, takže měl i určitou trestní pravomoc.41 

Celá tato agenda zůstala víceméně stejná i potom, co panství koupil Maxmilián 

z Trauttmansdorfu. Jedinou výraznější změnou bylo, že účty začaly být vedeny německy 

namísto stávající češtiny. Až Adam Matyáš z Trauttmansdorfu zřídil v polovině sedmnáctého 

století nový správní orgán. Byla jím kancelář se sekretářem a písařem, která byla v první 

polovině osmnáctého století přeměněna na ústřední správu všech trauttmansdorfských panství 

a která v druhé polovině osmnáctého století přesídlila do Vídně.42 V čele hospodářské správy 

v Horšovském Týně, která byla po vzniku ústřední správy všech panství značně posílena, stál 

vrchní ředitel. Jeho podřízenými byli justiciár, důchodní, obročí, purkrabí, stavební správce a 

písař. Velké péče byla věnována i správě lesů. Tu zajišťovali vrchní myslivec, lesmistr, písař 

a sedm dalších myslivců. V čele správy čečovického panství pak byli ředitel a purkrabí a o 

lesní hospodářství se starali vrchní myslivec, tři další myslivci a jeden hajný. Sousední panství 

Hostouň, ačkoli ho Trauttmansdorfové vlastnili už od roku 1656, bylo k Horšovskému Týnu 

formálně připojeno až v roce 1734 a poté se rovněž udrželo jako hospodářsky samostatně 

řízený celek v čele s  ředitelem a hospodářským pojezdným.43  

I když byla ale panství Čečovice a Hostouň řízena samostatně, tak jejich správci byli 

podřízeni vrchnímu řediteli v Horšovském Týně. V obou úřadech (Hostouni i Čečovicích) 

nesmělo být bez jeho vědomí učiněno žádné důležitější rozhodnutí. Krom toho prováděl na 

obou podřízených panství jednou měsíčně inspekci. Co se týče pravomocí a povinností 

ředitele, jednalo se vlastně o obdobu úřadu hejtmana.44 

                                                 
40 HOFMANN, Klatovy, 1978, str. XXII – XXIV. 
41 tamtéž, str. XXIV – XXVII. 
42 tamtéž, str. XXIV. 
43 HAUBERT, Praha, 1976, str. 290 - 294. 
44 HOFMANN, Klatovy, 1978, str. XXVIII. 
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Roku 1765 byl přikoupen alodiální statek Puclice s přivtělenými Šlovicemi. Byl sice 

začleněn pod správu Horšovského Týna, ale jeho účetnictví muselo být vedeno odděleně od 

účtů panství Horšovský Týn. V praxi to fungovalo tak, že v Horšovském Týně byla hlavní 

pokladna, do které se odváděly peníze jak z čečovického, tak z hostouňského panství, ale 

puclický statek peníze odváděl a účtoval samostatně.45 

V druhé polovině devatenáctého století se struktura velkostatku Horšovský Týn mírně 

zjednodušila, což bylo umožněno propachtováním velkého počtu dvorů. V čele celého 

velkostatku bylo ředitelství v Horšovském Týně, které vedl ředitel s důchodním, 

důchodenským kontrolorem a sekretářem. V Horšově a v Čečovicích byli hospodářští 

správcové, v Hostouni pak hospodářský pojezdný. Na počátku dvacátého století 

k nejdůležitějším úředníkům přibyli ještě hospodářský a pivovarský správce ve Staňkově. 

Správou lesů byl pověřen úřad sídlící také v Horšovském Týně. Jeho vrchním úředníkem byl 

lesmistr, jenž měl podřízeny kontrolora, adjunkta a asistenta. Tato se udržela až do 

pozemkové reformy. Značné zmenšení rozsahu zemědělské půdy vedlo k tomu, že hlavním 

výrobním odvětvím velkostatku se stalo lesnictví. Proto se lesní úřad, který zaměstnával 

lesního radu, účetního, 15 lesních, 14 hajných a vedoucího pily, stal hlavním správním 

orgánem. Tento stav se udržel až do roku 1945, kdy byl celý velkostatek zlikvidován.46

                                                 
45 tamtéž, str. XXX. 
46 HAUBERT, Praha, 1976, str. 290 - 294. 
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2.2 Popis panství Horšovský Týn 

Po uvedení do problematiky historicko-správního vývoje panství Horšovský Týn bych 

chtěla podrobněji zmapovat stav v jednotlivých částech dominia. Důležité je upozornit, že 

celý následující popis vychází převážně z informací, uváděných Sommerem k roku 1839. 

Avšak takový stav panství, jaký prezentuje zmíněný autor, existoval převážně už v druhé 

polovině osmnáctého století, kdy se Horšovský Týn stal jedním z největších panství 

v Plzeňském kraji. Pro lepší přehlednost bylo nutné zvolit nějaké vhodné dělení – jednotlivé 

vesnice a osady by byly příliš drobnými celky a dělit dominium na jednotlivé statky a panství 

se mi nezdálo také úplně nejvhodnější, jelikož některý celek by byl příliš velký, jiný zas příliš 

malý, nehledě na problém, že některé vsi byly rozděleny do dvou i více statků. Nakonec jsem, 

jako podle mého názoru nejlepší, další členění panství zvolila jednotlivé farnosti.  

Panství Horšovský Týn (viz. Přílohy) se rozkládalo v severní části klatovského kraje 

nedaleko bavorských hranic. Na severu sousedilo s dominiem Kladruby či statkem Nedražice; 

na východě s chotěšovským a merklínským panstvím; na jihu s dominii Chudenice nebo 

Domažlice a na západě s dominii Ronšperk příp. Svatý Kříž.47 

Celým panstvím od západu k východu protékala řeka Radbuza. Přitékala sem z panství 

Svatý Kříž a hranice horšovskotýnského dominia protínala nad Svržnem. Odtud tekla dál přes 

Hostětice, Štítary, Tasnovice, Svinnou, Srby, Polžice, Horšovský Týn, Semošice a Křenovy 

do Vránova, kde se stáčela k severu směrem na Staňkov a pokračovala dál přes chotěšovské 

panství k Plzni. Právě v místech, kde se stáčela severně směrem do plzeňského kraje, u 

vesnice Staňkov, se nacházel nejnižší bod celého panství. Do Radbuzy vtékaly všechny 

ostatní malé potoky zdejšího dominia – jmenovitě to byly Bystřice, Podhájský potok, 

Křakovský potok, Lazecký potok příp. Hostouňský potok a další. Krom toho se v panství 

nacházelo 53 rybníků (násadních i výtažních), určených pro chov ryb, hlavně kaprů a štik. 

Byly z větší části navzájem spojeny výše jmenovanými malými potoky.48 Násadní rybníky se 

nacházely u vesnic Doubrava, Čečovice, Lšelín, Roudná, Horšov, Honezovice, Chřebřany, 

Medná, Mířkov, Křakov, Srby, Horní Metelsko, Kocourov, Hora Svatého Václava, Mašovice, 

Hlohová, Nemněvice, Ostromeč, Jeníkovice, Velký Malahov, Věvrov, Seměvice, Mrchojedy, 

Buková, Mezholezy, Třebnice, Luženice, Luženičky, Bozdíš, Březí, Němčice, Mračnice, 

Hvožďany, Načetín, Poděvousy, Chrastavice, Doubravka, Čečín, Přes, Mírkovice, Mělnice, 

Třemešné, Kramolín, Ostrov a výtažní u Polžice, Borovice a Čermné. Alespoň tak to uvádí 

                                                 
47 SOMMER, Prag, 1839, str. 163 
48 tamtéž, str. 166 – 168. 
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Tereziánský katastr.49 Avšak podle Sommera v třicátých letech devatenáctého století už 

většina těchto rybníků vyschla. 

Panství Horšovský Týn se nacházelo v oblasti Podčeskoleské pahorkatiny.50 Hlavně 

severozápadní část panství byla značně hornatá. Proti jihozápadu a západu se vypínalo 

středohoří Šumavy, které se na severu střetávalo s horami nazývanými Sedmihoří. Ty tvořily 

severní hranice panství.51 Na východě byla pak Horšovská kotlina vymezena linií prudkých 

svahů Strážiště a Šibeničního vrchu.52 

V severních a západních částech dominia se mluvilo převážně německy, kdežto 

usedlíci v jižních a východních oblastí používali spíše češtinu. Ve vsích žilo 17 775 obyvatel 

(v tomto počtu je zahrnuto i 23 židovských rodin), v poddanských městech Horšovském Týně 

a Hostouni 3 569 obyvatel. Většina se živila zemědělstvím. Jak se zdá podle údajů J. G. 

Sommera, byla zde půda dosti úrodná: „…liefert (půda – pozn. autorky) Korn mehr als zum 

eigenen Bedarf erforderlich ist.“53 (dává více obilí, než je potřeba k vlastnímu užitku). 

Výměra panství byla celkem 31 349 ha, z čehož dominikální pozemky měly rozlohu 9 

995 ha. Vrchnost hospodařila na 25 dvorech ve vlastní režii – Horšovský Týn, Mířkov, Nový 

Dvůr, Dolní Metelsko, Horšov, Podražnice, Třebnice, Mrchojedy, Pocinovice, Nasetice, 

Čečovice, Mířovice, Horní a Dolní Kamenice, Vránov, Hlohová, Štichov, Trubce, Hostouň, 

Slatina, Svržno, Tasnovice, Hostětice, Puclice a Křenovy – a tři dvory propachtovala – 

Věvrov, Čermná, Mělnice. Z hospodářských zvířat se zde choval převážně hovězí dobytek a 

ovce (více viz. Přílohy). Na Horšovskotýnsku se nacházely nejlepší ovčíny v celém kraji. 

Bylo jich 19 – Načetín, Mířkov, Nový Dvůr, Dolní Metelsko, Horšov, Mrchojedy, Třebnice, 

Pocinovice, Čečovice, Mířovice, Dubec, Horní Kamenice, Štichov, Hlohová, Nová Ves, 

Hostětice, Tasnovice, Slatina a Puclice. Chovala se zde převážně ušlechtilá plemena ovcí, a to 

pro vlnu. Vrchnostenské lesy měly rozlohu 5297 ha, rozdělených do 11 revírů. Dále bychom u 

Podražnic nalezli vrchnostenskou oboru s daňky a v Horšově bažantnici.54  

Mezi vývozními artikly dominovala kolomaz, vyráběna v Čečovicích, která se 

prodávala do Saska a Bavorska. V rámci vnitrostátního obchodu bychom pak mohli uvést 

vybělenou přízi. Ta z přádelen mnohých horšovskotýnských vesnic putovala převážně na trhy 

v sousedních Domažlicích. Od roku 1816 dochází k propojování Horšovského Týna 

                                                 
49 Tereziánský katastr český, Sv. 2, Rustikál: kraje K-Ž. 1. vydání. Praha: Archivní správa ministerstva vnitra, 
1966.  
50 KUČA, Praha, 1997, str. 192. 
51 SOMMER, Prag, 1839, str. 166, 167. 
52 KUČA, Praha, 1997, str. 197 
53 SOMMER, Prag, 1839, str. 168. 
54 tamtéž, str. 168 – 170. 
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s okolními dominii novými silnicemi a vozovými cestami. Jako první vznikla bavorská 

poštovní a obchodní silnice, která vedla od Plzně přes osady Vránov, Křenovy, Semošice, 

město Horšovský Týn a ves Březí do Klenčí. Další významná zemská cesta vedla přes 

Horšovský Týn jihovýchodním směrem a spojovala ho s královským městem Klatovy.55 

2.2.1 Farnost Horšovský Týn 

Do této farnosti patřilo především město Horšovský Týn (viz. Přílohy). Dále pak 

vesnice Horšov, vzdálená od města půl hodiny, tedy asi 2, 25 km56 severozápadně; Kocourov, 

nacházející se přibližně ve stejné vzdálenosti od města směrem na severoseverozápad; Nová 

Ves, která byla založena až v roce 1787 a rozkládala se necelých 3, 5 km západně od 

Horšovského Týna; Podražnice, ležící na malém nepojmenovaném potoku rovněž necelých 3, 

5 km od Horšovského Týna ale severním směrem; Semošice, které bychom našli na břehu 

řeky Radbuzy při cestě po bavorské silnici, o níž jsem se zmiňovala již výše, asi 2, 25 km 

východně od srdce panství, tedy města Horšovský Týn; Dolní Metelsko, rozkládající se na 

březích malého nepojmenovaného potoka 4, 5 km severoseverozápadně od Horšovského 

Týna; a konečně Borovice, rovněž 4, 5 km od města, ale severním směrem.57 

Město Horšovský Týn leželo severozápadně od královského města Klatovy, 19,5 

poštovních mil (tedy asi 175,5 km)58 od Prahy na bavorské silnici. Město se rozkládalo na 

svahu menšího pahorku 376 m n. m. na levém břehu řeky Radbuzy, do které nad městem 

vtékal Černý potok, jenž sbíral vodu z celého severozápadního Chodska. Krom samotného, 

zdmi obehnaného vnitřního města, mělo ještě tři předměstí – Malé, Klášterní a Velké, z nichž 

jen Velké předměstí leželo na opačném, tedy pravém břehu řeky. Se zbytkem města je 

spojoval dřevěný most ukotvený na kamenných pilířích. Do městské obce také náležely 

sousední vesnice – jižně ležící Lazce, jihovýchodním směrem Malonice a na jihozápadě 

Valdorf, kde se nacházel mlýn. Město drželo patronát nad farním kostelem a školou 

v Blížejově.59  

 Město mělo svůj vlastní magistrát se starostou a radním, sídlící v původně pozdně 

gotické radnici. Znak mu propůjčil král Ferdinand I. Habsburský už v roce 1546. Král 

Ferdinand II. tento znak obnovil a rozšířil (viz. Přílohy). Erb byl dělený. Ve spodním modrém 

poli stály vedle sebe dvě otevřené městské brány, každá se třemi malými stříbrno-červenými 

                                                 
55 tamtéž, str. 170. 
56 HLAVAČKA, Milan. Cestování v éře dostavníků. 1. vydání. Praha: Argo, 1996. ISBN: 80-7203-015-9, str. 29. 
57 SOMMER, Prag, 1839, str. 177. 
58 HLAVAČKA, Praha, 1996, str. 29. 
59 SOMMER, Prag, 1839, str. 171, 173, 177. 
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věžičkami se zlatými špičkami. Horní polovina znaku byla polcená. Pravé pole bylo znovu 

dělené, horní část byla červená, spodní stříbrná. V levém zlatém poli se nacházel černý orel 

s rozevřenými křídli a otevřeným zobákem, ze kterého koukal červený jazyk. Ve městě 

působilo několik c. k. úředníků – byli to vrchní komisař, inspektor, silniční komisař a silniční 

mistr.60 

Na západní straně hlavního městského náměstí stál už od třináctého století opevněný 

biskupský hrad. V období, kterým se zabývám já, tedy mezi lety 1600 – 1900, byl na místě 

bývalého hradu vystavěn renesanční zámek (viz Přílohy). V roce 1547 postihl město i hrad 

ničivý požár. Vzhledem k tomu, že Jan mladší z Lobkovic, který v té době Horšovský Týn 

vlastnil, byl nejzámožnější šlechtic v Plzeňském kraji, rozhodl se pro rozsáhlou přestavbu 

svého sídla. Stavební práce měly několik etap.61  

Nejprve byla upravena západní gotická falc, kterou požár nejvíce zasáhl. Její průčelí 

nechal Lobkovic pokrýt sgrafitovou výzdobou. Přestavbě se nevyhnula ani západní část 

biskupské kaple. Byl zde probourán nový vchod, východní okna byla zazděna a stěny nově 

vymalovány (na těchto malbách je zachycen Lobkovic s oběma svými dosavadními 

manželkami i dřívější gotická podoba Horšovského Týna). Ve druhé etapě stavebních prací 

nechal Jan mladší Popel z Lobkovic vystavět celé nové vstupní křídlo na východní straně 

zámku. Toto křídlo bylo při vstupu z náměstí opevněno hlubokým příkopem a baštami. Ve 

třetí fázi rozsáhlé přestavby Horšovského Týna vznikl další trakt, tentokráte severní, který 

spojoval původní falc s nově vzniklým vstupním křídlem. Rovněž průčelí tohoto nového 

traktu bylo vyzdobeno sgrafity. Posledním stavebním počinem, který ještě Jan mladší 

z Lobkovic za svého života stihl, bylo obnovení městského opevnění a jeho napojení na nově 

vytvořené opevnění zámecké. Výstavba zámku byla dokončena až za Janova syna Vilém 

z Lobkovic. V té době vzniklo poslední, jižní křídlo, kde se nacházela jízdárna.62 

Trauttmansdorfové, kteří Horšovský Týn drželi mezi lety 1622 – 1945, sice prováděli 

na zámku jisté stavební zásahy (jednalo se hlavně o novorenesanční úpravy v první polovině 

devatenáctého století a obnovení sgrafitové výzdoby63), ale ty nijak podstatně nezměnily 

celkovou renesanční kompozici zámku.64 

                                                 
60 tamtéž, str. 173. 
61 Horšovský Týn – podrobně. Ve spolupráci se správou zámku Horšovský Týn. [online]. URL 
<http://www.pametihodnosti.cz/pamatka/82/podrobne/horsovsky_tyn_hrad.html>. 1. 5. 2010. 
62 tamtéž. 
63 KUČA, Praha, 1997, str. 195. 
64 Horšovský Týn – podrobně. Ve spolupráci se správou zámku Horšovský Týn. [online]. URL 
<http://www.pametihodnosti.cz/pamatka/82/podrobne/horsovsky_tyn_hrad.html>. 1. 5. 2010. 
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Za zámkem se nacházely stáje a knížecí hřebčinec. Poblíž stájí stálo divadlo. Západně 

od zámku se rozprostíral anglický park s potůčky, rybníkem s ostrůvkem, oranžérií, salonem a 

na jeho nejvyšším bodu s letohrádkem.65 

Církevních staveb bychom našli jen v Horšovském Týně několik. Už ve třináctém 

století (připomíná se již roku 1251) vznikl v nynějším Velkém předměstí arcijáhenský, 

později arciděkanský kostel Panny Marie a sv. Apolináře (viz. Přílohy). Arcibiskup Arnošt 

z Pardubic při tomto kostele zřídil kapitulu v čele s proboštem. Za husitských válek byl celý 

komplex pobořen a vypálen. Dostavět se ho poté podařilo až k roku 1767. Patronát nad tímto 

kostelem vykonávala vrchnost.66  

Přímo ve městě založil biskup Tobiáš z Bechyně původně farní kostel svatého Petra a 

Pavla (viz. Přílohy), který nechal později i opevnit. Dvakrát byl tento kostel postižen ničivým 

požárem – poprvé v roce 1547 a podruhé v roce 1708. Byl zde pohřben Jan mladší Popel 

z Lobkovic, ale při druhé požáru byl jeho náhrobní kámen spolu s dalšími zničen zřícenou 

klenbou. Kostel se pokaždé podařilo opravit a v roce 1748 se stal pobočkou arciděkanského 

kostela Panny Marie a sv. Apolináře ve Velkém předměstí.67  

Adam Matyáš z Trauttmansdorfu roku 1650 založil v Klášterním předměstí (nynější 

Plzeňské ulici) kapucínský klášter s kostelem sv. Víta, Václava a Vojtěcha. V tomto kostele 

pak (po jeho dostavění roku 1654) nechal zřídit rodinnou hrobku Trauttmansdorfů. Roku 1950 

byl konvent zrušen. Následná devastace postihla hlavně kostel, kde bylo zřízeno skladiště.68 

Ve Velkém předměstí se nacházel ještě další kostel – kostel sv. Fabiána a Šebestiána s 

městským špitálem, zřízený magistrátem v roce 1638. Špitál držel dvanáct obročí, která dostal 

od panství Horšovský Týn. Ani kostel sv. Fabiána a Šebestiána nebyl ušetřen řádění husitů. 

Ačkoli se ho podařilo obnovit, později zpustnul a zchátral.69  

Na návrší asi kilometr jihozápadně od města bychom našli poslední z kostelů – kostel 

sv. Anny (viz Přílohy). Stál na místě dřívější dřevěné kapličky, která byla roku 1501 

přestavěna na kamenný svatostánek. Přímo v kostele je pohřbena manželka Jana mladšího 

Popela z Lobkovic Anna z Biberštejnu a hned vedle kostela bychom našli hrob hraběnky 

Anny Marie z Trauttmansdorfu. Byl vystaven podle vzoru jeruzalémského svatého hrobu a 

spolu s kostelem tvořil nejvýznamnější poutní místo v okolí. Hraběnka byla významnou 

                                                 
65 SOMMER, Prag, 1839, str. 171. 
66 ORTH, Jan – SLÁDEK, František. Topograficko-statistický slovník Čech čili podrobný popis všech měst, 
městysů, vesnic, pak zámků, dvorů, továren, mlýnů, hutí a podobných o samotě ležících staveních, jakož i všech 
zpustlých hradů a zaniklých osad království českého. 1. vydání. Praha: I. L. Kober, 1870. 
67 SOMMER, Prag, 1839, str. 172. 
68 KUČA, Praha, 1997, str. 196. 
69 SOMMER, Prag, 1839, str. 173. 



17 
 

osobou. Roku 1696 nechala ke kostelu sv. Anny přistavět čtyři domy pro chudé poddané a 

přestárlé panské služebníky, kterým poskytovala stravu a oblečení. Rovněž cestu vedoucí 

z města ke kostelu nechala olemovat sochami svatých.70  

Úplně poslední církevní stavbou v Horšovském Týně byla velmi cenná kaple 

Nejsvětější Trojice, nacházející se v jižní věži západního paláce horšovskotýnského zámku, 

která byla vystavěna asi v šedesátých letech třináctého století.71 

 Hlavními zdroji obživy měšťanů bylo zemědělství, živnosti a obchod. Snad nejvíce 

zde bylo rozvinuto krajkářství. Podrobněji o živnostnících a obchodnících (viz. Přílohy). 

Město mělo čtyři poplužní dvory. Jeden na Velkém předměstí, další poblíž Semošic, obecní 

dvůr v Lazcích a špitální dvůr na Velkém předměstí, jehož pozemky byly dočasně 

propachtovány k obživě prebendy. Jako v celém panství i ve městě Horšovský Týn se 

převážně choval skot a ovce (viz. Přílohy). Město mělo privilegia na tři jarmarky – na čtvrtek 

před Hromnicemi, na čtvrtek před svátkem sv. Petra a Pavla a na svátek Ukřižování. Kromě 

toho se každou neděli konal také týdenní trh.72 

Uvnitř města bychom našli městský pivovar a palírnu, poštu, lékárnu, tři zájezdní 

hostince (U Bílého lva, U Vinného hroznu, U Tří zlatých korun), cihlářskou huť, městský 

mlýn, c. k. kasárna a stáje zdejšího útvaru kyrysnického regimentu, zřízené roku 1776, a 

radnici, podle vyrytého chronogramu postavenou roku 1693. Ve Velkém předměstí se 

nacházela škola pod patronátem magistrátu. Měla tři učebny a působili tam dva učitelé a jeden 

pomocník. Za městem, přesněji západním směrem na řece Radbuze, leží dva další mlýny a na 

východ od Horšovského Týna bychom nalezli vrchnostenskou sýpku, hájovnu a mnoho 

sádek.73  

Co se týče ostatních vesnic, tak jedinou další církevní stavbou ve farnosti byl filiální 

kostel Všech svatých v Horšově, pocházející asi z počátku třináctého století (viz. Přílohy). 

Zde se také nacházela i jediná další škola. Obojí, kostel i škola, byly pod patronací vrchnosti. 

Vrchnost zde měla k dispozici pro své potěšení také malý lovecký zámeček v Horšově, zvaný 

Annaburg. Zřejmě proto se tu nacházela i veliká bažantnice – pro představu, Sommer uvádí: 

„…welcher mit einer mehr als 1Meile langen, hohen steinernen Mauer umgeben ist.“ 74 

(obehnaná víc jak míly dlouhou kamennou zdí – pozn. autorky). Menší tvrz, doložená k roku 

1379, stávala i v Dolním Metelsku. Avšak poté, co byla tato vesnice připojena 

                                                 
70 tamtéž, str. 173. 
71 KUČA, Karel. Atlas památek: Česká republika, 1. díl, A/N. 1. vydání. Praha: Baset, 2002. ISBN: 80-86223-
40-X, str. 296 – 298.  
72 SOMMER, Prag, 1839, str. 174, 175. 
73 tamtéž, str. 173. 
74 tamtéž, str. 177. 
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k Horšovskému Týnu, tvrz zanikla.75 Vrchnosti si hleděla i vysoké zvěře, v Podražnici zřídila 

oboru s daňky a při ní stála myslivna. Hostince bychom nalezli ve vesnicích Semošice a 

Podražnice, v Nové Vsi měla hospodu vrchnost, ale ta byla dočasně propachtována 

(informace k roku 1839). Poplužní dvory byly ve farnosti také tři – v Horšově, Dolním 

Metelsku a Podražnici – a stejně jako v případě hostinců pozemky jednoho z nich 

(podražnického) byly dočasně propachtovány. Ovce se chovaly hlavně v Horšově a Dolním 

Metelsku, kde fungovaly při poplužních dvorech i ovčíny. U Horšova bývaly dva chovné 

rybníky, které ale někdy kolem roku 1786 vyschly. Na návrší za vsí Borovice si poddaní na 

vlastní náklady cca 10 000 zlatých zřídili velkou sýpku. Kus od této vesnice jižním směrem 

ležela rasovna. Další hospodářské stavby, konkrétně mlýn s pilou, byly v Semošici a stranou 

od Kocourova vrchnosti patřící cihlářská huť.76 

2.2.2 Farnost Křakov 

 Do této farnosti náležely vesnice Křakov, rozkládající se na březích Křakovského 

potoka necelých 7 km severoseverozápadně od Horšovkého Týna; ve stejné vzdálenosti ale 

severním směrem se nacházející Věvrov; Horní Metelsko, ležící rovněž necelých 7 km od 

města severozápadním směrem na silnici do panství Dvořiště; poněkud vzdálenější Mířkov – 

asi 9 km severozápadně od Horšovského Týna, našli bychom ho v nížině pod Sedmihořím; a 

nakonec Chřebřany, kam bychom se dostali po 10 km chůze severozápadním směrem 

z Horšovského Týna.77 

 Centrem farnosti byl Křakov, kde se nacházel farní kostel svatého Václava a fara, 

obojí spravované jediným faráře, a škola – opět vše pod patronací vrchnosti. Další kostel 

svatého Víta stál v Mířkově. Poprvé je zmiňován ve čtrnáctém století jako farní kostel, ale 

někdy během sedmnáctého století klesl na kostel filiální.78 Ve farnosti bylo možno nalézt ještě 

jednu církevní stavbu, ve Věvrově. Byla to kaplička Nejsvětější Trojice, kde se jednou za rok 

konala bohoslužba. Tato kaplička byla zřízena v roce 1715 tehdejším držitelem později 

fiskálního dvora Věvrov Leopoldem Josefem Lindenthalerem z Sterthalu. (od osmnáctého 

století náležel tento vrchnostenský poplužní dvůr k panství Horšovský Týn)79  

Neméně významným objektem v této farnosti byla tvrz v Mířkově, která podle 

Sedláčka patřila k nejstarším šlechtickým sídlům v Čechách, jelikož se připomíná už v roce 
                                                 
75 SEDLÁČEK, Praha, 1996, str. IX/119. 
76 SOMMER, Prag, 1839, str. 177. 
77 tamtéž, str. 177, 178. 
78 SEDLÁČEK, August. Místopisný slovník historický Království českého. 1. vydání. Praha: Argo, 1998. ISBN: 
80-7203-099-X, str. 608. 
79 SOMMER, Prag, 1839, str. 178 
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1158. Celé šestnácté století zde hospodařili Mířkovští ze Stropčic, od nichž roku 1603 celý 

mířkovský statek koupil Vilém z Lobkovic. Poté, co ho připojil k horšovskotýnskému panství, 

tvrz zpustla a zchátrala natolik, že bychom po ní dnes jen těžko hledali nějaké stopy.80 

Dalšími poplužními dvory (krom výše zmiňovaného Věvrova) byly poplužní dvůr i 

s ovčínem, nazývaný Nový dvůr, nacházející se jihovýchodně od Křakova, poplužní dvůr 

Nasetice rovněž s ovčínem, ležící asi kilometr západně od Chřebřan a poslední také s ovčínem 

v Mířkově. V blízkosti vesnice Horní Metelsko se táhla asi 3, 5 km dlouhá a široká rovina, jež 

byla nazývána Říšský sněm a využívala se jako pastvina. Vyjma Chřebřan měla každá vesnice 

farnosti svou hospodu a v Mířkově byla navíc myslivna. Na výlučnosti mu dodalo i to, že 

právě v této vsi sídlil jeden vrchnostenský úředník.81 

2.2.3 Farnost Semněvice 

 Farnost Semněvice se skládala z pěti vesnic. Nejdůležitější jednotkou tohoto celku 

byla farní vesnice Semněvice, vzdálená necelých 8 km severoseverozápadně od Horšovského 

Týna. Dále sem patřila vesnice Ostromeč, ležící 9 km severně od města, německy nazývaná 

Wassertrompeten. Tento název pocházel z doby třicetileté války, kdy tu byl umístěn vojenský 

tábor. V celém okolí byla jediná studně a signál k jejímu využití se dával trumpetou. Další 

vesnice, přináležející k farnosti Semněvice, byly Mezholezy, nacházející se přibližně 11 km 

severoseverozápadně od Horšovského Týna; Velký Malahov (dříve Bohatý Malahov, který 

patřil k panství Horšovský Týn odedávna82), rozkládající se na mírném návrší 9 km severně 

od města; a Pocinovice, ležící v kopcovité krajině kolem Velkého Malahova necelých 7 km 

severně od Horšovského Týna.83 

 V Semněvicích se nacházel farní kostel svatého Jiří (s jedním knězem), postavený 

roku 1638, fara a škola, vše pod patronací vrchnosti. Podle Sommera zde nejspíš dříve stával 

zámek, ale pro toto své tvrzení, jak sám podotýká, nemá žádné důkazy.84 August Sedláček 

zase tvrdí, že ještě v patnáctém století tu stála tvrz. Měla se nacházet v zádušním lese blízko 

vesnice, kde se některým místům říkalo Schlössel, Schlossbrunnen, Schlosswiese. Dále 

vychází z lidové pověsti, která říkala, že jakási držitelka této tvrze snad Lucie, odkázala své 

majetky semněvskému kostelu, kde byl potom zřízen oltář svaté Lucie, u něhož se každoročně 

sloužila velká mše. Vzhledem k tomu, že se tento zvyk udržel až do devatenáctého století, 

                                                 
80 SEDLÁČEK, Praha, 1996, str. IX/115, 116. 
81 SOMMER, Prag, 1839, str. 177, 178. 
82 SEDLÁČEK, Praha, 1998, str. 580. 
83 SOMMER, Prag, 1839, str. 178, 182. 
84 tamtéž, str. 178. 
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soudí, že pověst může být pravdivá. Tvrz by podle něj mohla být dokonce postavená už ve 

třináctém století, jelikož roku 1264 se připomínal jistý Petr ze Semněvic. Jde však o to, zdali 

se jedná právě o Semněvice u Horšovského Týna. Pokud ne, musela být prý tvrz vystavěna 

nejdéle v patnáctém století, aby mohla být sídlem zdejšího malého statku pánů Pořejovských. 

Poté, co Semněvice získali páni z Ronšperka (neuvádí přesný rok, ale muselo to být mezi lety 

1438, kdy se panství Horšovský Týn ujal Zdeněk Kolvín z Ronšperka, a 1459, kdy držení 

Semněvic potvrdil Dobrohostovi z Ronšperka a jeho synům král Jiří z Poděbrad85) a připojili 

je k panství Horšovský Týn (u něhož byly drženy až do roku 185086), byla tvrz opuštěna a 

zanikla. K roku 1538 existuje totiž zmínka o Jiříkovi ze Šlenic (snad Šlovice – pozn. autorky) 

na Semňovicích (Semněvice) trvzi pusté a vsi celé s příslušenstvím..87 Dalším panským 

stavením ve farnosti byl malý panský dům v Pocinovicích.  

 Co se hospodářství ve farnosti týče, u Pocinovic se nacházel poplužní dvůr s ovčínem, 

draselná varna tamtéž, mlýn v Mezholezích a nedaleko této vsi chovný rybník, z nějž většina 

úlovku putovala na trhy do Bavorska. Krom toho bylo v Mezholezích a ve Velkém Malahově 

vždy po jednom hostinci.88 Mezholezy můžeme ještě dnes považovat za zajímavou obec. 

Alespoň z hlediska architektonického určitě. Nachází se zde totiž hodnotný celek vesnické 

zděné zástavby se zdobnými fasádami, pocházejícími z konce devatenáctého a počátku 

dvacátého století.89 

2.2.4 Farnost Srby 

 Srbská farnost sestávala z pěti vesnic. Farní ves Srby se rozkládala na březích 

Radbuzy při bavorské silnici 5, 5 km západoseverozápadně od Horšovského Týna. Dalšími 

vesnicemi náležejícími k této farnosti byly Polžice, rozprostírající se rovněž při toku řeky 

Radbuzy 4, 5 km západoseverozápadně od Horšovského Týna na silnici vedoucí do panství 

Svatý Kříž; Medná, ležící necelých 8 km od téhož města; Sedlec, nacházející se 11 km 

západním směrem od Horšovského Týna.90 Tato vesnice se připomínala už roku 1368. O 

jedenáct let později byla rozdělena na pět vladyčích statků. Jedna z těchto částí patřila 

k panství Horšovský Týn už od šestnáctého století. Zbytek však náležel až do roku 1630 ke 

Slatině, poté byl připojen k panství Hostouň, s nímž ho roku 1656 přikoupili 

                                                 
85 HAUBERT, Praha, 1976, 290 – 294. 
86 SEDLÁČEK, Praha, 1998, str. 796. 
87 SEDLÁČEK, Praha, 1996, str. IX/115.  
88 SOMMER, Prag, 1839, str. 178. 
89 KUČA, Praha, 2002, str. 655. 
90 SOMMER, Prag, 1839, str. 178, 179. 
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Trautmannsdorfové ke svému dominiu Horšovský Týn.91 Poslední vesnice, spadající pod faru 

v Srbech, byla Roudná, vzdálená necelých 7 km západoseverozápadně od centra panství.92 

 Farní ves Srby příslušela roku 1312 k panství Horšovský Týn, pak byla ale roku 1415 

zmiňována jako statek Václava Želízka a později jako příslušenství Ronšperka. Od roku 1539 

byla opět uváděna jako součást panství Horšovský Týn. V Srbech se nacházel kostel svatého 

Jana Křtitele, který nechal vystavět na své vlastní náklady zdejší mlynář Jan Schirmer v roce 

1744 a při němž byla roku 1857 založena vlastní fara.93 Tu, kostel i místní školu měla pod 

patronátem vrchnost.  

V Srbech bychom dále našli hospodu a dva mlýny. Stejné zázemí – tedy hospodu, 

jeden vrchnostenský (na kroupy a s pilou) a jeden poddanský mlýn – měla i vesnice Polžice.94 

Významnějšími objekty v této vsi byly ale panský dům a kaple svatého Petra a Pavla, 

postavená roku 1860.95 Roku 1837 byla u Srb ve Ferdinandově údolí postavena vysoká pec. 

Patřily k ní ještě jeden cánový a čtyři tyčové hamry. Ročně se zde vyrobilo přes dvě tuny 

surového železa a skoro tuna litiny. Železná huť byla v letech 1862 – 1864 propachtována 

Pražské železářské společnosti. V roce 1864, když nájem vypršel, byla huť zrušena a 

přeměněna na pilu.96 

2.2.5 Farnost Třebnice 

 Třebnická farnost byla podstatně větší a dala by se považovat možná i významnější 

než předešlá srbská. Skládala se ze sedmi vesnic. Centrum farnosti, obec Třebnice, 

rozkládající se na úpatí hory Chlum necelých 7 km jihojihozápadně od města Horšovský Týn, 

k tomuto panství příslušela odedávna. Ves Jeníkovice ležela od města cca 4, 5 km 

jihozápadním směrem a byla uváděna již roku 1312 jako „majetek biskupův a příslušenství 

panství Týnského“. Sedláček také tvrdí, že zde v sedmnáctém století stál zámeček, ale žádné 

bližší údaje nesděluje.97 Další osady farnosti byly Bozdíš, nacházející se skoro 8 km od 

Horšovského Týna stejným směrem; nedaleko od Bozdíše, asi 5, 5 km od města vzdálené 

Němčice; Luženice s Luženičkami, rozprostírající se přibližně 11 km jihozápadně od 

Horšovského Týna; a Chrastavice, které bychom našli po 9 km chůze jihojihozápadním 

                                                 
91 SEDLÁČEK, Praha, 1998, str. 791. 
92 SOMMER, Prag, 1839, str. 179. 
93 SEDLÁČEK, Praha, 1998, str. 826. 
94 SOMMER, Prag, 1839, str. 179. 
95 ORTH, SLÁDEK, Praha, 1870. 
96 HOFMANN, Klatovy, 1978, str. IXX. 
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směrem z města Horšovský Týn. Do farnosti rovněž spadal poplužní dvůr Valdov, nacházející 

se nedaleko Třebnice.98 

Vesnice Třebnice by podle Orta a Sládka mohla mít dlouhou historii. Poukazují totiž 

na to, že jména osad jako Třebnice, Třebiště, Třeblice, Třebín apod. jsou obdoby slova 

„třeba“, tj. „zápalná oběť“, z čehož usuzují, že v těchto místech mohla být pohřebiště či 

obětiště.99 Když se přesuneme do křesťanských dějin, zjistíme, že fara v Třebnici existovala 

již roku 1369, v sedmnáctém století (přesněji po bitvě na Bílé hoře, kdy tehdejší držitel 

panství protestant Vilém z Lobkovic místního faráře vyhnal) ale zanikla a celá oblast se 

přesunula pod správu fary v Horšovském Týně. Až v roce 1752 založil hrabě František 

Norbert z Trauttmansdorfu v Třebnici znovu vlastní obročí a zdejší kostel svatého Jiljí byl 

opět povýšen na farní. Při faře se rovněž nacházela škola. Nad vším, kostelem, farou i školou, 

vykonávala patronátní právo vrchnost. Další škola, ale tentokrát soukromá s jedním obecním 

učitelem, byla v Luženicích.100  

Z architektonického hlediska je dnes také významnou obcí Bozdíš, kde na otevřené 

dvoustanné návsi stojí velké patrové i přízemní usedlosti s bohatě členěnými fasádami a 

branami, pocházející z přelomu devatenáctého a dvacátého století.101 

Hospodářských stavení na farnosti nebylo mnoho. Kromě již výše zmiňovaného 

poplužního dvora Valdov bychom blízko Třebnice našli také ovčín a myslivnu. Další poplužní 

dvůr i s ovčínem byl v Jeníkovicích. A hostince bylo možno využít v Třebnici, příp. 

v Luženicích.102 

2.2.6 Farnost Hora Svatého Václava 

Na strmém návrší 18 km západním směrem od Horšovského Týna se rozprostírala 

vesnice Hora Svatého Václava. Ta spolu s blízko sebe ležícími, avšak od hlavního celku 

panství Horšovský Týn mírně oddělenými vesnicemi Drahatín, Hvožďany a Načetín tvořila 

dřív pravděpodobně jeden statek, jehož vrchností byl nejspíše držitel hradu Herštejna. Pro 

představu Drahatín se nacházel jen asi kilometr před Horou Svatého Václava (ve směru 

Horšovský Týn → Hora Svatého Václava); Hvožďany se rozkládaly 2 km jižně od návrší, na 

                                                 
98 SOMMER, Prag, 1839, str. 179. 
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100 SOMMER, Prag, 1839, str. 179. 
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němž stála ves Hora Svatého Václava a Načetín byl o kilometr jižněji než Hvožďany. Kromě 

těchto vesnic spadal pod farnost ještě Šidlákov, vzdálený 19, 5 km od Horšovského Týna.103 

Pozdější farní ves Hora Svatého Václava byla založena jako kostelec nebo opevněný 

kostel svatého Václava, o němž byly zmínky již k roku 1359 jako k farnímu kostelu. Tento 

kostel byl až do roku 1785 spravován mnichy z augustiniánského kláštera Pivoň. Ves byla 

majetkem arcibiskupů, a tudíž patřívala k panství Horšovský Týn. V patnáctém století získali 

panství páni z Ronšperka a Horu Svatého Václava drželi jako příslušenství hradu Herštejna, 

který jim byl zabaven. Jan mladší z Lobkovic pak musel roku 1545 Horu Svatého Václava 

vyplatit od pánů ze Švamberka a znovu ji tak připojil k panství Horšovský Týn.104 Celý kostel 

byl mezi lety 1717 – 1718 zbarokizován, avšak jeho nejstarší dochovanou částí je věž z druhé 

poloviny čtrnáctého století. Nad tímto kostelem a k němu náležející farou a školou 

vykonávala patronátní právo vrchnost.105  

U Hory Svatého Václava se pěstoval len a ve vsi se nacházela přádelna, která 

zaměstnávala značnou část jejích obyvatel. Další z osadníků pracovali ve sklářských hutích 

v sousedních dominiích. Jediný mlýn ve farnosti stál cca kilometr od vesnice Hvožďany. Při 

tomto mlýnu fungovala i papírna a brusírna zrcadel. Zato hospody bylo možno využít čtyři – 

dvě v Drahatíně, jednu ve Hvožďanech a jednu v Hoře Svatého Václava. V Šidlákově pak 

fungovala myslivna.106 

2.2.7 Farnost Bukovec 

Farnost Bukovec byla značně rozlehlá. Spadalo do ní deset vesnic. Krom samotné 

farní vesnice Bukovec, vzdálené necelých 7 km severně od Horšovského Týna, to byly také 

Čečovice, ležící ve stejné vzdálenosti od města ale severoseverovýchodním směrem, které 

byly až do roku 1546 centrem samostatného panství. Mezi další vsi, náležející k tomuto celku, 

patřily Černovice, nacházející se cca. 10 km severně od Horšovského Týna; Doubrava, ležící 

4, 5 km severoseverovýchodně od města; Malý Malahov (dříve také Sirotčí Malahov), 

rozprostírající se přibližně 5, 5 km rovněž severoseverovýchodně od centra panství; 

Nemněvice, vzdálené od téhož místa necelých 8 km tentokrát severním směrem; Hradišťany, 

které bychom našli něco málo přes 11 km severoseverovýchodním směrem od Horšovského 

Týna, obklopené starými lesy. V těchto lesích se podle Sommera měly ještě v devatenáctém 
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století nacházet základy hradů Ostromeč a Hradiště. Bohužel žádné podrobnější informace 

k tomuto tvrzení neuvádí ani on ani Sedláček. Ostatními vesnicemi, patřícími pod farnost 

Bukovec, byly Šlovice (původně sídlo pánů Šlovických ze Šlovic, když v šestnáctém století 

zpustly, byly přivtěleny k Puclicím), rozkládající se asi 5, 5 km severně od Horšovského 

Týna; Štichov, nacházející se necelých 9 km severovýchodně od města; a Všekary, vzdálené 

rovněž 9 km ale severoseverovýchodním směrem od centra panství.107 

V Čečovicích jakožto centru samostatného panství se nacházela tvrz. Původní sídlo 

vladyků Čečovských se sice nacházelo v nedalekém Bukovci, ale odkud bylo pravděpodobně 

na konci třináctého století přeneseno do Čečovic. Od roku 1364 patřily Čečovice držitelům 

hradu Vilhartic (snad Velhartice – pozn. autorky) a později je získal Jindřich z Rožmberka. 

Na počátku šestnáctého století je koupili páni z Ronšperka, kteří je prodali Příbíkovi 

Chlumskému z Chlumu. Po jeho smrti se správy panství ujali poručníci jeho nezletilého syna 

Pavla, o nichž Čečovice roku 1546 získal Jan mladší Popel z Lobkovic a připojil je 

k Horšovskému Týnu.108 Jeho nástupce Vilém z Lobkovic nechal na místě bývalé tvrze roku 

1587 vystavět renesanční (později barokně upravovaný) vrchnostenských zámek v podobě 

trojúhelníku, kde žil správce panství a zámecký kaplan.109  

V Čečovicích se nacházel i původně farní kostel sv. Mikuláše. Roku 1624, ale fara 

zanikla a už nebyla znovu obnovena. Z kostela se stal filiální a Čečovice byly roku 1652 

přifařeny k Bukovci. Zde se nacházel farní kostel Nanebevzetí Panny Marie, pocházející asi 

z první třetiny třináctého století, fara a škola, vše pod patronací vrchnosti. Ruiny kostela se 

podle Sommera nacházely i ve vsi Hradišťany, ale podle jeho tvrzení, které převzal od 

Schallera, k tomuto kostelu nelze dohledat žádné prameny. Poslední církevní stavbou ve 

farnosti byl filiální kostel sv. Barbory asi kilometr severozápadně od osady Všekary. Nechal 

ho postavit František Norbert z Trauttmansdorfu v letech 1717 – 1724 na místě dřívější kaple. 

Bohoslužby zde sloužil čečovický zámecký kaplan. Ve Všekarech se také nacházela jediná 

další škola ve farnosti.110 

Farnost Bukovec byla rovněž hospodářsky významnou oblastí panství Horšovský Týn. 

Asi 2 km od vsi Černovice se nacházely Šarlotiny doly, kde se těžilo olovo a čistec. Další 

doly na olovo byly ještě u Všekar. Zato poplužní dvůr i s ovčínem byl v celé farnosti jen jeden 

– v Čečovicích. Stála u něj také sýpka. Našli bychom zde i jediný vrchnostenský mlýn ve 

farnosti. Vrchnost měla v Čečovicích dále pivovar ve vlastní režii a palírnu, která byla 
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dočasně propachtovaná. V Hradišťanech vlastnila vrchnost výrobnu kolomazi a pilu. Vyráběl 

se zde také terpentýn. A nakonec hostince bylo možno využít ve farnosti dva – jeden 

v Čečovicích a jeden v Bukovci.111 

2.2.8 Farnost Staňkov 

Rovněž farnost Staňkov se, stejně jako ta předchozí, skládala z deseti vesnic a jednalo 

se tudíž o farnost značně rozlehlou. Farní vesnice Staňkov se rozprostírala na pravém břehu 

Radbuzy naproti stejnojmennému městečku 9 km východoseverovýchodně od Horšovského 

Týna (někdy se pravobřežní vesnice a levobřežní městečko spojovalo v jedno a uvádělo se 

pod názvem Stankovy). Další důležitá část této farnosti, vesnice Puclice, která byla centrem 

samostatného statku, se nacházela od města Horšovský Týn asi 5, 5 km severovýchodně. 

Ostatními vesnicemi, přifařenými ke Staňkovu, byly Vránov, ležící u Radbuzy na bavorské 

silnici necelých 7 km od Horšovského Týna; Hlohová, rozkládající se 9 km východně od 

města; Holohovčice, vzdálené jen asi o kilometr dál než Hlohová; Čermná, kterou bychom 

nalezli něco málo přes 11 km východním směrem od centra panství; Skrchleby, nacházející se 

přibližně 12 km východním směrem od stejného místa; Křenovy, ležící u řeky Radbuzy na 

bavorské silnici cca. 4, 5 km východně od Horšovského Týna. Poslední dvojicí vesnic, 

náležející k farnosti Staňkov, byly Horní (rovněž bývala samostatným statkem) a Dolní 

Kamenice. Našli bychom je asi 11 km východoseverovýchodním směrem od města.112 

Než začnu popisovat farnost, bylo by dobré, zastavit se na chvíli u farní vsi Staňkov, 

aby nevzniklo nedorozumění v terminologii. Jak už jsem naznačila, na Radbuze ležely 

Staňkovy dva – na pravém břehu vesnice a na levém břehu městys. Farní ves byla 

k Horšovskému Týnu přikoupena od chotětovského kláštera už v roce 1576, kdežto městys, 

když pomineme jeho dočasnou zástavu Zdeňkovi z Drštky, neměl s panstvím Horšovský Týn 

nic společného. Vesnice a městys fungovaly odděleně až do roku 1938, kdy byly právně 

sloučeny v jeden celek.113 

Výše jsem uvedla, že Puclice byly samostatným statkem. Tuto informaci je však nutné 

doplnit. Původně totiž patřily k Hrádku u Skrchleb (viz. přílohy, obr. č. 16). Na počátku 

patnáctého století, když zemřel jejich držitel bez dědiců, propadl statek koruně. O století 

později byli jako majitelé uváděni již páni Šlovičtí ze Šlovic. Tvrz ve tvaru písmene „L“, 

která byla využívána až do roku 1765, kdy statek koupil František Norbert z Trauttmansdorfu, 
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stála na svahu strmého ostrohu u břehu potoka Laškov. Od sousedního hospodářského dvora 

byla oddělena příkopem. Avšak jak by se dalo předpokládat, nebyla po připojení statku 

Puclice opuštěna, ale usadil se na ní vrchnostenský myslivec. Rovněž v Hlohové na místě 

pozdější hospody stávala tvrz. V její držení se postupně vystřídali páni z Hlohové, ze Sedlce, 

z Běšin, z Roupova a z Wiederspergu, až se konečně dostala nejprve roku 1624 první 

polovina a roku 1630 druhá polovina Hlohové do vlastnictví rodu Trauttmansdorfů. Tvrze se 

nacházely také v obou Kamenicích. V Dolní Kamenici tvrz zanikla už někdy po roce 1624, 

tedy poté, co byla vesnice připojena k Horšovskému Týnu. V Horní Kamenici se udržela až 

do počátku devatenáctého století. Poté byla přeměněna na hospodářské stavení patřící 

k poplužnímu dvoru. A stejně jako statek Puclice patřila původně i Horní Kamenice k Hrádku 

u Skrchleb. 114 Co se týče Skrchleb samotných, tak jeho držitelé, ačkoli se psali z Krchleb, 

sídlili rovněž na nedalekém Hrádku. V patnáctém století ale zpustly a poté patřily k Horní 

Kamenici, s níž byly i připojeny k panství Horšovský Týn.115 

Asi nejdůležitější církevní stavbou ve farnosti je farní chrám sv. Jakuba ve Staňkově. 

Nacházela se zde rovněž fara a při ní škola. Nad vším držela patronát vrchnost. Další kostel – 

kostel sv. Jiljí bychom nalezli v Hlohové. Podle pověsti byl vysvěcen roku 992 sv. 

Vojtěchem. Ještě ve čtrnáctém století byl farním kostelem. Snad někdy kolem roku 1623 

sklesl na kostel filiální a Hlohová byla přifařena ke Staňkovu.116 Každou třetí neděli byla 

v tomto chrámu slavena bohoslužba. Mezi další církevní stavby ve farnosti patřila mešní 

kaple v Puclicích a synagoga tamtéž, kterou si vystavěli místní Židé v roce 1818 na vlastní 

náklady. Ve farnosti se pak nacházela ještě jedna škola – v Hlohovčici.117 

Vrchnost měla ve staňkovské farnosti několik podniků. V první řadě to byla výrobna 

kolomazi v Puclicích. Dále se jednalo o dvě cihlářské hutě – jedna byla v Horní Kamenici a 

druhá se nacházela v Hlohovčici. Rovněž mlýnů se tu nacházelo dost – jeden ve Staňkově, 

dále dva mlýny asi kilometr vzdálené od osady Vránov, další u Hlohové (také asi kilometr od 

vesnice) a nakonec dva mlýny opatřené i pilou. Ty bychom našli v Dolní Kamenici a 

Křenovech. Vrchnost hospodařila ve farnosti na těchto poplužních dvorech – Křenovy, 

Puclice (zde i s ovčínem), Dolní Kamenic, Horní Kamenice (zde i s ovčínem), Skrchleby (zde 

i s ovčínem), Hlohová (zde i s ovčínem) a Vránov. V Čermné byl poplužní dvůr dočasně 
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propachtován. A konečně hospody. Na farnosti jich fungovalo pět – ve Staňkově, Vránově, 

Hlohové, Skrchlebech a velký zájezdní hostinec v Křenovech.118 

2.2.9 Farnost Hostouň 

Přestože farnost Hostouň sestávala jen ze tří vesnic a jednoho městečka, nejednalo se 

vůbec o farnost malou či nevýznamnou. Nejdůležitější částí této farnosti bylo farní městečko 

Hostouň, které bylo zároveň i centrem samostatného panství. Rozkládalo se na březích 

malého potoka přibližně 14, 5 km západoseverozápadně od města Horšovský Týn. Vesnicemi, 

které pod faru v Hostouni patřily, byly Svržno, ležící u řeky Radbuzy na silnici 

z Horšovského Týna do panství Svatý Kříž asi 13, 5 km západoseverozápadně od 

Horšovského Týna; Kramolín, nacházející se asi 18 km západoseverozápadním směrem od 

Horšovského Týna; a Mírkovice, vzdálené od téhož města cca. 13, 5 km stejným směrem.119 

Město Hostouň (viz. Přílohy) se rozprostíralo na úpatí dvou kopců – Ptáčníku a 

Hostouňského vrchu. Údajně ho, tehdy jako vesnici, založil vladyka Hostuna roku 1228. 

Podle tohoto místa se pak on i jeho potomci nazývali z Hostouně.120 V držení pánů 

z Hostouně zůstala tato vesnice až do husitských válek. Od roku 1423 ji vlastnil rod pánů 

z Volfštejna. Na konci patnáctého století získal Hostouň Jindřich z Kolovrat, který ji ale 

vzápětí prodal Kryštofu z Gutštejna. Ani v jeho držení nezůstala Hostouň dlouho. V roce 

1508 ji směnil s Janem z Rabštejna. Jelikož se následní majitelé hostouňského panství 

účastnili stavovského povstání v letech 1618 – 1620, byl jim tento jejich majetek 

zkonfiskován a kníže Karel z Liechenšteina ho roku 1622 prodal Zdeňkovi Vratislavovi 

z Mitrovic. Ten však nevlastnil panství ještě ani rok a už je prodal Kristýně Korduli 

Černínové. Po Kristýnině smrti, přešlo panství do rukou Marie Anny Černínové, která ho roku 

1656 prodala Adamu Matyáši z Trauttmansdorfu.121 

V západní části městečka Hostouň vedle potoka stávala vodní tvrz. Doložena byla sice 

až k roku 1508, ale byla bezpochyby daleko starší. Založil ji pravděpodobně už některý 

z prvních vladyků z Hostouně. Tvrz byla opevněna vodním příkopem. Napájel ho potok, 

jehož tok byl pravděpodobně pro tento účel mezi tvrzí a městečkem uměle upraven. Roku 

1656, kdy Hostouň koupili Trauttmansdorfové, ztratila tvrz svoji sídelní funkci. Přesto ale 

nezpustla. Trauttmansdorfové ji barokně přestavěli do tvaru trojúhelníku a vytvořili si z ní 
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lovecký zámeček. Ten později sloužil jako sídlo vdovy Anny Trauttmansdorfové. Nakonec ho 

užíval správce hostouňského panství a byly zde zřízeny úřednické kanceláře. Zbytky vodních 

příkopů byly zavezeny a vznikl zde park.122  

Další tvrz stávala ve Svržně. Musela být hodně stará, jelikož už roku 1233 se objevují 

zmínky o jistém Radoslavovi ze Svržna. Od roku 1410 vlastnili Svržno páni ze Švamberka. 

Buďto za nich, nebo za jejich následovníků Planských ze Žeberka tvrz zpustla. Když Svržno 

koupil Václav z Rabštejna, zchátralé sídlo obnovil. Po něm zdědil Svržno Mořic Šlik a po 

jeho smrti roku 1578 připadlo držitelům Hostouně, kteří tvrz již dále neudržovali.123 

Kdy byla Hostouň povýšena na městečko, není jasné. Poprvé je takto zmiňována roku 

1426. Pravděpodobně jím ale už byla dříve. Vzhledem k jejímu velkému rozmachu v průběhu 

šestnáctého století ji Rudolf II. roku 1587 povýšil na město, 124 které mělo magistrát, starostu 

a městskou radu. Zároveň s tím jí propůjčil i městský znak (viz Přílohy). Byla na něm stříbrná 

městská hradba s otevřenou bránou a zlatou mříží. Nad hradbou stály dvě stříbrné věže a mezi 

nimi byl umístěn polcený štítek. V pravém zlatém poli štítku bylo černé jelení paroží, v levém 

stříbrném poli stál vzpřímený český lev. Hostouň měla dále právo šesti ročních jarmarků – ve 

středu před masopustem, ve středu před Velikonocemi, ve středu před Vánocemi, na sv. Jana 

Křtitele, na sv. Jakuba a na sv. Šimona. Krom toho se zde každou středu konaly týdenní 

trhy.125 

Nejdůležitější církevní stavbou na farnosti byl farní, později děkanský (hostouňská 

farnost byla roku 1805 povýšena na děkanství) chrám sv. Jakuba v Hostouni. Při něm se 

nacházela fara (později děkanství) a škola – vše pod patronací vrchnosti. Kostel je doložen už 

k roku 1384 jako farní a v polovině osmnáctého století byl renovován. Nacházel se v něm 

cenný milostný obraz Panny Marie Bolestné a dále tři zvony.126  

Mešní kapli Božího Těla nechala vystavět hraběnka Kristýna Kordule Černínová roku 

1634 na jižním okraji města Hostouně. Tato kaple ale zpustla a roku 1802 byla stržena. 

Náhrobek, který v ní byl umístěn, by poté přesunut do kostela sv. Anny u Horšovského Týna. 

Další hostouňskou kapli – kapli Nanebevzetí Panny Marie nechala podle nápisu zřídit roku 

1663 paní Zuzana Kleinschmidtová, vdova po hostouňském měšťanovi a radním Janu 

Kleinschmidtovi. Našli bychom ji nedaleko kaple Božího těla. Roku 1826 byl u ní zřízen 
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hřbitov.127 V Hostouni se dále nacházel městský špitál. Kdy přesně vznikl, není jasné, ale 

roku 1728 už existoval. V roce 1800 byl pak upravován. Měl jednu vlastní budovu. V roce 

1795 pak ke špitálu přibylo další podobné zařízení – chudobinec.128 

Původně bylo hlavní obživou hostouňských měšťanů tkaní na tradičních ručních 

stavech. Po vzniku německého celního spolku se ale značně ztížil odbyt jejich výrobků, takže 

řemeslo začalo upadat, až postupně zaniklo úplně. Většina obyvatel farnosti se živila 

zemědělstvím a obchodem. Své zastoupení tu měly i mnohé živnosti (viz. Přílohy). Město 

Houstouň mělo také svůj právovárečný pivovar a městský mlýn. Vrchnost hospodařila na 

dvou poplužních dvorech – v Hostouni a ve Svržně. Ve Svržně se také nacházel mlýn s pilou. 

Nedaleko odtud ležela osada Nová Huť, skládající se z ovčína a rasovny. A v okolí dříve 

nechávala vrchnost dobývat železnou rudu. Posledním vrchnostenským podnikem, který by 

stál za zmínku, byla palírna v Hostouni.129 

2.2.10 Farnost Mělnice 

Mělnická farnost byla jedna z těch menších, které bychom na panství Horšovský Týn 

našli. Skládala se ze čtyř vesnic. Farní vesnice Mělnice se nacházela asi 13, 5 

západoseverozápadně od centra panství. O něco dál, cca. 3 km od Mělnic se rozkládala 

dominikální vesnice Sychrov, založená v roce 1790. Další vesnici Holubeč, bychom našli 

přibližně 14, 5 km severozápadním směrem od Horšovského Týna. A poslední osada Přes 

(Česy) ležela zhruba o kilometr dál než Holubeč stejným směrem.130 

V Mělnicích dříve stávala tvrz. Jednalo se o staré šlechtické sídlo, které je doložené už 

na počátku třináctého století. Původními vlastníky byli páni z Mělnic, kteří měli stejný původ 

s pány Tasnovskými. V šestnáctém století se Mělnice dostaly do držení Černínů z Chudenic. 

Na konci třicátých, příp. ve čtyřicátých letech sedmnáctého století byly Mělnice přikoupeny 

k Hostouni a s ní později k Horšovskému Týnu. Někdy v té době musela tvrz zpustnout a 

později zanikla úplně.131 V Mělnicích se dále nacházel původně raně gotický farní kostel sv. 

Jiljí z konce třináctého století, fara a škola. Nad vším vykonávala patronát vrchnost. Tato fara 

ale nejspíše někdy v polovině sedmnáctého století zanikla a celá mělnická farnost byla 
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přifařena ke Štítarům. Roku 1702 byl mělnický kostel sv. Jiljí obnoven, opatřen novými 

zvony a barokně upraven. Rovněž fara zde byla k roku 1728 znovu zřízena.132 

Ani z hospodářského hlediska nehrála mělnická farnost nikterak důležitou roli. 

Pozemky jediného poplužního dvora, nacházejícího se v Mělnicích, byly dočasně 

propachtovány. Dále byl v téže vsi ovčín. A nakonec bychom na farnosti našli dvě hospody – 

v Mělnicích a v Sychrově.133 

2.2.11 Farnost Štítary 

Do farnosti Štítary patřilo sedm vesnic. V první řadě to byla samotná farní vesnice 

Štítary, ležící na březích řeky Radbuzy při silnici z Horšovského Týna do panství Svatý Kříž 

přibližně 10 km západoseverozápadně od města Horšovský Týn. Mezi vesnicemi, spadajícími 

do této farnosti, dále byly Hašov, rozprostírající se asi 8 km severozápadně od města na 

rovině nazývané Říšský sněm; Vítání, nacházející se ve stejné vzdálenosti ale 

západoseverozápadním směrem od Horšovského Týna na silnici do Svatého Kříže; Slatina, 

rozkládající se na březích malého potoka cca. 12 km západně od centra panství; Tasnovice, 

ležící na řece Radbuze 9 km západoseverozápadním směrem téhož místa. Posledními dvěma 

vesnicemi, které náležely ke Štítarům, byly Oplotec a Svinná.134 

Ve Svinné, v místech, kde se později nacházela kovárna, stávala stará tvrz. Poprvé je 

doložená v polovině čtrnáctého století, i když jednoznačně musela být starší. Sedláček se 

domnívá, že Slavibor a Pavlík ze Svinné, o nichž se objevují zmínky k roku 1235, snad sídlili 

na této tvrzi. Roku 1544 už je Svinná uváděna jako příslušenství ke statku Mířkov, s nímž 

byla později připojena k Horšovskému Týnu. Někdy v té době musela tvrz zpustnout.135  

Další tvrz se nacházela ve vsi Tasnovice. Tato tvrz byla původně sídlem samostatného 

tasnovického statku. Poté, co statek koupila roku 1659 hraběnka z Trauttmansdorfu, začala 

tvrz chátrat, až z ní zbyly jen částečně zasypané příkopy. Poslední tvrzí, nacházející se na 

štítarské farnosti, byla Slatina. Sledovat její vývoj je dosti obtížně, jelikož roku 1379 byla 

rozdělena na pět statků. V polovině šestnáctého století Slatinu nejspíš vyženili Černínové 

z Chudenic. Slatinský statek byl pak Kristýnou Kordulí Černínovou roku 1630 připojen 

                                                 
132 SOMMER, Prag, 1839, str. 184. 
133 tamtéž, str. 184, 185. 
134 tamtéž, str. 185. 
135 SEDLÁČEK, Praha, 1998, str. 855. 
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k Hostouni a s ní později k Horšovskému Týnu. Když tvrz přestala sloužit svému účelu, 

zpustla a zchátrala.136 

Asi kilometr od Štítar na vysokém kopci se nacházel původně gotický farní kostel sv. 

Vavřince ze čtrnáctého století. Buďto vzhledem ke své poloze, nebo možná proto, že byl 

opevněn, byl tento kostel v šestnáctém století nazýván kostelem sv. Vavřince na hrůbích (tzn. 

na valech).  Při kostele byla zřízena i fara a škola. Nad vším vykonávala patronát vrchnost. Na 

počátku osmnáctého století, kdy byl farářem ve Štítarech Josef Partner, vznikl zde nový 

svatostánek. Farář už byl starý a jeho špatný zdravotní stav mu nedovoloval každodenní 

výstup na kopec, na němž stál farní kostel, a tak ve vsi zřídil na vlastní náklady kapli sv. Judy 

Tadeáše, kde sloužil bohoslužby namísto kostela sv. Vavřince. I tato kaple byla pod patronací 

vrchnosti.137 

Něco málo přes kilometr severozápadním směrem od Štítar se nacházel poplužní dvůr 

Hostětice i s ovčínem a kousek od něj mlýn. Další mlýn stál ve Štítarech samotných. Vrchnost 

na farnosti hospodařila ještě na dalších dvou poplužních dvorech, u nichž bychom našli i dva 

ovčíny – ve Slatině a v Tasnovicích. V obou vesnicích také fungovaly mlýny a ve Slatině se 

navíc nacházela myslivna. Hostince bylo možno využít tři – ve Štítarech, Slatině a 

Tasnovicích.138 

2.2.12 Vesnice patřící pod jiné farnosti 

Panství Horšovský Týn krom vlastních farností zahrnovalo i některé vesnice, které 

byly přifařeny k místům, jež nepatřila do horšovskotýnského panství, ale měla jinou vrchnost. 

Právě o těchto vesnicích bych se chtěla na závěr zmínit, aby byl můj popis kompletní. Nejprve 

farnost Mutěnín, do níž náležela i vesnice Horoušany z horšovskotýnského panství a část 

vesnice Ostrov, jejíž zbytek spadal do panství Ronšperk. Horoušany ležely asi 13, 5 km 

západně od města Horšovského Týna a nacházela se zde vrchnostenská cihlářská huť. Další 

dvě vesnice horšovskotýnského panství – Kvíčovice, vzdálené 9 km od Horšovského Týna, a 

Neuměř, rozkládající se jen asi o kilometr dál od téhož místa než Kvíčovice – byly přifařeny 

k Holýšovu. U Neuměře vrchnost využívala poplužní dvůr. Krom něj bychom tu dále našli 

ovčín, rasovnu a hájovnu. Po dvou vesnicích z trauttmansdorfského dominia obsahovala i 

farnost Dubec (panství Dvořiště). Bezděkov se rozprostíral na březích malého potoka 

necelých 25 km západoseverozápadně od města Horšovského Týna. Vesnice samotná i její 

                                                 
136 SEDLÁČEK, Praha, 1996, str. IX/117, 118. 
137 SOMMER, Prag, 1839, str. 185. 
138 tamtéž, str. 185. 
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blízké okolí bylo doslova poseto mlýny. Stály tu čtyři, z toho jeden s pilou. Tou druhou vsí 

z dubecké farnosti bylo Třemešné, které se rozkládalo přibližně 23, 5 km 

západoseverozápadně od Horšovského Týna. Čečín, vzdálený 18 km západoseverozápadně od 

města Horšovský Týn; Černá Hora, ležící ve stejné vzdálenosti ale severozápadním směrem 

od města; a část osady Medvědí, jejíž zbytek patřil dominiu Svatý Kříž, byly všechny 

přifařeny k Bělé nad Radbuzou (panství Svatý Kříž). Babice, nacházející se necelých 18 km 

severozápadně od Týna pak spadala přímo do farnosti Svatý Kříž.139  

V jedné části vesnice Honezovice, vzdálených asi 13, 5 km severoseverových od téhož 

města, (Honcovice) stávala tvrz, jejíž držitel byl podřízen arcijáhenovi v Horšovském Týně. 

Druhou část této vsi daroval kníže Vladislav roku 1115 kladrubskému klášteru. Krom tvrze tu 

stála ještě hrázděná kaplička sv. Barbory, postavená v roce 1715. Někdy v polovině 

šestnáctého století pak celou vesnici od zápisných držitelů vyplatil Jan mladší Popel 

z Lobkovic a připojil je k panství Horšovský Týn.140  

Honezovice patřily do farnosti Hradec v dominiu Chotěšov. Ves měla soukromou 

školu s jedním učitelem. Jen pro úplnost – dalšími ještě neuváděnými vesnicemi 

horšovskotýnského panství byly Babice, Březí, Buková, Doubravka, Lšelín, Malonice, 

Mašovice, Mířovice, Mračnice, Mrchojedy, Poděvousy a část vsi Výrov.141 

                                                 
139 tamtéž, str. 182 – 186. 
140 SEDLÁČEK, Praha, 1998, str. 233, 234. 
141 SOMMER, Prag, 1839, str. 182 – 186. 
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III. Vývoj počtu obyvatel na panství Horšovský Týn 

Výzkum vývoje počtu obyvatel jsem se rozhodla rozdělit do dvou časových úseků – 

první od poloviny sedmnáctého do konce třicátých let devatenáctého století a druhý od 

poloviny devatenáctého století do konce téhož století. Vedlo mě k tomu hned několik důvodů.  

V první řadě to byl nedostatek konkrétních pramenů. Měla jsem sice k dispozici 

klasické evidenční prameny jako je berní rula142 či tereziánský katastr,143 ale jejich problém je 

ten, že zachycují jen počet usedlostí, nikoli počet obyvatel v dané lokalitě. O něco 

příhodnějším pramenem by mohl být soupis poddaných podle víry, jehož jediný nedostatek 

tví v tom, že neeviduje děti předzpovědního věku, ale ten se bohužel pro panství Horšovský 

Týn nedochoval. Další soupis poddaných z let 1660 – 1717144 se dochoval ve Státním 

oblastním archivu v Plzni, ale jeho struktura je značně složitá a chaotická, takže bude 

vyžadovat dlouhodobější zkoumání. V současné době mi tedy také sloužil jen jako souhrnný 

výčet usedlostí a to pouze pro původní jádro panství Horšovský Týn. Vesnice z panství 

Hostouň, případně další statků přičleněných k Horšovskému Týnu, zde uvedeny nejsou. Proto 

jsem nebyla schopná plnohodnotně charakterizovat vývoj počtu obyvatel daného dominia. 

Prvním dosti spolehlivým pramenem je Sommerův Das Königreich Böhmen statistisch-

topographisch dargestellt z roku 1839.145 Na základě jeho údajů jsem vypočetla průměrný 

počet lidí, který žil v jednom domě – bylo to cca sedm jedinců. Tímto koeficientem jsem pak 

násobila jednotlivé usedlosti z berní ruly i tereziánského katastru a sestavila jsem přibližný 

odhad počtu obyvatel, žijících na panství Horšovský Týn. Oproti tomu od poloviny 

devatenácté století už se provádělo sčítání lidu, a tak je pro toto období k dispozici dostatek 

přesných dat. Takže se mi zdálo vhodně, ne-li dokonce nutné, oddělit přibližné odhady od 

konkrétních faktů.   

Dalším důvodem, proč jsem se rozhodla sledovat vývoj počtu obyvatel ve dvou 

různých časových obdobích je rozdílná kategorizace, jež jsem pro každé období zvolila. 

V prvním úseku se řídím místním kritériem – jednotlivé osady jsem tedy rozdělila do několika 

skupin podle toho, ke kterému územnímu celku náležely (podrobněji viz. níže). 

                                                 
142 Berní rula. Sv. 24, Díl 2, Kraj Plzeňský. Praha: Státní ústřední archiv, 2002. 
143 Tereziánský katastr český, Sv. 2, Rustikál: Kraje K – Ž. 1. vydání. Praha: Archivní správa ministerstva vnitra, 
1966.  
144 SOA Plzeň pracoviště Klášter. Velkostatek Horšovský Týn. Seznamy poddaných (1660 – 1717), K 120; SOA 
Plzeň pracoviště Klášter. Velkostatek Horšovský Týn. Seznamy poddaných (1662 – 1717), K 121. 
145 SOMMER, Johann Gottfried. Das Königreich Böhmen statistech-topographisch dargestellt: Siebenten Band. 
Klattauer Kreis. Prag: J. G. Kalve, 1839. 
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V devatenáctém století ale podobné dělení není efektivní, jelikož jednotlivé části panství byly 

sjednoceny pod stejnou správu. Proto jsem vesnice rozčlenila tak, aby každá skupina 

mapovala stejný vývojový trend v počtu obyvatelstva (podrobněji viz. níže). Bylo tedy 

nanejvýš logické, abych kategorizaci podle rozdílných kritérií neuváděla společně v jednom 

celku. 
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3.1 Vývoj počtu obyvatel od poloviny 17. do konce 30. let 19. století 

Pro větší přehlednost vývoje počtu obyvatel pro období sedmnáctého až počátku 

devatenáctého století uvedu několik tabulek. Při jejich sestavování jsem se držela berní ruly. 

Zachovala jsem tedy strukturu jednotlivých panství a statků tak, jak byly postupně 

přikupovány a poté přičleňovány k původnímu dominiu Horšovský Týn. Pokud některý statek 

nepatřil k Horšovskému Týnu celý, uvedla jsem z něj jen ty části, které k panství náležely, a 

jsou tedy pro můj výzkum podstatné. Dále jsem se musela potýkat s problémem, že jedna 

vesnice byla rozdělena na několik částí a ty pak podle berní ruly připadly každá k jinému 

statku. Vzhledem k tomu, že se jen těžko dopátrává, na kolik přesně částí byla osada 

rozčleněna a který díl konkrétně spadal pod jaký statek, nemůžu si být naprosto jistá 

věrohodností údajů. Tento jev se týká hlavně původního jádra panství Horšovský Týn, pod 

které patřily jen části několika vesnic. U všech se mi sice podařilo dohledat druhý díl i zjistit 

rok, kdy byl tento díl v rámci nějakého statku dokoupen a připojen k panství. Bohužel už jsem 

ale nezjistila, jestli ve všech takových případech byly vsi rozděleny opravdu jen na dvě 

poloviny, případně jestli některé jejich části patřily pod další statky, které vrchnost na 

Horšovském Týně nekoupila.   

Když jsem v tabulkách uváděla údaje z berní ruly, musela jsem rovněž zohledňovat 

pusté usedlosti. Znamená to, že jsem je sice do počtu domů v osadě uvedla, ale průměrným 

koeficientem počtu lidí na jeden dům jsem násobila jen počet domů, které byly skutečně 

obsazené.  

První tabulka znázorňuje přibližný vývoj počtu obyvatel a domů na původním panství 

Horšovský Týn. V přehledu se objevují i buňky, v nichž není konkrétní číslo vyplněno. 

Znamená to, že pro danou vesnici v daný rok prameny údaje neuvádí. 

Tabulka č. 1 – Počet obyvatel a domů na panství Horšovský Týn 1654 - 1839146 

   Počet obyvatel  Počet domů   

vesnice  1654 1747 1839 1654 1747 1839 

Horšovský Týn  1117 1409 2403 153  193  297 

Doubrava  44  51  147  6  7  22 

Malý Malahov  58  51  113  8  7  20 

Čečovice  58  95  266  8  13  38 

                                                 
146 rok 1654 - Berní rula. Sv. 24, Díl 2, Kraj Plzeňský. Praha: Státní ústřední archiv, 2002.; rok 1747 - 
Tereziánský katastr český, Sv. 2, Rustikál: Kraje K – Ž. 1. vydání. Praha: Archivní správa ministerstva vnitra, 
1966.; rok 1839 - SOMMER, Johann Gottfried. Das Königreich Böhmen statistech-topographisch dargestellt: 
Siebenten Band. Klattauer Kreis. Prag: J. G. Kalve, 1839. 
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   Počet obyvatel  Počet domů   

vesnice  1654 1747 1839 1654 1747 1839 

Hradišťany  36  73  223  5  10  30 

Lšelín  80  124  140  11  17  25 

Dolní Kamenice  73  73   ‐‐‐   10  10   ‐‐‐  

Štichov  80  102  211  11  14  34 

Neuměř  29  58  168  4  8  22 

Všekary  66  117  291  9  16  35 

Mířovice  7  7  44  1  1  6 

Kvíčovice  110  153  322  15  21  35 

Sedlec  22  124  277  3  17  41 

Blížejov  7  7   ‐‐‐   1  1   ‐‐‐  

Honezovice  168  219  389  23  30  49 

Chřebřany  83  95  153  11  13  26 

Medná  80  80  113  11  11  15 

Mířkov  183  248  451  25  34  51 

Křakov  66  88  168  9  12  25 

Srby  175  197  322  24  27  46 

Svinná  51  73  114  7  10  16 

Roudná  51  37  64  7  5  11 

Horšov  25  37  155  3  5  20 

Horní Metelsko  44  58  116  6  8  17 

Kocourov  73  95  126  10  13  18 

Oplotec  73  183  216  10  25  40 

Hora Svatého Václava 51  44  173  7  6  22 

Polžice  139  161  243  19  22  36 

Mašovice  124  139  110  17  19  23 

Hlohová  229  248  488  31  34  75 

Vránov  37  110  201  5  15  26 

Staňkov (ves)  95  183  495  13  25  54 

Podražnice  30  44  117  4  6  19 

Semošice  190  124  197  26  17  30 

Borovice  110  117  164  15  16  23 

Černovice  66  73  120  9  10  19 

Nemněvice  66  80  136  9  11  20 

Bukovec  110  124  205  15  17  29 

Ostromeč  117  124  151  16  17  23 

Jeníkovice  36  51  112  5  7  19 

Velký Malahov  117  110  182  16  15  25 

Věvrov  51  44  178  7  6  16 

Semněvice  131  139  176  18  19  28 

Mrchojedy  36  58  89  5  8  17 

Buková  95  117  165  13  16  20 

Mezholezy  95  102  150  13  14  25 
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   Počet obyvatel  Počet domů   

vesnice  1654 1747 1839 1654 1747 1839 

Třebnice  135  175  257  20  24  42 

Luženice  80  95  278  11  13  39 

Luženičky  58  117  194  8  16  30 

Bozdíš  66  80  97  9  11  16 

Březí  58  88  123  8  12  19 

Němčice  29  58  106  6  8  17 

Mračnice  66  66   ‐‐‐   9  9   ‐‐‐  

Drahotín  270  307  481  37  42  60 

Hvožďany  102  117  175  14  16  25 

Načetín  124  124  218  17  17  22 

Výrov  25  37   ‐‐‐   3  5   ‐‐‐  

Poděvousy  88  124  314  15  17  39 

Dolní Metelsko  66  73  157  9  10  19 

Chrastavice  149  197  255  20  27  48 

Je nutné upozornit ještě na jeden jev. V tabulce najdeme několika vesnic, které 

k Horšovskému Týnu nepatřily celé. Byly to – Sedlec, jehož druhá část byla držena k panství 

Hostouň a spolu s ním v roce 1734 připojena k Horšovskému Týn (proto vidíme v tabulce u 

této vesnice k roku 1748 prudký nárůst počtu obyvatel); Věvrov, jehož druhá část tvořila 

samostatný statek, který byl koupen Trauttmansdorfy roku 1735; dále Oplotec, který byl 

rozdělen mezi panství Horšovský Týn a statek Tasnovice, připojený k dominiu v roce 1734; 

Vránov, jenž se rozrostl v roce 1678, kdy byl koupen statek Bílý Mlýn, zahrnující jeho druhou 

část; a Hlohová, jejíž jedna usedlost spadala rovněž pod statek Bílý Mlýn.  

 Další tabulka zobrazuje vývoj počtu obyvatel na panství Hostouň. Je koncipovaná 

stejně jako ta předešlá, tedy od poloviny sedmnáctého do konce třicátých let devatenáctého 

století, ačkoli k panství Horšovský Týn byla Hostouň z hlediska správy připojena až v roce 

1734, i když ji Trauttmansdorfové koupili už o osmdesát let dřív. 

Tabulka č. 2 – Počet obyvatel a domů na panství Hostouň v letech 1654 – 1839147 

   Počet obyvatel  Počet domů   

vesnice  1654 1748 1839 1654 1748 1839 

Hostouň  558  730  1286 88  100  121 

Slatina  134  146  243  18  20  36 

Horoušany  110  88  127  16  12  19 

Doubravka  73  95   ‐‐‐   10  13   ‐‐‐  

                                                 
147 tamtéž. 
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   Počet obyvatel  Počet domů   

vesnice  1654 1748 1839 1654 1748 1839 

Čečín  80  110  143  11  15  22 

Svržno  89  88  212  12  12  28 

Štítary  88  102  155  12  14  22 

Přes  95  102  170  13  14  23 

Holubeč  66  80  180  9  11  26 

Černá Hora  73  66  111  10  9  17 

Mírkovice  80  139  189  13  19  27 

Mělnice  91  190  356  20  26  46 

Sedlec  73   ‐‐‐    ‐‐‐   10   ‐‐‐    ‐‐‐  

Vítání  73  88  133  10  12  19 

Bezděkov  168  270  321  26  37  52 

Třemešné  139  183  248  19  25  43 

Kramolín  146  153  194  20  21  28 

Šidlákov  139  146  266  19  20  31 

 V této sondě jsou údaje u dvou vesnic neúplné. Pokud jde o Doubravku, je to dáno 

tím, že Sommer se o ní vůbec nezmiňuje. V případě Sedlce je to trochu složitější. K roku 

1654 je v tabulce uvedena jen část osady. V dalších letech počty obyvatel a domů chybí 

z toho důvodu, že se roku 1734 tato část osady spojila s dílem Sedlce drženým u Horšovského 

Týna a proto jsou údaje z pozdějších let zapsány právě v tabulce pro panství Horšovský Týn. 

 Dalším statkem, o němž bych se chtěla samostatně zmínit, jsou Puclice. Nebyl to sice 

statek nikterak územně rozsáhlý ani příliš významný, ale přece mám důvod, proč ho uvést 

odděleně. Byl k panství Horšovský Týn přikoupen jako poslední roku 1765, ale nikdy nebyl 

začleněn do fideikomisu. Po celou dobu byl při panství držen jen jako alodiální statek.  

Tabulka č. 3 – Počet obyvatel a domů na statku Puclice v letech 1654 – 1839148 

   Počet obyvatel  Počet domů   

vesnice  1654 1748 1839 1654 1748 1839 

Puclice  146  190  453  22  26  58 

Šlovice   22  80  92  3  11  15 

Křenovy  60  37  185  9  5  30 

 Ostatní statky – Horní Kamenice, Bílý Mlýn, Tasnovice, Věvrov – a vesnice, které 

byly během sedmnáctého a první poloviny osmnáctého století k Horšovskému Týnu 

připojovány jsem zahrnula do jedné společné tabulky.  

                                                 
148 tamtéž. 



39 
 

Tabulka č. 4 – Počet obyvatel a domů na ostatních statcích připojených k Horšovskému Týnu v letech 

1654 – 1839149 

   Počet obyvatel  Počet domů   

vesnice  1654 1748 1839 1654 1748 1839 

Babice   ‐‐‐   51  88   ‐‐‐   7  12 

Věvrov  15   ‐‐‐    ‐‐‐  2   ‐‐‐    ‐‐‐  

Vránov  44   ‐‐‐    ‐‐‐  6   ‐‐‐    ‐‐‐  

Hlohová  7   ‐‐‐    ‐‐‐  1   ‐‐‐    ‐‐‐  

Ostrov   ‐‐‐   80  154   ‐‐‐   11  22 

Horní Kamenice  66  110  347  9  15  44 

Čermná   30  51  317  7  13  38 

Holovčice  95  124  258  16  17  31 

Tasnovice  168  197  269  23  27  40 

Oplotec  102   ‐‐‐    ‐‐‐  14   ‐‐‐    ‐‐‐  

Hašov  51  51  134  7  8  20 

 Rovněž v této sondě nejsou údaje kompletní. V období vzniku berní ruly vesnice 

Babice a Ostrov do panství Horšovský Týn, Hostouň, ani statků, o kterých z pramenů vím, že 

byly přikoupeny, nepatří. Chybí jakékoli doklady o tom, kdy a jak byly připojeny, takže jsem 

jejich vývoj předtím, než se dostaly k Horšovskému Týnu, nemohla sledovat. U osad Oplotec, 

Vránov, Věvrov a usedlosti v Hlohové jsou k roku 1654 v tabulce zapsány jen části vesnic. 

Pro pozdější období data uvedená nejsou, jelikož všechny tyto části byly nejpozději do 

třicátých let osmnáctého století připojeny k dílům daných vesnic držených u Horšovského 

Týna, proto jsou údaje z tereziánského katastru a Sommera pro tyto vesnice součástí tabulky 

č. 1.  

                                                 
149 tamtéž.  
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3.2 Vývoj počtu obyvatel v průběhu 19. století 

 Jak už jsem výše naznačila v této etapě zkoumání vývoje počtu obyvatel se přesunu 

z oblasti přibližných odhadů ke konkrétním faktům, pro devatenácté století už mám totiž 

dostatek podkladů k tomu, abych sestavila přesný výčet počtu obyvatel i domů pro celé 

panství. Pro toto období mi byl hlavním zdrojem dat Retrospektivní lexikon obcí 

Československé socialistické republiky, vydaný Federálním statistickým úřadem v roce 

1978.150 Měla jsem k dispozici i novější reedici tohoto lexikonu,151 ale jejím nedostatkem 

bylo, že zachycovala data až od roku 1869, kdežto starší vydání už od roku 1850, proto jsem 

nakonec využila raději je.  

 Jelikož údajů byla přehršel, musela jsem je nějak rozdělit. Územní členění už v této 

době ztrácí smysl, jelikož jak panství Hostouň, tak i ostatní statky (krom Puclic, které se 

nikdy nestaly součástí fideikomisu), byly správně včleněny do panství Horšovský Týn a stal 

se z nich tedy jednotný celek. Zvolila jsem tedy jiné kritérium, které kromě větší přehlednosti 

umožňuje i postihnout základní vývojové trendy v počtu obyvatel v závislosti na vývoji celé 

vesnice. Nejprve jsem na základě počtu domů vždy určila, zdali se jedná o osadu s rostoucí 

tendencí (zvětšující se), upadající (zmenšující se), příp. stagnující (nijak výrazně se neměnící). 

Stejné tendence jsem sledovala i u počtu obyvatel – tedy jestli se zvyšoval, klesal nebo 

stagnoval. Oba jevy jsem pak kombinovala a na základě tohoto postupu vytvořila několik 

skupin, do nichž jsem vesnice dělila. Samozřejmě se nejedná o žádnou striktní kategorizaci, 

šlo mi jen o přibližné naznačení vývojových trendů. 

 Nejvíce zastoupenou skupinou vesnic na panství Horšovský Týn byly osady, které se 

v průběhu devatenáctého století nijak výrazně neměnily, ani co do počtu obyvatel ani co do 

počtu domů (viz následující tabulka). Odchylka v počtu domů se pohybuje mezi plus mínus 

dvěma  maximálně  třemi usedlostmi. Ani  počet  obyvatel se nijak výrazně neměnil. A pokud 

Tabulka č. 5 – Osady stagnující s výrazně se neměnícím počtem obyvatel152 

   Počet obyvatel        Počet domů    

vesnice  1850  1869 1880 1890 1900 1869 1880 1890  1900 

Doubrava  139  112  123  119  120 23  24  24  24 

                                                 
150 Retrospektivní lexikon obcí Československé socialistické republiky 1850 – 1970. Díl 1., Svazek 1, 2, Díl 2., 
Svazek 1. 1. vydání. Praha: Federální statistický úřad, 1978. 
151 RŮŽKOVÁ, Jiřina a kol. Historický lexikon obcí České republiky 1869 – 2005. I. a II. Díl. 1. vydání. Praha: 
Český statistický úřad, 2006. ISBN: 80-250-1277-8. 
152 Retrospektivní lexikon obcí Československé socialistické republiky 1850 – 1970. Díl 1., Svazek 1, 2, Díl 2., 
Svazek 1. 1. vydání. Praha: Federální statistický úřad, 1978. 
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   Počet obyvatel        Počet domů    

vesnice  1850  1869 1880 1890 1900 1869 1880 1890  1900 

Lšelín  163  179  190  182  176 28  31  30  30 

Medná  123  145  164  132  142 17  24  17  17 

Roudná  59  67  81  78  75  12  14  14  14 

Kocourov  112  152  109  101  108 18  18  17  18 

Hora Svatého Václava  173  172  155  168  161 22  25  24  25 

Černovice  133  113  118  102  153 21  21  21  24 

Nemněvice  142  144  156  125  162 23  23  23  23 

Ostromeč  155  142  166  154  150 24  24  24  24 

Jeníkovice  123  124  129  105  116 20  20  20  19 

Velký Malahov  153  189  185  154  169 26  27  27  27 

Mrchojedy  98  79  74  82  91  17  17  17  18 

Buková  149  185  161  146  146 21  21  21  23 

Mezholezy  173  174  157  165  158 25  26  26  26 

Bozdíš  91  92  100  85  85  16  16  16  16 

Mračnice  127  136  122  113  122 21  21  21  21 

Výrov  124  99  102  106  104 21  19  20  20 

Doubravka  149  135  133  133  130 23  28  26  26 

Svržno  207  213  205  176  210 29  30  29  29 

Černá Hora  121  132  126  125  119 21  21  23  23 

Vítání  142  122  127  127  120 20  21  20  22 

Šidlákov  276  287  280  261  235 39  41  42  41 

Babice  84  67  73  69  64  12  12  12  13 

Horšovský Týn  2894  2444 2732 2607 2358 311  321  315  334 

Puclice  491  401  425  422  447 69  73  72  77 

Šlovice  91  82  86  79  85  15  15  14  15 

Sychrov   ‐‐‐   141  137  142  144 24  25  25  25 

Nahošice  299  253  285  252  260 50  47  48  53 

ano, jednalo se o možná větší, ale přeci jen dočasné výkyvy, které neměly stálý charakter, a 

tedy neukazovaly na tendenci nárůstu či poklesu.  

 Druhou početně nejsilnější kategorií byly vesnice celkově se rozrůstající (viz 

následující tabulka). Zvyšoval se nejen počet domů, ale souběžně s tím rostl i počet obyvatel.  

Tabulka č. 6 – Osady rozrůstající se s rostoucím počtem obyvatel153 

   Počet obyvatel        Počet domů    

vesnice  1850  1869 1880 1890 1900 1869 1880 1890  1900 

Blížejov  278  255  292  301  301 45  46  47  48 

Honezovice  434  420  446  468  498 65  77  82  87 

                                                 
153 tamtéž.  
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   Počet obyvatel        Počet domů    

vesnice  1850  1869 1880 1890 1900 1869 1880 1890  1900 

Srby  316  440  417  435  459 52  53  58  63 

Horšov  188  222  282  269  269 21  24  24  27 

Polžice  214  293  273  250  281 40  39  38  48 

Staňkov (ves)  ‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐‐ 

Semošice  218  237  250  300  325 35  42  47  48 

Bukovec  200  190  213  214  246 31  33  37  38 

Semněvice  168  197  212  225  233 29  29  30  31 

Všekary  281  242  246  273  335 45  46  47  51 

Kvíčovice  336  293  324  335  362 48  50  52  60 

Poděvousy  341  346  348  368  396 43  47  49  56 

Chrastavice  286  326  383  358  381 57  62  62  63 

Čermná  429  432  445  429  508 58  60  60  72 

Hlohovčice  296  340  316  326  325 46  48  49  52 

Křenovy  203  203  203  228  264 32  36  37  42 

Skrchleby  240  347  459  504  578 55  60  63  71 

V první řadě je důležité vysvětlit, proč u vesnice Staňkov chybí konkrétní údaje. Je to z toho 

důvodu, že v roce 1938 byly městys Staňkov a ves Staňkov právně sloučeny v jeden celek. 

Retrospektivní lexikon, z něhož jsem údaje čerpala, se řídil správní rozdělením obcí k roku 

1970, takže samostatnou vesnici Staňkov už neuvádí. U některých vesnic můžeme sledovat 

výrazný nárůst (např. Skrchleby, Čermná, Chrastavice) jak u počtu domů, tak u počtu 

obyvatel, u jiných tento nárůst (hlavně u počtu domů) není tak výrazný (Semněvice, 

Blížejov), ale zato má stálý charakter.  

 Další skupinu tvoří vesnice, které se rozrůstají, ale počet jejich obyvatel se přitom 

nijak výrazně nezvyšuje. Ačkoli tedy zaznamenáváme průběžné přibývání domů v osadě 

(není ale většinou tak výrazné jako u předchozí kategorie), počet obyvatel se ale nijak 

významně neměnil. 

Tabulka č. 7 – Osady rozrůstající se s výrazně se neměnícím počtem obyvatel154 

   Počet obyvatel        Počet domů    

vesnice  1850  1869 1880 1890 1900 1869 1880 1890  1900 

Malý Malahov  129  115  120  120  142 22  22  23  24 

Čečovice  300  305  328  250  304 45  46  44  47 

Dolní Kamenice  228  252  234  231  220 36  37  37  38 

Neuměř  159  164  158  151  190 28  29  26  31 

                                                 
154 tamtéž.  
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   Počet obyvatel        Počet domů    

vesnice  1850  1869 1880 1890 1900 1869 1880 1890  1900 

Mířovice  221  181  205  187  196 33  35  35  37 

Křakov  175  193  181  164  165 27  28  29  29 

Hlohová  578  507  504  522  573 83  84  87  90 

Vránov  242  221  213  225  229 30  31  33  35 

Březí  151  171  174  165  164 22  24  25  28 

Němčice  101  108  121  106  99  18  20  20  22 

Dolní Metelsko  160  125  147  134  134 19  23  23  25 

Hašov  142  135  108  117  131 19  22  20  24 

Čečín  148  170  177  161  148 23  26  26  30 

Štítary  176  169  181  166  211 25  29  31  32 

Holubeč  200  184  175  173  189 27  30  31  36 

Třemešné  292  316  322  293  292 48  48  50  52 

 Další skupina zahrnuje vesnice, jež se nijak výrazně územně nerozvíjely – 

nedocházelo k velkému přírůstku domů – krom toho nejen že se ani počet obyvatel vůbec 

nezvyšoval, ale dokonce ještě klesal.  

Tabulka č. 8 – Osady stagnující s klesajícím počtem obyvatel155 

   Počet obyvatel        Počet domů    

vesnice  1850  1869 1880 1890 1900 1869 1880 1890  1900 

Svinná  105  103  98  79  71  16  16  17  16 

Horní Metelsko  131  125  122  114  102 20  22  22  22 

Borovice  186  128  135  103  130 23  24  24  24 

Věvrov  221  179  190  169  171 18  18  18  19 

Luženičky  208  192  173  151  168 33  34  34  34 

Načetín  199  189  150  166  160 24  24  27  26 

Oplotec  261  220  223  209  210 40  41  41  41 

Slatina  265  246  211  180  185 36  36  36  35 

Horoušany  153  119  118  130  112 20  22  23  22 

Přes  364  169  161  135  130 23  29  24  24 

Mírkovice  222  183  182  171  163 28  29  29  30 

Mělnice  366  387  348  325  317 47  53  51  52 

Kramolín (Starý)  202  186  178  172  164 31  36  33  33 

Ostrov  385  369  336  332  317 53  55  55  55 

 Následující skupina vesnic je spojením dvou protichůdných jevů, které by se měly 

vylučovat, avšak není tomu tak. Ačkoli můžeme u domů v osadách zaznamenat značný nárůst 

                                                 
155 tamtéž.  
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(ve většině případů je to postupné zvýšení počtu usedlostí minimálně o tři a více), počet 

obyvatel tomuto trendu neodpovídá. Naopak, ještě během let dosti výrazně klesá.  

Tabulka č. 9 – Osady rozrůstající se s klesajícím počtem obyvatel156 

   Počet obyvatel        Počet domů    

vesnice  1850  1869 1880 1890 1900 1869 1880 1890  1900 

Hradišťany  221  228  197  182  176 33  31  33  35 

Štichov  289  191  227  235  219 39  40  40  44 

Sedlec  380  259  248  222  227 42  42  40  44 

Chřebřany  160  151  145  144  135 29  29  31  32 

Mířkov  454  419  382  396  381 54  56  57  59 

Podražnice  185  214  168  167  158 24  25  29  29 

Třebnice  297  277  265  255  271 44  48  48  51 

Drahotín   516  445 487  448  474 66  68  69  72 

Tasnovice  313  295  282  260  261 42  43  43  44 

Bezděkov  369  525  525  434  422 62  68  73  74 

 Pokračovat budu dvěma malými tabulkami, uzavírajícími příklady vývojových trendů, 

které se na panství Horšovský Týn v průběhu devatenáctého století objevovaly. První z nich 

(tabulka č. 10)  je  klasickým typem celkově  upadajících vesnic,  kde  se  souběžně  s počtem   

Tabulka č. 10 – Osady upadající se snižujícím se počtem obyvatel157 

   Počet obyvatel        Počet domů    

vesnice  1850  1869 1880 1890 1900 1869 1880 1890  1900 

Luženice  299  277  279  242  234 46  47  48  44 

Hvožďany  171  208  158  163  144 25  25  23  22 

Hostouň  1319  1205 1301 1258 1209 166  164  163  170 

domů snižuje i počet obyvatel. Ačkoli u Luženic či města Hostouně klesající počet domů není 

průběžný, zařadila jsem je do této kategorie, jelikož u Hostouně počet domů postupně 

opravdu klesá, až na rok 1900, kdy dochází k náhlému zvýšení, avšak klesající počet obyvatel 

to nijak neovlivní, a u Luženic by se mohlo zdát, že počet domů spíše stoupá, ale v roce 1900 

nastává výrazný propad a krom toho i snižující se počet obyvatel naznačuje spíše na upadající 

tendenci celé vesnice.  

 Druhá tabulka (tabulka č. 11) zachycuje jen dvě vesnice, ale ty se tak výrazně 

vymezují oproti ostatním, že jsem je do žádné už výše uvedené skupiny zařadit nemohla. 

                                                 
156 tamtéž. 
157 tamtéž. 
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Jedná se o vesnice, které se nijak územně nerozvíjejí, ani neupadají – nedochází ke změně 

počtu domů, a nebo jen k malým výkyvům. Přesto však počet obyvatel dost výrazně stoupá.  

Tabulka č. 11 – Osady stagnující s rostoucím počtem obyvatel158 

   Počet obyvatel        Počet domů    

vesnice  1850  1869 1880 1890 1900 1869 1880 1890  1900 

Mašovice   134  174  176  173  191 23  23  23  23 

Horní Kamenice  398  401  357  377  441 64  64  63  65 

 Poslední skupinou osad, kterou mapuje následující tabulka, jsou vesnice, jež se 

postupem doby staly  součástmi  samotného města Horšovský Týn. Uvádím je takto odděleně,  

Tabulka č. 12 – Části města Horšovského Týna159 

   Počet obyvatel        Počet domů    

vesnice  1850  1869 1880 1890 1900 1869 1880 1890  1900 

Valdorf   ‐‐‐   164  167  159  165 28  31  33  34 

Svatá Anna   ‐‐‐    ‐‐‐   ‐‐‐   ‐‐‐  21   ‐‐‐   ‐‐‐   ‐‐‐  2 

Nová Ves   ‐‐‐   108  158  154  114 21  21  25  25 

Lazce   ‐‐‐    ‐‐‐   ‐‐‐   ‐‐‐  63   ‐‐‐   ‐‐‐   ‐‐‐   5 

jelikož v případě Svaté Anny a Lazců nelze pro nedostatek dat určit jakoukoli tendenci ve 

vývoji. U Valdorfu by se jednalo o lokalitu rozrůstající se počtem domů, ale počet obyvatel se 

nikterak výrazně nemění, u Nové Vsi by rovněž mohlo jít o osadu se zvyšujícím se počtem 

domů, avšak v počtu obyvatel dochází nejprve ke značnému nárůstu, ale poté opět k většímu 

poklesu. Ačkoli jsem schopná v případě vesnic Valdorf a Nová Ves určit jakousi tendenci, 

zdálo se mi nelogické, odtrhávat je od ostatních, se kterými tvoří přirozenou skupinu. 

 Shrneme-li výše popsanou situaci, dojdeme k závěru, že na panství Horšovský Týn 

nedocházelo k jednoznačnému vývoji. Klasický scénář odlivu obyvatelstva z vesnic do měst 

na tomto panství patrný není. Pravděpodobně to způsobila blízkost většího města, než je 

Horšovský Týn, Domažlic, které mohly být pro lidi z mnoha důvodů přitažlivější. Pokud 

budeme hodnotit vývoj z hlediska velikosti obcí, dá se říci, že menší vesnice do 200 obyvatel 

zažívali stagnaci, příp. odliv obyvatel, kdežto obce mezi 300 a 600 obyvateli zaznamenaly asi 

největší rozvoj. Oba tyto jevy se zintenzivnily především po roce 1880. Dále lze usuzovat, 

vzhledem k tomu, že přes klesající, příp. stagnující počet obyvatel v řadě míst rostla výstavba 

domů, že se lepšily bytové podmínky – počet lidí žijících v jednom domě se zmenšoval. 

                                                 
158 tamtéž. 
159 tamtéž. 
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3.3 Vývoj počtu obyvatel a domů na panství Horšovský Týn v grafech 

 Na závěr celé sondáže do vývoje počtu obyvatel, bych chtěla prezentovat několik jevů, 

týkajících se této oblasti pomocí grafů. Tento způsob se mi zdá být nejlepší jednak pro svoji 

názornost, jednak pro svou přehlednost.  

Graf č. 1 -  Vývoj počtu obyvatel v jednotlivých lokalitách160 

                                                 
160 rok 1654 - Berní rula. Sv. 24, Díl 2, Kraj Plzeňský. Praha: Státní ústřední archiv, 2002.; rok 1747 - 
Tereziánský katastr český, Sv. 2, Rustikál: Kraje K – Ž. 1. vydání. Praha: Archivní správa ministerstva vnitra, 
1966.; rok 1839 - SOMMER, Johann Gottfried. Das Königreich Böhmen statistech-topographisch dargestellt: 
Siebenten Band. Klattauer Kreis. Prag: J. G. Kalve, 1839; roky 1850 – 1900 - Retrospektivní lexikon obcí 
Československé socialistické republiky 1850 – 1970. Díl 1., Svazek 1, 2, Díl 2., Svazek 1. 1. vydání. Praha: 
Federální statistický úřad, 1978. 
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Graf č. 2 – Vývoj počtu domů v jednotlivých lokalitách161 

 

Graf č. 3 – Podíl obyvatel v jednotlivých částech panství162 

 

 Po předcházejících ilustracích, kdy jsem se snažila představit postupný vývoj počtu 

obyvatel v jednotlivých územních jednotkách panství bez ohledu na to, jak byly připojovány 

k Horšovskému Týnu, bych chtěla ukázat vývoj počtu obyvatel a domů i s přihlédnutím 
                                                 
161 tamtéž. 
162 tamtéž.  
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k územním změnám, jimž dominium podlehlo (tzn. že jsem vždy pro daný rok uvedla jen 

počet obyvatel v těch územních jednotkách, které v danou dobu k panství náležely).  

Graf č. 4 – Celkový vývoj počtu obyvatel na panství Horšovský Týn163 

 

Letopočet  1654  1747  1839  1850  1869  1880  1890  1900 

Počet obyvatel  6341  17122  20408  24538  23586  24212  23997  24966 

Graf č. 4 – Celkový počet domů na panství Horšovský Týn164 

 

Letopočet  1654  1747  1839  1869  1880  1890  1900 

Počet domů  873  1533  2772  3423  3585  3626  3858 

                                                 
163 tamtéž. 
164 tamtéž.  
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IV. Sociální stratifikace panství Horšovský Týn 

4.1 Sociální stratifikace a rozvrstvení společnosti 

4.1.1 Sociální kategorie 

Způsobů, jak dělit obyvatele, žijící na území českých zemí, se nabízí několik. Mohla 

bych postupovat podle základního rozdělení stavovské společnosti na šlechtu, duchovenstvo, 

měšťany a poddaný (venkovský) lid, ale nedostatkem by byl fakt, že mezi měšťany by byli 

zařazeni i cechovní řemeslníci, jejichž prestiž byla sice na konci osmnáctého století ještě 

velká, ale mnozí z nich už byli takřka nemajetní. Další problém by nastal u duchovenstva, 

kam byli zahrnuti jednak arcibiskup a biskupové, tak venkovští kaplani.165 Další možnost, jak 

rozvrstvit českou společnost, najdeme v konskripcích obyvatelstva z konce osmnáctého a 

z první poloviny devatenáctého století. Ty uvádí jako první skupinu duchovenstvo a šlechtu, 

následuje úřednictvo a honorace (inteligence, podnikatelé), dále měšťané, živnostníci a 

umělci, o něco níže postavení sedláci (majitelé statků – od velkých hospodářů po zahradníky) 

a nakonec poddaní.166 Základní problém tohoto rozvrstvení vidím v tom, že sedláci jsou 

samostatnou skupinou, přestože byli většinou rovněž poddanými. Mezi poddané jsou pak 

zařazeni jen nemajetní obyvatelé vesnic – dělníci, nádeníci, čeleď, žebráci apod. 167 Většina 

autorů uvádí, že podíl dolních vrstev společnosti se pohyboval cca mezi 75 a 85 % všech 

obyvatel, přičemž jako dolní vrstvy je chápáno veškeré venkovské obyvatelstvo. Hlavně 

z tohoto důvodu se budu ve své práci zabývat pouze touto sociální skupinou – venkovany.  

Jak už jsem naznačila, vesnická obec nebyla homogenní sociálním seskupením. 

Naopak, mezi jejími obyvateli se projevovali značné sociální protiklady. Můžeme ji tak, 

stejně jako celou společnost, rozvrstvit několika způsoby. Josef Petráň využíval berní dělítka, 

podle nichž rozlišoval poddanské obyvatelstvo usedlé – tedy všechny, kdo drželi nějakou 

nemovitost, a neusedlé – všechny, kdo neměli trvaleji zajištěnu držbu nemovitostí (hlavně 

podruzi a čeleď).168 Otto Placht se zmiňuje rovněž o dvou základních vrstvách vesničanů, ale 

podle něho jsou jimi svobodný lid a poddanský lid, který zahrnuje sedláky, chalupníky, 

zahradníky, dominikalisty, výměnkáře, podruhy, čeleď, dělníky a nádeníky, sirotky, vojenské 

                                                 
165 MACHAČOVÁ, Jana – MATĚJČEK, Jiří. Sociální stratifikace a mobilita v českých zemích v 19. století. 
Studie k sociálním dějinám 2 (9). Kutná Hora – Opava – Praha 1998, str. 24, 25. 
166 MACHAČOVÁ, Jana – MATĚJČEK, Jiří. Nástin sociálního vývoje českých zemí 1781 – 1914. 1. vydání. 
Opava: Slezské zemské muzeum, 2002. ISBN: 80-86224-23-6, str. 132 – 133.  
167 MACHAČOVÁ, MATĚJČEK, Kutná Hora – Opava – Praha 1998, str. 25. 
168 PETRÁŇ, Josef. Poddaný lid v Čechách na prahu třicetileté války. 1. vydání. Praha: Nakladatelství 
Československé akademie věd, 1964, str. 14. 
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vysloužilce, různé řemeslníky a nakonec žebráky.169 Jiný způsob členění využívají ve svých 

pracích i Matějček a Machačová, přičemž se drží konskripcí obyvatelstva z konce osmnáctého 

a z devatenáctého století. Venkov člení na přechodné skupiny, kam patří sedláci, řemeslníci, 

podnikatelé a umělci, a dolní vrstvy, do nichž zahrnují veškeré dělníky, nádeníky a 

služebnictvo.170 Odlišnou možnost, jak rozdělit venkovské obyvatelstvo představil i Richard 

van Dülmen. Podle něj vedle sedláků, mezi něž zařadil všechny držitele nemovitostí a půdy 

bez ohledu na množství, lze rozlišit ve vesnickém společenství ještě čeleď, nádeníky, 

vesnické řemeslníky a domácí dělníky. Jeho výzkum je však zaměřen na německé oblasti.171 

Problém s výkladem obsahu sociálních kategorií je i v samotných katastrech, nejstarších 

pramenech, které přibližují sociální stratifikaci obyvatelstva. Pod stejným názvem kategorie 

často objevíme odlišné skutečnosti. Usedlostní kategorie (sedláci, chalupníci, domkáři nebo 

zahradníci) se různě překrývaly. Především střední vrstva – tzv. chalupníci, se velmi těžko 

definuje. Stávalo se, že hospodář, který patřil v jedné vesnici mezi nejbohatší majitele, by se 

v jiné vsi mohl zařadit mezi střední, ne-li úplně nejmenší držitele půdy.172 Ani každá 

jednotlivá vrstva nebyla jednolitá. Mezi jejími zástupci existovaly mnohdy značné rozdíly jak 

ve vlastnictví movitého či nemovitého majetku, tak v sociální prestiži a postavení.173 

V následujícím obecném popisu skupin venkovského obyvatelstva se ve větší míře 

přidržím Otta Plachta, jelikož jeho rozvrstvení vesnice se mi zdá nejpřehlednější. Za dvě 

základní skupiny stanovil lidi svobodné a lidi poddané. Svobodnými byli ti, kteří 

neobhospodařovali žádný pozemkový majetek, takže nemuseli vrchnosti platit za půdu, již by 

využívali a jež byla právě vlastnictvím pánů. Naopak jestliže lidé využívali nějaké polnosti, 

byli poddanými. Pokud by chtěli získat svobodu, museli požádat vrchnost o propuštění, za 

které by zaplatili, a museli se zříct svých pozemků. Navzdory tomuto pravidlu se občas 

vyskytli i svobodní lidé, kteří se živili zemědělství jako sedláci. Ti ale hospodařili na 

svobodných statcích – půdě, kterou měli od vrchnosti pronajatou. Většinou pak byly 

svobodné osoby zaměstnány přímo ve vrchnostenských službách – např. jako různí 

úředníci.174 

                                                 
169 PLACHT, Otto. Lidnatost a společenská skladba českého státu v 16. – 18. století. 1. vydání. Praha: 
Nakladatelství Československé akademie věd, 1957, str. 120. 
170 MACHAČOVÁ, Jana – MATĚJČEK, Jiří. Chudé (dolní) vrstvy společnosti českých zemí v 19. století. 
Sociální pozice a vzory chování. Studie k sociálním dějinám 1 (8). Kutná Hora – Opava – Praha 1998, str. 132. 
171 DÜLMEN, Richard van. Kultura a každodenní život v raném novověku (16. – 18. století) Díl 2.: Vesnice a 
město. 1. vydání. Praha: Argo, 2006. ISBN: 80-7203-812-5, str. 28. 
172 CERMAN, Markus – MAUR, Eduard. Proměny vesnických sociálních struktur v Čechách 1650 – 1750. ČČH 
4. 98/2000. Praha: Historický ústav AV ČR, 2000, str. 759. 
173 DÜLMEN, Praha, 2006, str. 17. 
174 PLACHT, Praha, 1957, str. 137 – 138. 
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Jak už jsem výše naznačila, s definováním třech skupin držitelů nemovitého majetku, 

které uvádí i katastry, je to složité. Sedláci byli nejbohatší složkou, jakousi elitou vesnice. 

Vlastnili velké usedlosti a většinou nejlépe situované pozemky, takže veškerou obživu si 

zabezpečoval výhradně zemědělským využíváním svých polností.175 Na práci si často platil 

čeleď a rovněž míval i dost prostředků na to, aby se vyplatil z roboty, příp. na ni posílal 

někoho ze své čeledi či podruhů. Mohl půjčovat svůj potah chudším chalupníků nebo 

zahradníků, a tak si zajišťovat jejich pracovní výpomoc. Menšími a snad nejhůře 

definovatelnými vlastníky usedlostí byli chalupníci. V drtivé většině případů neměli čeleď ani 

podruhy, jelikož by je neuživili, a obdělávali horší pozemky (s horší kvalitou půdy) na 

okrajích vesnice. Tyto polnosti však často nestačily k uživení rodiny, proto buďto nechali na 

práci najímat bohatými sedláky, nebo pracovali v domáckém průmyslu, případně se věnovali 

nějakému řemeslu. To je i případ zahradníků nebo domkářů. Ti krom stavení, v němž žili, 

neměli vůbec žádný, nebo jen malý kousek půdy, a museli si tedy vydělávat různými jinými 

způsoby – často nádenickou prací, příp. se stávali podruhy. Rozdíl mezi domkáři a chalupníky 

je ale v tom, že ti první se živili hlavně řemeslem popř. jinou nezemědělskou činností, kdežto 

ti druzí vykonávali řemeslo jen jako doplňkový zdroj obživy. Jako domkáři a podruzi často 

končily děti hospodářů, vyloučené z dědictví. Držitelé větších usedlostí se tomu často snažili 

zabránit právě tím, že své syny nechali vyučit se nějakému řemeslu. Poslední skupinou 

poddaných, která obdělávala půdu, byli dominikalisté. Mohli bychom je také označit jako 

panské zemědělce, jelikož hospodařili na panské půdě, dominikálu.176 

Zástupců dosti specifické skupiny výměnkářů bylo až do konce osmnáctého století 

málo. Tento jev byl dán dědickým právem, které určovalo, že usedlost přebírá nejmladší syn 

(až do roku 1787, poté přebíral usedlost nejstarší syn177). Proto bylo běžné, že hospodář vedl 

statek až do své smrti. Pokud usedlost předal synovi dřív, než zemřel, byl už obvykle v tak 

pokročilém věku, že výměnku dlouho neužíval. Četněji se na výměnku objevovaly ženy, 

hlavně vdovy.178 

Důležitou složkou venkovského společenství, která je všeobecně zahrnována mezi 

chudinu, byli podruzi. Podle Plachta tvořili před Bílou horou cca třetinu hlav rodin vesnice. 

Ačkoli po třicetileté válce neexistuje pramen, který by evidoval jejich počet (berní rula uvádí 

jen platící majitele nemovitostí), dá se předpokládat, že jejich počet se zmenšil v souvislosti 

                                                 
175 DÜLMEN, Praha, 2006, str. 14, 17. 
176 PLACHT, Praha, 1957, str. 121, 141; DÜLMEN, Praha, 2006, str. 14, 17, 29; VELKOVÁ, Alice Proměny 
venkovské společnosti v letech 1700 – 1850. ČČH 4. 105/2007. Praha: Historický ústav AV ČR, 2007, str. 823, 
824. 
177 VELKOVÁ, ČČH, Praha, 2007, str. 841. 
178 PLACHT, Praha, 1957, str. 139, 140. 
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s jejich dosazováním vrchností na pusté usedlosti. Podruhy se často stávali bratři dědiců 

usedlostí, pokud se nepřiženili na jiný statek, nebo jimi také zůstávaly děti samotných 

podruhů. Někdy měli k dispozici malé stavení na pozemku hospodáře, pro kterého pracovali, 

jindy mohli žít na obecním a vydělávat si jako nádeníci, dělníci či řemeslníci. Vzhledem 

k tomu, že podruzi neodváděli vrchnosti žádné dávky z půdy, nebyli zrovna vítaným živlem a 

páni se snažili jejich počet omezovat všelijakými, hlavně sňatkovými nařízeními.179 

V mnoha ohledech podobnou skupinou podruhům byla selská čeleď. Status čeledínů a 

děveček se příliš nelišil od dětí sedláků. Obvykle vstupovali do služby na jeden rok, i když 

tento časový interval si ve většině případů prodlužovali. Pracovali za smluvenou mzdu, kterou 

jim sedlák vyplácel až při odchodu. Během služby mívali zajištěnou rovněž stravu, bydlení, 

někdy i oděv a obuv. Jako sourozenci dědiců usedlostí si hlavně za uspořené peníze snažili 

opatřit půdu, nebo naspořit na věno.180 

Naprostou spodinou vesnice byli lidé žebrající. Stávali se jimi sirotci, pokud se 

nedostali do služby, vojenští vysloužilci a lidé práce neschopní, mezi něž lze zahrnout trvale 

nemocné, chromé nebo jinak zdravotně či duševně postižené jedince. Žili z almužen, 

poskytovaných vrchností či obcí a jídlo a základní péči nalézali v klášterech, kam se mohli 

uchýlit do špitálů.181 

4.1.2 Sociální stratifikace 

 Ještě než přistoupím k samotnému popisu sociálních situace na panství Horšovský 

Týn, měla bych objasnit, co se vlastně skrývá pod slovním spojením sociální stratifikace. 

Tento pojem definoval americký sociolog G. H. Lenski v roce 1966 jako distribuční 

nerovnost. To znamená, že jde o nerovné rozdělení vzácných statků – materiálního blahobytu, 

moci a prestiže. Každá společnost je tedy nějak hierarchicky uspořádána, má nějaký 

stratifikační systém. Základní typy stratifikačních systému jsou kastovní, stavovský a třídní, 

avšak každá jednotka každého jednoho tohoto systému se dá, jak jsem už výše předvedla, dál 

mnohonásobně rozvrstvit.182 

 Sociální struktura nebyla ani zdaleka ve všech oblastech českých zemí jednotná. 

Ovlivňoval ji ekotyp dané lokality a z něj vyplývající většinový způsob obživy venkovanů. 

Proto můžeme v úrodnějších nížinatých oblastech sledovat převahu větších sedláků, kdežto 

                                                 
179 PLACHT, Praha, 1957, str. 143 – 147. 
180 DÜLMEN, Praha, 2006, str. 28; PETRÁŇ, Praha, 1964, str. 85. 
181 PLACHT, Praha, 1957, str. 156. 
182 ŠANDEROVÁ, Jadwiga. Sociální stratifikace: Problém, vybrané teorie, výzkum. 1. vydání. Praha: 
Karolinum, 2004. ISBN: 80-246-0025-0, str. 25. 
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v horských oblastech se lidé věnovali spíše protoindustriální výrobě než zemědělství, a neměli 

tudíž tak velký pozemkový majetek.183 

 Avšak přeci můžeme nejen v české, ale i v evropské venkovské společnosti sledovat 

jeden všeobecný jev. Je to postupné narůstání těch vrstev obyvatelstva, které měly minimální 

nebo vůbec žádnou pozemkovou držbu (domkáři a podruzi). Tento trend je patrný někdy od 

konce sedmnáctého století a na intenzitě nabral v polovině století následujícího. Na přelomu 

osmnáctého a devatenáctého století jsou pak domkáři dokonce nejsilnější sociální složkou 

venkova. Příčin může být mnoho. Nejčastěji se uvádí typ agrární ekonomiky (specializace na 

zemědělství na jedné straně, příp. na řemeslnou výrobu na straně druhé), vybavení půdou, 

dědická praxe, demografický vývoj (populační růst na přelomu sedmnáctého a osmnáctého 

století) a struktura rodiny nebo neagrární možnosti výdělku, závislé na přírodních 

podmínkách. Tento růst neselského obyvatelstva také vyplývá ze stavu českého venkova po 

třicetileté válce. Berní rula zachytila v podstatě stav, kdy bylo malých chalupníků a 

zahradníků nejméně. Způsobila to snaha vrchnosti nepřijít o poddanské dávky. Takže pokud 

pusté usedlosti, kterých bylo po válce dost, nezabrala vrchnost sama, dosazovala na ně právě 

podruhy bez vlastních polností. Když byly tyto rezervy vyčerpány a počet obyvatel narůstal, 

začalo docházet ke kolonizaci obecních pozemků, tzn. že lidé si začali budovat domky na 

místech, která do té doby obhospodařovala obec. V důsledku této výstavby prakticky 

vymizela podružská složka, která tímto způsobem posílila vrstvu domkářskou.184 

 Na rychlý nárůst sociálních vrstev s malou rozlohou půdy, nebo úplně bez 

pozemkového vlastnictví byla nucena reagovat i vrchnost. Na některých panstvích zaváděla 

restriktivní opatření, jako byly zákazy usidlování, příp. vyžadování povolení vrchnosti ke 

stavbě domků, která se musela řídit přesnými pravidly, souhlas k osidlování obecních 

pozemků, nebo regulace sňatků nemajetných a neusedlých osob.185 

                                                 
183 VELKOVÁ, ČČH, Praha, 2007, str. 820. 
184 CERMAN – MAUR, ČČH, Praha, 2000, str. 737, 754, 762; VELKOVÁ, ČČH, Praha, 2007, str. 814, 821; 
PLACHT, Praha, 1957, str. 122. 
185 CERMAN – MAUR, ČČH, Praha, 2000, str. 741. 
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4.2 Proměny sociální stratifikace na panství Horšovský Týn v 17. – 19. století 

Bohužel v této kapitole nemohu poskytnout komplexní obraz venkovské společnosti, 

jelikož nejstarší prameny, mapující sociální stratifikaci – katastry, nezachycují nejchudší 

(neusedlé) vrstvy obyvatelstva osvobozené od dávek, protože nedržely žádnou zdanitelnou 

nemovitost. Nevýhodou mnou vybraného panství je i to, že soupis poddaných, který registruje 

krom hospodářů také podruhy a čeleď, se pro danou lokalitu nedochoval. Svou sondu jsem 

tedy musela začít od berní ruly.186  

Než přistoupím k samotné sociální stratifikaci, je nezbytné územně a časově definovat 

analýzu, kterou jsem provedla. Vzhledem k pramenné základně a literatuře, již jsem měla 

k dispozici, zabývala jsem se proměnami sociální situace v období od poloviny sedmnáctého 

do poloviny devatenáctého století. Pokud jde o územní vytyčení, byla jsem nucena pro velké 

množství dat, stanovit si menší lokalitu, které se budu věnovat, avšak ne příliš malou, aby 

měla dostatečnou vypovídací hodnotu. Jako nejschůdnější se mi jevilo přidržet se údajů 

v berní rule a zkoumat jen původní jádro panství Horšovský Týn bez zohlednění statků, které 

k němu byly později připojeny. Týká se to tedy města Horšovského Týna a vesnic Doubrava, 

Malý Malahov, Čečovice, Hradišťany, Lšelín, Dolní Kamenice, Štichov, Neuměř, Všekary, 

Mířovice, Kvíčovice, Blížejov, Honezovice, Chřebřany, Medná, Mířkov, Křakov, Srby, 

Svinná, Roudná, Horšov, Horní Metelsko, Kocourov, Hora Svatého Václava, Polžice, 

Mašovice, Staňkov, Podražnice, Semošice, Borovice, Černovice, Nemněvice, Bukovec, 

Ostromeč, Jeníkovice, Velký Malahov, Semněvice, Mrchojedy, Buková, Mezholezy, 

Třebnice, Luženice, Luženičky, Bozdíš, Březí, Němčice, Mračnice, Drahotín, Hvožďany, 

Načetín, Výrov, Poděvousy, Dolní Metelsko a Chrastavice a částí vsí Sedlec, Oplotec, 

Vránov, Věvrov a Hlohová. Pro uvedené části vsí jsem hledala protějšky v jiných statcích, 

abych mohla zmapovat situaci ve vesnici celé. 

Mírným úskalím celého studia bylo, že nelze přímo srovnávat data z berní ruly187 

s daty z tereziánského katastru.188 Jednak je to kvůli mírně odlišně sociální kategorizaci, dále 

pak kvůli rozdílnosti pozemkových měr, jelikož v berní rule jsou uvedeny výsevkové strychy, 

kdežto v tereziánském katastru strychy plošné. Vzhledem k tomu, že nelze tyto jednotky nijak 

vzájemně převádět, musím brát získaná data pouze jako přibližná.  

                                                 
186 Berní rula. Sv. 24, Díl 2, Kraj Plzeňský. Praha: Státní ústřední archiv, 2002. 
187 tamtéž. 
188 Tereziánský katastr český, Sv. 2, Rustikál: Kraje K – Ž. 1. vydání. Praha: Archivní správa ministerstva vnitra, 
1966.  



55 
 

Obyvatelstvo žijící na panství Horšovský Týn (od teď budu takto označovat pouze 

původní jádro panství) jsem rozdělila do několika sociálních skupin, přičemž jsem vycházela 

z dat berní ruly a výtahu z tereziánského katastru, dochovaného v SOA Plzeň,189 a zároveň 

jsem se inspirovala prací Alice Velkové.190 Nejvýše postavenou skupinu tvoří velcí sedláci, 

jakási vesnická elita, která hospodařila na 60 a více str. Objevují se sice zřídka, ale jejich 

počet podle mého názoru není úplně zanedbatelný. Další kategorií jsou střední sedláci 

s výměrou polností pohybující se mezi 40 a 59 str. Selskou vrstvu pak uzavírají malí sedláci 

s pozemky o velikosti 20 – 39 str. Následuje vrstva chalupnická, kterou dál dělím na velké 

chalupníky, hospodařící na polnostech od 10 do 19 str., a malé chalupníky s pozemky 

nepřesahujícími výměru 10 str. Poslední složku vesnických usedlíků – domkářskou, jejíž 

zástupci vlastnili jen malý domek (někdy s malou zahrádkou), ale bez polností, nijak 

podrobněji nerozlišuji. Pokud jde o práci Alice Velkové, využiju ji i z hlediska 

terminologického – tzn., že budu používat pojem hospodář pro všechny majitele nemovitostí, 

tedy i domkáře, kteří neměli polnosti, na nichž by přímo „hospodařili“.191 Jako doklad svého 

výše nastíněného sociálního rozvrstvení panství Horšovský Týn předkládám tabulku, která 

zobrazuje stav dominia přesně podle berní ruly. 

Tabulka č. 1 – Stav panství Horšovský Týn podle berní ruly192 

Vesnice  Sedláci      Chalupníci       Zahradníci  

    Počet  Výměra        Počet  Výměra        Počet  Výměra

    max.  min. průměr   max.  min.  průměr    průměr

Horšovský Týn ‐ město  75  112  7  41  24  19  0  6  51  0 

Doubrava  6  45  28  36  0  0  0  0  0  0 

Malý Malahov  7  40  30  34  0  0  0  0  1  0 

Čečovice  7  54  22  33  1  18  18  18  0  0 

Hradišťany  5  32  24  30  0  0  0  0  0  0 

Lšelín  11  33  25  32  0  0  0  0  0  0 

Dolní Kamenice  0  0  0  0  10  9  6  7  0  0 

Štichov   10  32  20  26  1  12  12  12  0  0 

Neuměř  1  40  40  40  3  19  15  17  0  0 

Všekary  8  60  30  34  1  15  15  15  0  0 

Mířovice  0  0  0  0  1  7  7  7  0  0 

Kvíčovice  13  30  30  30  2  15  9  7  0  0 

                                                 
189 SOA Plzeň pracoviště Klášter. Velkostatek Horšovský Týn. Výtah z tereziánského katastru pro panství 
Horšovský Týn (1838), K 321. 
190 VELKOVÁ, Alice. Krutá vrchnost, ubozí poddaní? Proměny venkovské rodiny a společnosti v 18. a první 
polovině 19. století na příkladu západočeského panství Šťáhlavy. 1. vydání. Praha: Historický ústav AV ČR, 
2009. ISBN: 978-80-7286-151-4, str. 58 – 59. 
191 tamtéž, str. 58, 59. 
192 Berní rula. Sv. 24, Díl 2, Kraj Plzeňský. Praha: Státní ústřední archiv, 2002. 
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Vesnice  Sedláci      Chalupníci       Zahradníci  

    Počet  Výměra        Počet  Výměra        Počet  Výměra

    max.  min. průměr   max.  min.  průměr    průměr

Sedlec  4  23  15  20  9  14  5  8  0  0 

Blížejov   1  72  72  72  0  0  0  0  0  0 

Honezovice  21  44  38  38  2  8  7  7,5  0  0 

Chřebřany  9  36  20  30  1  12  12  12  1  6 

Medná  9  30  24  29  0  0  0  0  2  1 

Mířkov  12  33  22  25  3  19  12  16  10  0 

Křakov  8  90  30  49,5  1  12  12  12  0  0 

Srby  22  56  20  37,5  2  10  6  8  0  0 

Svinná  5  44  25  36  2  18  6  12  0  0 

Roudná  5  44  20  37  2  9  8  8,5  0  0 

Horšov  3  50  25  34  0  0  0  0  0  0 

Horní Metelsko  6  50  33  40,5  0  0  0  0  0  0 

Kocourov  10  63  27  38  0  0  0  0  0  0 

Oplotec  16  54  15  29  2  12  7  9,5  6  4 

Hora Svatého Václava  4  14  14  14  1  6  6  6  2  2,5 

Polžice  18  87  43  49  1  3  3  3  0  0 

Mašovice  17  70  30  43  0  0  0  0  0  0 

Hlohová  13  34  24  30  8  12  9  11  10  0 

Vránov  7  36  20  31,5  1  12  12  12  3  0 

Staňkov  11  30  15  27  0  0  0  0  2  0 

Podražnice  3  38  28  33  0  0  0  0  1  0 

Semošice  16  60  27  48  0  0  0  0  8  0 

Borovice  15  60  20  30  0  0  0  0  0  0 

Černovice  7  30  30  30  0  0  0  0  2  0 

Nemněvice  9  32  27  31  0  0  0  0  0  0 

Bukovec  13  30  15  24  0  0  0  0  2  0 

Ostromeč  15  36  36  36  0  0  0  0  1  0 

Jeníkovice  5  46  40  43  0  0  0  0  0  0 

Velký Malahov  16  45  45  45  0  0  0  0  0  0 

Věvrov  7  200  47  73  2  7  0  3,5  0  0 

Semněvice  15  78  33  52  0  0  0  0  3  3 

Mrchojedy  4  100  46  65,5  0  0  0  0  1  0 

Buková  13  55  40  42  0  0  0  0  0  0 

Mezholezy  13  58  36  41  0  0  0  0  0  0 

Třebnice  13  60  46  54  0  0  0  0  5  0 

Luženice  10  66  21  50  0  0  0  0  1  0 

Luženičky  5  60  50  58  2  8  8  8  1  0 

Bozdíš  5  70  36  51  0  0  0  0  4  0 

Březí  6  90  36  54  0  0  0  0  2  0 

Němčice  4  70  30  50  0  0  0  0  0  0 

Mračnice  8  60  45  47  0  0  0  0  1  5 
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Vesnice  Sedláci      Chalupníci       Zahradníci  

    Počet  Výměra        Počet  Výměra        Počet  Výměra

    max.  min. průměr   max.  min.  průměr    průměr

Drahotín  12  36  16  20  14  14  6  9  11  1 

Hvožďany  4  16  15  15,5  9  14  12  12  1  3 

Načetín  15  20  14  16  1  12  12  12  1  2 

Výrov  2  50  50  50  0  0  0  0  1  0 

Poděvousy  7  42  30  34  5  8  5  6,5  0  0 

Dolní Metelsko  5  44  20  36,5  2  9  8  8,5  2  0 

Chrastavice  18  60  18  35,5  0  0  0  0  2  0 

vesnice ‐ celkem  534  200  14  38  89  19  0  10  87  0,8 

Začnu tedy se srovnáním dat z poloviny sedmnáctého a poloviny osmnáctého století. 

Jak už jsem výše uvedla, v tomto období se začíná mírně projevovat prozatím ještě pomalý 

nárůst nemajetných sociálních vrstev. A jak to tedy vypadalo na panství Horšovský Týn 

konkrétně? Ve vybraných 60 lokalitách žilo celkem 863 hospodářů a 13 usedlostí bylo 

pustých. Devět z těchto usedlostí spadalo do selské složky (rozloh statků mezi 30 – 56 str.) a 

ke čtyřem nepatřily žádné pozemky. V průměru vycházelo na každého hospodáře cca 28 str. 

Pominu-li ty, kteří nevlastnili žádnou půdu, tak hospodáři drželi v průměru 33 str. Pokud se 

zaměřím jen na nejbohatší složku venkovské společnosti – sedláky, tak ti hospodařili 

průměrně na 40 str. půdy. Z toho vyplývá, že na panství převládali větší hospodáři. Největší 

statek měl rozlohu 200 str. a našli bychom zde ještě další tři přesahující 100 str. a osm 

s rozlohou okolo 90 str.193 

V polovině osmnáctého století žilo ve vybraných lokalitách 1031 hospodářů. Celkový 

průměrný koeficient držby půdy se snížil z 28 na 26 str. Když opět pominu domkáře, o 

kterých vím, že půdu neměli, vyjde mi 34 str. na každého držitele půdy. Nutno ale 

poznamenat, že tato hodnota může být poněkud zkreslená, jelikož ve výtahu z tereziánského 

katastru jsou uvedeny jen části vsí Sedlec, Oplotec, Vránov, Věvrov a Hlohová. Zaměřím-li se 

na sedláky, jakožto nejbohatší složku venkova, tak ti hospodařili v průměru na 43 str. půdy.194 

Jak dokládají tato čísla, sociální struktura panství se mírně změnila. Ze snížení celkového 

průměrného koeficientu držby půdy vyplývá, že se rozrůstala vrstva obyvatel, kteří žádné 

pozemky neměli. Naopak zvýšení průměrné rozlohy polností, na nichž hospodařili jen sedláci, 

dokládá, že zástupců této vrstvy postupně ubývalo, příp. jejich počet zůstával konstantní a 

                                                 
193 tamtéž. 
194 SOA Plzeň pracoviště Klášter. Velkostatek Horšovský Týn. Výtah z tereziánského katastru pro panství 
Horšovský Týn (1838), K 321. 
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mírně narostla výměra jejich statků. To by mohlo svědčit o vzniku velkých rozdílů ve skladbě 

vesnice. Na jedné straně by existovala bohatá vrstva větších sedláků, snažících se 

rozmnožovat svůj majetek, která by se postupně uzavírala, a na druhé straně by vznikala a 

rychle se rozrůstala vrstva lidí naprosto nemajetných.  

Nyní se soustředím na srovnání procentuálního zastoupení jednotlivých sociálních 

vrstev společnosti, zdali a jak se skladba společnosti v tereziánském katastru oproti berní rule 

měnila.  

Tab. č. 2 – Sociální skladba všech hospodářů195                     Tab. č. 3 – Sociální skladba držitelů půdy196 

  
berní 
rula 

tereziánský 
katastr      

berní 
rula 

tereziánský 
katastr 

velcí sedláci  6%  5%    velcí sedláci  7%  6% 

střední sedláci  20%  27%    střední sedláci  24%  35% 

malí sedláci  38%  24%    malí sedláci  44%  31% 

velcí chalupníci  11%  11%    velcí chalupníc 13%  14% 

malí chalupníci  10%  10%    malí chalupníci 12%  14% 

domkáři  15%  23%         

Jak je vidět, tato čísla dokazují mé předešlé tvrzení, že v polovině sedmnáctého století 

na panství převládali velcí držitelé půdy. I když se tento jev udržel až do vzniku tereziánského 

katastru, v tabulce č. 2 můžeme sledovat postupné vyrovnávání podílu malých a velkých 

držitelů půdy. Došlo k nepatrnému poklesu zastoupení velkých sedláků. Ale podíl středních 

sedláků značně vzrostl, hlavně na úkor sedláků malých. Zastoupení velkých a malých 

chalupníků zůstalo. Avšak u domkářské vrstvy můžeme sledovat výrazný růst. Tento nárůst 

dokazuje i to, že ještě v polovině sedmnáctého století byli domkáři mezi malými hospodáři 

(myšleno velcí chalupníci, malí chalupníci a domkáři) zastoupeni 41 %, ale v období vzniku 

tereziánského katastru už tvořili více jak polovinu stejné skupiny. Pokud se zaměříme jen na 

držitele půdy, zjistíme, že se jejich těžiště přesunulo ze skupiny malých do vrstvy středních 

sedláků.197  

Všechna tato čísla podle mého názoru podporují mou teorii o tom, že ve vybrané 

lokalitě začaly vznikat velké sociální rozdíly mezi jednotlivými složkami společnosti. Usuzuji 

tak hlavně z markantního propadu zastoupení malých sedláků. Uvědomím-li si, že výměra 

pozemků těchto hospodářů se pohybovala mezi 20 – 39 str., označila bych je za jakousi 

                                                 
195 Berní rula. Sv. 24, Díl 2, Kraj Plzeňský. Praha: Státní ústřední archiv, 2002; SOA Plzeň pracoviště Klášter. 
Velkostatek Horšovský Týn. Výtah z tereziánského katastru pro panství Horšovský Týn (1838), K 321. 
196 tamtéž. 
197 SOA Plzeň pracoviště Klášter. Velkostatek Horšovský Týn. Výtah z tereziánského katastru pro panství 
Horšovský Týn (1838), K 321. 
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„nejstřednější“ vrstvu – přechodnou složku mezi chalupníky a sedláky. Podívám-li se na 

nárůst podílu jednak středních sedláků, jednak velkých i malých chalupníků, vysvětlila bych 

situaci tak, že někteří malí sedláci dokázali svůj majetek rozmnožit a zařadili se tím pádem do 

vyšší vrstvy, kdežto jiní si svůj status sedláka neudrželi a klesli mezi chalupníky.  

Pro větší ilustraci sociálních poměrů v popsané době předkládám graf. 

Graf č. 1 – Zastoupení jednotlivých sociálních vrstev v polovině 17. a polovině 18. století198 

 

Shrneme-li sociální vývoj na panství, můžeme konstatovat, že zastoupení sedláků ve 

venkovské společnosti na panství Horšovský Týn značně pokleslo. Zatímco v polovině 

sedmnáctého století tvořili asi dvě třetiny všech hospodářů, o necelých sto let později se na 

počtu všech hospodářů podílí už jen 56 %. Tuto depresi současně provází dosti patrný nárůst 

počtu nemajetných vrstev – domkářů (i když zdaleka není ještě tak prudký). Krom obou 

těchto trendů můžeme při bližším studiu sledovat i třetí jev, kterým je zvětšování rozdílů mezi 

jednotlivými sociálními skupinami. Tedy jakási částečná kategorizace na chudé a bohaté, 

s čímž souvisí i uzavírání společenských vrstev.  

Rovněž zajímavé by mohlo být, podívat se na sociální strukturu jednotlivých vesnic. 

Pro tuto příležitost jsem vytvořila tři tabulky, do nichž jsem vesnice roztřídila podle toho, zda 

v nich převládají větší hospodáři (myšleno všichni sedláci), menší hospodáři (myšleno velcí 

chalupníci, malí chalupníci a domkáři) nebo jestli je poměr těchto dvou skupin přibližně 

vyrovnaný.  

                                                 
198 1654 – Berní rula. Sv. 24, Díl 2, Kraj Plzeňský. Praha: Státní ústřední archiv, 2002; 1747 – SOA Plzeň 
pracoviště Klášter. Velkostatek Horšovský Týn. Výtah z tereziánského katastru pro panství Horšovský Týn 
(1838), K 321. 
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Tabulka č. 4 – Vesnice s převládajícím počtem velkých hospodářů k roku 1654199 

   Sedláci        Chalupníci    Domkáři  Celkem 

vesnice 
velcí 

(nad 60) 
střední 
(40 – 59)

malí  
(20 – 39)

velcí 
(10 – 19) 

malí 
(do 10)  všichni  s+ch+d 

Doubrava  0  3  3  0  0  0  6 

Malý Malahov  0  1  6  0  0  1  8 

Čečovice  0  2  5  1  0  0  8 

Hradišťany  0  0  5  0  0  0  5 

Lšelín  0  0  11  0  0  0  11 

Štichov   0  0  10  1  0  0  11 

Všekary  1  0  7  1  0  0  9 

Kvíčovice  0  0  13  1  1  0  15 

Blížejov   1  0  0  0  0  0  1 

Honezovice  0  1  20  0  2  0  23 

Chřebřany  0  0  9  1  1  0  11 

Medná  0  0  9  0  2  0  11 

Křakov  1  4  3  1  0  0  9 

Srby  0  9  13  1  1  0  24 

Horšov  0  1  2  0  0  0  3 

Horní Metelsko  0  3  3  0  0  0  6 

Kocourov  2  1  7  0  0  0  10 

Polžice  1  17  0  0  1  0  19 

Mašovice  1  8  8  0  0  0  17 

Staňkov  0  0  9  2  0  2  13 

Podražnice  0  0  3  0  0  1  4 

Semošice  4  7  5  0  1  7  24 

Borovice  1  0  14  0  0  0  15 

Černovice  0  0  7  0  0  2  9 

Nemněvice  0  0  9  0  0  0  9 

Bukovec  0  0  10  3  0  2  15 

Ostromeč  0  0  15  0  0  1  16 

Jeníkovice  0  5  0  0  0  0  5 

Velký Malahov  0  16  0  0  0  0  16 

Semněvice  6  6  3  0  2  1  18 

Mrchojedy  2  2  0  0  0  1  5 

Buková  0  13  0  0  0  0  13 

Mezholezy  0  4  9  0  0  0  13 

Třebnice  1  12  0  0  1  4  18 

Luženice  2  7  1  0  0  1  11 

Březí  3  1  2  0  0  2  8 

Němčice  2  1  1  0  0  0  4 

Mračnice  1  7  0  0  1  0  9 

Chrastavice  1  8  8  1  0  2  20 

                                                 
199 Berní rula. Sv. 24, Díl 2, Kraj Plzeňský. Praha: Státní ústřední archiv, 2002. 
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Tabulka č. 5 – Vesnice s převládajícím počtem malých hospodářů k roku 1654200 

   Sedláci        Chalupníci    Domkáři  Celkem 

vesnice 
velcí 

(nad 60) 
střední 
(40 – 59)

malí 
(20 – 39)

velcí 
(10 – 19) 

malí 
(do 10)  všichni  s+ch+d 

Horšovský Týn  19  12  26  21  12  62  152 

Dolní Kamenice  0  0  0  0  10  0  10 

Mířovice  0  0  0  0  1  0  1 

Hora Svatého Václava  0  0  0  4  2  1  7 

Drahotín  0  0  5  10  14  8  37 

Hvožďany  0  0  0  13  1  0  14 

Načetín  0  0  2  14  1  0  17 

Tabulka č. 6 – Vesnice s přibližně stejným počtem velkých a malých hospodářů k roku 1654201 

   Sedláci        Chalupníci    Domkáři  Celkem 

vesnice 
velcí 

(nad 60) 
střední 
(40 – 59)

malí 
(20 – 39)

velcí 
(10 – 19) 

malí 
(do 10)  všichni  s+ch+d 

Mířkov  0  0  12  3  0  10  25 

Hlohová  0  0  14  6  3  9  32 

Luženičky  1  4  0  0  2  1  8 

Bozdíš  1  3  1  0  1  3  9 

Výrov  0  2  0  0  0  1  3 

Poděvousy  0  1  6  0  5  0  12 

Dolní Metelsko  0  2  3  0  2  2  9 

Svinná  0  2  3  1  1  0  7 

Roudná  0  2  3  0  2  0  7 

Neuměř  0  1  0  3  0  0  4 

Z tabulek je jasně zřetelné, kolik a jakých hospodářů v daných lokalitách žilo. Pokud budu 

chtít stav, který jsem naznačila pomocí tabulek vyjádřit procentuálně, dostanu se k závěru, že 

v polovině sedmnáctého století ve více jak dvou třetinách vybraných vesnic (68 %) převládali 

velcí hospodáři. V dalších 18 % vesnic byl poměr velkých a malých hospodářů srovnatelný a 

ve 14 % vesnic žili spíše malí hospodáři.202 

 Podívejme se, zdali se konkrétní situace v jednotlivých vesnicích do poloviny 

osmnáctého století nějak změnila. Pro lepší ilustraci využiju opět tabulek, sestavených podle 

stejných kritérií jako ty předchozí.  

                                                 
200 tamtéž.  
201 tamtéž. 
202 tamtéž. 
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Tabulka č. 7 – Vesnice s převládajícím počtem velkých hospodářů k roku 1747203 

   Sedláci        Chalupníci    Domkáři  Celkem 

vesnice 
velcí 

(nad 60) 
střední 
(40 – 59)

malí 
(20 – 39)

velcí 
(10 – 19) 

malí 
(do 10)  všichni  s+ch+d 

Doubrava  0  5  1  0  0  1  7 

Malý Malahov  0  6  1  0  0  0  7 

Lšelín  0  7  4  0  0  6  17 

Štichov   0  1  9  1  0  3  14 

Kvíčovice  0  11  2  1  3  4  21 

Blížejov   1  0  0  0  0  0  1 

Honezovice  1  19  1  1  1  7  30 

Chřebřany  0  2  7  1  1  2  13 

Medná  0  1  8  0  2  0  11 

Křakov  3  3  2  0  2  2  12 

Srby  0  15  6  1  1  4  27 

Roudná  0  4  0  0  1  0  5 

Horní Metelsko  0  5  1  0  0  2  8 

Kocourov  2  2  6  0  0  3  13 

Polžice  1  17  0  0  1  3  22 

Mašovice  5  10  2  0  0  2  19 

Semošice  2  12  1  0  1  1  17 

Borovice  1  0  14  0  1  0  16 

Černovice  1  5  1  1  1  1  10 

Nemněvice  0  7  2  0  0  2  11 

Bukovec  2  7  4  0  0  4  17 

Ostromeč  0  14  1  0  0  2  17 

Velký Malahov  1  13  1  1  0  0  16 

Semněvice  6  9  0  1  2  1  19 

Buková  0  9  4  0  0  3  16 

Mezholezy  1  8  4  0  0  1  14 

Luženice  0  7  2  1  0  3  13 

Mračnice  0  6  2  0  1  0  9 

Chrastavice  1  8  9  0  0  9  27 

Tabulka č. 8 – Vesnice s převládajícím počtem malých hospodářů k roku 1747204 

   Sedláci        Chalupníci    Domkáři  Celkem 

vesnice 
velcí 

(nad 60) 
střední 
(40 – 59)

malí 
(20 – 39)

velcí  
(10 – 19) 

malí 
(do 10)  všichni  s+ch+d 

Horšovský Týn  5  17  35  39  29  68  193 

Dolní Kamenice  0  0  0  3  7  1  11 

Mířovice  0  0  0  0  1  0  1 

                                                 
203 SOA Plzeň pracoviště Klášter. Velkostatek Horšovský Týn. Výtah z tereziánského katastru pro panství 
Horšovský Týn (1838), K 321. 
204 tamtéž 
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   Sedláci        Chalupníci    Domkáři  Celkem 

vesnice 
velcí 

(nad 60) 
střední 
(40 – 59)

malí 
(20 – 39)

velcí  
(10 – 19) 

malí 
(do 10)  všichni  s+ch+d 

Mířkov  0  2  12  3  8  9  34 

Hora Svatého Václava  0  0  1  4  1  0  6 

Hlohová  0  1  12  8  11  3  35 

Luženičky  0  5  0  1  4  6  16 

Drahotín  0  1  13  13  4  11  42 

Hvožďany  0  0  3  10  2  1  16 

Načetín  0  0  5  11  1  0  17 

Tabulka č. 9 – Vesnice s přibližně stejným počtem velkých a malých hospodářů k roku 1747205 

   Sedláci        Chalupníci    Domkáři  Celkem 

vesnice 
velcí 

(nad 60) 
střední 
(40 – 59)

malí 
(20 – 39)

velcí 
(10 – 19) 

malí 
(do 10)  všichni  s+ch+d 

Čečovice  3  1  3  1  1  4  13 

Hradišťany  0  0  5  3  1  1  10 

Neuměř  1  2  1  0  3  1  8 

Všekary  1  6  2  0  1  6  16 

Svinná  0  0  5  2  2  2  11 

Horšov  1  0  2  0  0  2  5 

Staňkov  0  1  13  0  0  11  25 

Podražnice  2  0  1  0  0  3  6 

Mrchojedy  0  2  2  0  1  3  8 

Třebnice  0  2  12  0  3  8  25 

Jeníkovice  0  5  0  0  0  2  7 

Bozdíš  1  3  1  0  3  3  11 

Březí  3  2  1  0  0  6  12 

Němčice  1  3  1  0  0  3  8 

Výrov  0  2  0  0  0  3  5 

Poděvousy  0  4  6  2  3  2  17 

Dolní Metelsko  0  0  4  4  1  1  10 

V první řadě je nutné upozornit, že jsem v tabulkách neuvedla vesnice Sedlec, 

Oplotec, Vránov a Věvrov. Bylo to z toho důvodu, že výtah z tereziánského katastru uvádí jen 

část těchto obcí, takže porovnání s berní rulou není dost dobře možné. Vesnici Hlohová jsem 

v přehledech uvedla a to proto, že výtah z katastru neuvádí jen jednu její usedlost, která 

náležela ke statku Bílý Mlýn. Vzhledem k tomu, že krom této nemovitosti se v Hlohové 

nalézalo ještě dalších víc jak 30 usedlostí, zdála se mi data dostatečně prokazatelná.206 

                                                 
205 tamtéž.  
206 tamtéž. 
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Neméně důležité je i upozornit na to, že ačkoli jsou tabulky označeny k roku 1747, jedná se 

spíše o stav ve dvacátých letech osmnáctého století, kdy byly prováděny vizitace, z nichž 

katastr vznikl. Tudíž stav domkářů v tereziánském katastru může být podhodnocený. 

Než budu porovnávat jednotlivé tabulky mezi sebou, bylo by dobré uvést několik slov 

k celkové změně sociální situace v rámci vesnic. Vyjádřeno opět procenty – počet vesnic 

s vyšším počtem velkých hospodářů poklesl oproti dvěma třetinám v polovině sedmnáctého 

století na 53 %, počet vesnic s přibližně stejným zastoupením malých a velkých hospodářů 

rapidně stoupl až na 30 % a rovněž podíl vesnic s více malými hospodáři vzrostl ze 14 % na 

17 %.  

A jak si stály jednotlivé vesnice? Při pohledu na tabulky i procentuální statistiky je 

jasně patrné, že vesnic s převládajícím počtem velkých hospodářů dosti ubylo. Konkrétně se 

jednalo o Čečovice, Hradišťany, Všekary, Horšov, Staňkov, Podražnici, Jeníkovice, 

Mrchojedy, Třebnici, Březí a Němčice, které se všechny přesunuly mezi vesnice s přibližně 

stejným poměrem velkých a malých hospodářů. Krom tohoto úbytku k jiným změnám v první 

kategorii vesnic nedochází. Naopak vesnic, kde měli většinu malí hospodáři, mírně přibylo. 

Vyjma lokalit, které v této kategorii figurovali už dříve, se zde v polovině osmnáctého století 

navíc objevují vsi Mířkov, Hlohová a Luženičky, jež měli v předešlém období přibližně stejný 

počet malých a velkých hospodářů.  Nejvýraznějších změn doznala poslední, dalo by se říci 

přechodná kategorie. Úbytek a přírůstek už jsem popsala výše v rámci proměn ostatních 

skupin. Zbývá dodat, že vesnicemi, které v této kategorii zůstávaly permanentně, byly 

Neuměř, Svinná, Výrov, Poděvousy a Dolní Metelsko. Všechny popsané změny dokládají 

buďto vyrovnávání v počtu velkých a malých hospodářů, tam kde původně dominovali velcí, 

nebo postupné převládání malých hospodářů tam kde byli původně počty velkých a malých 

hospodářů vyrovnané. Neznamená to ale, že by došlo k oslabení selské vrstvy. Ta zůstávala 

konstantní (maximálně docházelo k přesunu mezi malou a střední selskou skupinou). Jen 

výjimečně se u některých vesnic ve výtahu z tereziánského katastru objevuje o jednoho, dva 

sedláky více než v berní rule. Všechny tyto změny souvisely právě s nárůstem počtu domkářů, 

příp. malých chalupníků.207 

Nyní se přesunu do první poloviny devatenáctého století a podívám se, jak se sociální 

situace vyvíjela dál. Ze srovnání berní ruly a tereziánského katastru je jasné, že počet všech 

složek selské vrstvy zůstával v podstatě neměnný. Proto se zaměřím jen na vývoj sociálně 

nejslabší skupiny – domkářů. Vzhledem k tomu, s jakými prameny a literaturou jsem 

                                                 
207 Berní rula. Sv. 24, Díl 2, Kraj Plzeňský. Praha: Státní ústřední archiv, 2002; SOA Plzeň pracoviště Klášter. 
Velkostatek Horšovský Týn. Výtah z tereziánského katastru pro panství Horšovský Týn (1838), K 321. 
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pracovala, nebudu moct naprosto konkrétně určit, zdali docházelo k nárůstu pouze domkářů, 

nebo i malých zahradníků jako jsme to sledovali v předešlém období. Všeobecný trend hovoří 

o zvyšování počtu nemajetných obyvatel (pouze s domkem, bez polností). Spokojme se tedy 

s tímto pravidlem a předpokládejme, že mezi přírůstkem domů, který jsem byla schopná zjistit 

ze srovnání údajů tereziánského katastru208 a práce Sommerovy,209 se nenachází žádné 

nemovitosti, k nimž by patřily i polnosti. Vezmu-li v úvahu, že v podstatě veškerá půda byla 

už dávno rozebraná, je to také dosti nepravděpodobné. Postupovala jsem tedy tak, že jsem 

celkový počet usedlostí každé vesnice z tereziánského katastru odečetla od stejného údaje 

v Sommerovi. Vyšel mi rozdíl, který by měl uvádět početní nárůst domkářů. Komplikované je 

ale určit, kdy tento nárůst začal. Vycházela jsem si z údajů z tereziánského katastru (tedy 

z poloviny osmnáctého století), ale stav domkářů v tomto pramenu může být, jak už jsem výše 

naznačila, značně podhodnocený, protože vznikal na základě vizitací z dvacátých let 

osmnáctého století. Jelikož jsem výzkum chtěla dovést až do poloviny devatenáctého století, 

musela jsem využít ještě dalšího zdroj. Byl jím František Palacký a jeho Popis království 

českého.210 I v tomto případě jsem postupovala stejně. Údaje získané ze Sommera jsem 

odečetla od dat uvedených Palackým a získala jsem stav domkářů zhruba v polovině 

devatenáctého století.  

Pro začátek uvedu tabulku obou srovnání (tereziánský katastr X Sommer; Sommer X 

Palacký).  

Tabulka č. 10 – Srovnání tereziánského katastru, Sommera a Palackého211 

  1747    1839    1848   

  Celkem  Z toho  Celkem  Nárůst  Celkem  Nárůst 

vesnice  hospodáři  domkáři hospodáři domkáři hospodáři  domkáři 

Horšovský Týn  193  68  297  104  300  3 

Doubrava  7  1  22  15  22  0 

Malý Malahov  7  0  20  13  20  0 

Čečovice  13  4  38  25  39  1 

Hradišťany  10  1  30  20  30  0 

Lšelín  17  6  25  8  26  1 

                                                 
208 SOA Plzeň pracoviště Klášter. Velkostatek Horšovský Týn. Výtah z tereziánského katastru pro panství 
Horšovský Týn (1838), K 321. 
209SOMMER, Johann Gottfried. Das Königreich Böhmen statistech-topographisch dargestellt: Siebenten Band. 
Klattauer Kreis. Prag: J. G. Kalve, 1839. 
210PALACKÝ, František. Popis králowstwí českého čili podrobné poznamenání wšech dosawadních krajůw, 
panstwí, statkůw, měst, městeček a wesnic, někdějších hradůw a tvrzí, též samot a zpustlých osad mnohých w 
zemi české, s udáním jejich obywatelstwa dle popisu k r. 1843 wykonaného w jazyku českém i německém. 1. 
vydání. Praha: J. G. Kalve, 1848. 
211 1747 – SOA Plzeň pracoviště Klášter. Velkostatek Horšovský Týn. Výtah z tereziánského katastru pro 
panství Horšovský Týn (1838), K 321; 1839 – SOMMER, Prag, 1839; 1848 – PALACKÝ, Praha, 1848. 
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  1747    1839    1848   

  Celkem  Z toho  Celkem  Nárůst  Celkem  Nárůst 

vesnice  hospodáři  domkáři hospodáři domkáři hospodáři  domkáři 

Dolní Kamenice  11  1   ‐‐‐   ???  26  celkem 15

Štichov   14  3  34  20  36  2 

Neuměř  8  1  22  14  22  0 

Všekary  16  6  35  19  35  0 

Mířovice  1  0  6  5   ‐‐‐   ??? 

Kvíčovice  21  4  35  14  36  1 

Sedlec  3  0  41  38  41  0 

Blížejov   1  0   ‐‐‐   ???   ‐‐‐   ??? 

Honezovice  30  7  49  19  53  4 

Chřebřany  13  2  26  13  26  0 

Medná  11  0  15  4  25  10 

Mířkov  34  9  51  17  52  1 

Křakov  12  2  25  13  26  1 

Srby  27  4  46  19  48  2 

Svinná  11  2  16  5  16  0 

Roudná  5  0  11  6  11  0 

Horšov  5  2  20  15  20  0 

Horní Metelsko  8  2  17  9  18  1 

Kocourov  13  3  18  5  18  0 

Oplotec  10  1  40  30  40  0 

Hora Svatého Václava  6  0  22  16  22  0 

Polžice  22  3  36  14  36  0 

Mašovice  19  2  23  4  23  0 

Hlohová  35  3  75  40  76  1 

Vránov  15  4  26  11  26  0 

Staňkov  25  11  54  29  54  0 

Podražnice  6  3  19  13  20  1 

Semošice  17  1  30  13  30  0 

Borovice  16  0  23  7  23  0 

Černovice  10  1  19  9  19  0 

Nemněvice  11  2  20  9  20  0 

Bukovec  17  4  29  12  29  0 

Ostromeč  17  2  23  6  23  0 

Jeníkovice  7  2  19  12  19  0 

Velký Malahov  16  0  25  9  25  0 

Věvrov  6  0  16  10  18  2 

Semněvice  19  1  28  9  28  0 

Mrchojedy  8  3  17  9  17  0 

Buková  16  3  20  4  20  0 

Mezholezy  14  1  25  11  25  0 

Třebnice  25  8  42  17  42  0 
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  1747    1839    1848   

  Celkem  Z toho  Celkem  Nárůst  Celkem  Nárůst 

vesnice  hospodáři  domkáři hospodáři domkáři hospodáři  domkáři 

Luženice  13  3  39  26  41  2 

Luženičky  16  6  30  14  30  0 

Bozdíš  11  3  16  5  16  0 

Březí  12  6  19  7  20  1 

Němčice  8  3  17  9  17  0 

Mračnice  9  0   ‐‐‐   ???  19  celkem 10

Drahotín  42  11  60  18  61  1 

Hvožďany  16  1  25  9  25  0 

Načetín  17  0  22  5  23  1 

Výrov  5  3   ‐‐‐   ???  19  celkem 14

Poděvousy  17  2  39  22  39  0 

Dolní Metelsko  10  1  19  9  19  0 

Chrastavice  27  9  48  21  50  2 

První dva sloupce (nepočítám sloupec s názvy lokalit), nadepsané rokem 1747 udávají nejprve 

celkový počet všech hospodářů a potom kolik z nich bylo domkářů v tereziánském katastru. 

Další dva sloupce, nadepsané rokem 1839 uvádí nejprve opět celkový počet hospodářů  a poté 

přírůstek domkářů, o který byla tato nejnižší sociální vrstva během jedenácti desetiletí 

posílena (počítejme s tím, že data z tereziánského katastru vznikly ve dvacátých letech 

osmnáctého století). Poslední dva sloupce tabulky vychází z Palackého a jsou koncipovány 

naprosto stejně jako ty dva předešlé. Jediný rozdíl je v tom, že se jedná o srovnání Sommera a 

Palackého. Pokud jsou v buňce pomlčky, znamená to, že daný zdroj žádný údaj neuvádí. 

Otazníky ve sloupcích s přírůstkem domkářů jsem vyplňovala na místech, kde se rozdíl 

z nedostatku dat nedal vypočítat. V posledním sloupci vpravo se navíc objevuje i několik 

buněk s obsahem např. „celkem 14“, „celkem 15“. Takto je vyjádřen celkový přírůstek 

domkářů od tereziánského katastru až po Palackého. Uváděla jsem ho v těch místech, kde 

výpočet přírůstku pro Sommera nebyl možný. 

Jak je z tabulky vidět nárůst počtu domkářů od dvacátých let osmnáctého do třicátých 

let devatenáctého století byl opravdu prudký. Průměrně cca o 14 domkářů na jednu vesnici. 

Pokračoval i v průběhu čtyřicátých let, i když jen průměrně o 1 domkáře na jednu vesnici, což 

se dá ovšem vysvětlit krátkým časovým úsekem. V důsledku tohoto vývoje se domkáři stali 

nejsilnější sociální vrstvou na vesnici. Zatímco ve třicátých letech devatenáctého století tvořili 

58 % všech hospodářů, o desetiletí později už to bylo 60 %.212 

                                                 
212 tamtéž.  
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Jak se měnil celkový podíl jednotlivých sociálních vrstev od poloviny sedmnáctého až 

do poloviny devatenáctého století ukážu na dalších grafech. Rovněž tak vývoj počtu domkářů 

během stejného období. U všech grafů je uveden rok 1747 jako označení tereziánského 

katastru, avšak je nutné mít na paměti, že data se vztahují k dvacátým létům osmnáctého 

století. 

Graf č. 2 – Podíl jednotlivých sociálních vrstev na celkovém počtu hospodářů ve městě Horšovský Týn od 

poloviny 17. do poloviny 19. století213 

 

Graf č. 3 – Podíl jednotlivých sociálních vrstev na celkovém počtu hospodářů v ostatních sledovaných 

vesnicích od poloviny 17. do poloviny 19. století214 

 

                                                 
213 1654 – Berní rula. Sv. 24, Díl 2, Kraj Plzeňský. Praha: Státní ústřední archiv, 2002; 1747 – SOA Plzeň 
pracoviště Klášter. Velkostatek Horšovský Týn. Výtah z tereziánského katastru pro panství Horšovský Týn 
(1838), K 321; 1839 – SOMMER, Prag, 1839; 1848 – PALACKÝ, Praha, 1848. 
214 tamtéž. 
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Graf č. 3 – Vývoj počtu domkářů od poloviny 17. do poloviny 19. století215 

 

 Na závěr by stálo zato uvést ještě pár slov k vývoji sociální situace v jednotlivých 

vesnicích. Od dvacátých let osmnáctého do třicátých let devatenáctého století se nárůstu počtu 

domkářů nevyhnula žádná vesnice. Jinak tomu už bylo v následujícím desetiletí. I když jsem 

z celkového počtu 60 lokalit v pěti z nich žádnou tendenci pro nedostatek údajů nemohla 

určit, ve zbylých už se mi to podařilo. V 36 vesnicích k žádným změnám v počtu obyvatel 

(tedy i počtu domkářů) nedošlo. Ve zbylých 19 to bylo odlišné. Nejvýraznější změnu doznala 

obec Medná, kde počet domkářů stoupl z 15 na 25. Následují Honezovice, v nichž se počet 

hospodářů rozrostl o 4 domkáře a nakonec město Horšovský Týn, kde přibyli domkáři 3. V 5 

vesnicích se hospodáři rozrostli o 2 domkáře a po jednom domkáři rozšířilo řady hospodářů u 

dalších 11 vesnic. Do tohoto přehledu jsem nezahrnula 3 vesnice (Výrov, Mračnice, Dolní 

Kamenice), u nichž je sice možné srovnání Palackého s tereziánským katastrem, ale nikoli se 

Sommerem. Úplně na závěr předkládám graf, zobrazující podíl vesnic, v nichž došlo nebo 

nedošlo ke změnám v rámci srovnání Sommera a Palackého. 216 

Graf č. 4 – Podíl vesnic na změnách v počtu domkářů ve 30. a 40. letech 19. století217 

 

                                                 
215 tamtéž.  
216 Berní rula. Sv. 24, Díl 2, Kraj Plzeňský. Praha: Státní ústřední archiv, 2002; SOA Plzeň pracoviště Klášter. 
Velkostatek Horšovský Týn. Výtah z tereziánského katastru pro panství Horšovský Týn (1838), K 321; 
SOMMER, Prag, 1839; PALACKÝ, Praha, 1848. 
217 SOMMER, Prag, 1839; PALACKÝ, Praha, 1848. 
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V. Závěr 

 Celá má práce je rozdělena do tří rozdílných tematických okruhů. V úvodní části jsem 

se snažila charakterizovat lokalitu, jíž jsem se chtěla věnovat. Šlo mi tedy o to, postihnout 

panství jako celek. Popsat prostředí, v němž tamní lidé žili a které utvářelo jejich osobnosti. 

Po stručném historickém vývoji panství od jeho počátků, které se datují k vzniku pražského 

biskupství, až po zabrání státem v roce 1945, jsem sledovala i jeho správní vývoj a změny 

v jeho rozsahu, související s nákupem či prodejem některých lokalit jednotlivými majiteli 

panství. Hlavní bodem této části práce byl ale podrobný místopisný popis celého dominia, 

které jsem pro lepší přehlednost rozdělila na jednotlivé farnosti. Snažila jsem se zachytit i 

některá fakta z oblasti hospodářské jako jsou způsob obživy, vrchnostenské podniky apod.  

 V druhé části práce jsem se věnovala výzkumu vývoje počtu obyvatel ve dvou 

různých časových úsecích – od poloviny sedmnáctého do třicátých let devatenáctého století a 

od třicátých let devatenáctého do konce téhož století. Výzkum jsem musela rozdělit do dvou 

fází z několika důvodů. Za prvé – vzhledem k nedostatečným informacím ve zdrojích jakými 

byly berní rula218 a tereziánský katastr219 jsem v první fázi musela na základě údajů získaných 

ze Sommera220 vypočítávat přibližné odhady počtu obyvatel, kdežto ve druhé jsem již mohla 

na základě přesných dat, získaných sčítáním lidu, sledovat vývojové trendy v jednotlivých 

lokalitách horšovskotýnského panství. Za druhé – pro každý časový úsek jsem zvolila jinou 

kategorizaci oblastí. V prvním podle místního hlediska, ve druhém podle převažujících 

vývojových trendů.  

Nějaký všeobecný vývoj v počtu obyvatel se ale nedal specifikovat. Klasický scénář 

odlivu obyvatelstva z vesnic do měst na tomto panství patrný není. Dá se pouze říci, že menší 

vesnice do 200 obyvatel zažívali stagnaci, příp. odliv obyvatel, kdežto obce mezi 300 a 600 

obyvateli zaznamenaly asi největší rozvoj. Oba tyto jevy se zintenzivnily především po roce 

1880. V ostatních oblastech počet obyvatel spíše stagnoval a po roce 1880 měl tendence 

k poklesu, přestože výstavba domů rostla, z čehož by se dalo usuzovat na zlepšení bytových 

podmínek. 

 Poslední část práce, která tvoří samotné jádro mého výzkumu, se snaží postihnout 

sociální stratifikaci venkovského obyvatelstva ve vybrané oblasti a její proměny v průběhu 

                                                 
218 Berní rula. Sv. 24, Díl 2, Kraj Plzeňský. Praha: Státní ústřední archiv, 2002 
219 Tereziánský katastr český, Sv. 2, Rustikál: Kraje K – Ž. 1. vydání. Praha: Archivní správa ministerstva vnitra, 
1966. 
220 SOMMER, Johann Gottfried. Das Königreich Böhmen statistisch-topographisch dargestellt: Siebenter Band. 
Klattauer Kreis. Prag: J. G. Kalve, 1839. 
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dvou století – od poloviny sedmnáctého do poloviny devatenáctého století. Rozvrstvení 

venkovské společnosti můžeme sledovat buďto v rámci celého společenství, jako rozrůznění 

dolních vrstev obyvatelstva, nebo v rámci menšího uzavřeného teritoria. V takovém případě 

jsme svědky vytváření vlastní oblastní hierarchie, která měla svá pravidla, své bohaté elity i 

své nemajetné chudáky.  Právě o tento (druhý) pohled jsem se pokusila i já.  

Po uvedení do problematiky výzkumu sociální stratifikace jsem uvedla možné 

kategorizace venkovského obyvatelstva a charakteristiky jeho jednotlivých složek. Poté jsem 

si vytvořila vlastní kritéria, daná pozemkovým vlastnictvím, pro rozvrstvení usedlé venkovské 

společnosti. Vzniklo mi šest skupin hospodářů – velcí, střední a malí sedláci, velcí a malí 

chalupníci a domkáři. Na základě této kategorizace jsem se soustředila na sociální a 

majetkovou diferenciaci hospodářů ve vybraných lokalitách. Zkoumala jsem, zdali všeobecné 

vývojové trendy sociální stratifikace platí i pro oblast Horšovskotýnska. Snažila jsem se 

zachytit proměny, k nimž docházelo, především vysoký nárůst domkářské vrstvy; popsala 

jsem, jak se měnilo zastoupení jednotlivých sociálních skupin a nakonec jsem srovnávala 

mezi sebou jednotlivé obce a řadila je do skupiny podle toho, jaký vývojový trend se u nich 

projevoval.  

V polovině sedmnáctého století na panství převládali velcí držitelé půdy. I když se 

tento jev udržel až do vzniku tereziánského katastru, docházelo k postupnému vyrovnávání 

podílu malých a velkých držitelů půdy. Zastoupení sedláků ve venkovské společnosti na 

panství Horšovský Týn značně pokleslo, zato nárůst počtu nemajetných vrstev – domkářů – je 

dosti patrný. Tento růst následuje i v dalších letech a nabírá na intenzitě. Např. do třicátých let 

devatenáctého století se průměrný přírůstek na jednu vesnici vyšplhal na 14 domkářů. 

V důsledku tohoto vývoje se domkáři stali nejsilnější sociální vrstvou na vesnici. 

Výsledkem celého mého snažení je tedy celková analýza sociální situace usedlých 

vrstev a jejích proměn mezi lety 1654 – 1848 na panství Horšovský Týn, popsaná 

v souvislosti s vývojem počtu obyvatel na pozadí všeobecné charakteristiky daného dominia.  
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VII. Přílohy 

Tabulka č. 1 – Celková plocha horšovskotýnského panství bez měst Horšovský Týn a Hostouň podle J. G. 

Sommera z roku 1839221 

  Dominikál  Rustikál     Dohromady 

   Jitra  Sáhy  Jitra  Sáhy  Jitra  Sáhy 

orná pole   4255  665  25020  667  29275  1332 

rybníky ve srovnání s poli   530  1375  26  1046  557  821 

pole ležící ladem  4  1110  24  894  29  404 

louky   984  1015  3795  543  4779  1558 

zahrady   72  402  285  1087  357  1489 

rybníky ve srovnání s loukami   3  1246  5  273  8  1519 

pastviny   1865  1059  3594  770  5460  229 

lesní plochy   8723  1096  3217  1320  11941  816 

celkem   16440 1568  35970  200  52411  168 

Tabulka č. 2 – Stav dobytka na panství                                       Tabulka č. 3 – Stav dobytka ve městě  
                         Horšovský Týn222                                                                                Horšovský Týn223 

   poddaní  vrchnost           poddaní  vrchnost 

koně  420  28      koně  69  0 

skot  6 999  628      skot  514  29 

ovce  14 668  10 859      ovce  1 696  267 

prasata  903  0      prasata  110  0 

kozy  144  0      kozy  21  0 

 

Přehled usedlých řemeslníků na panství Horšovský Týn224 
Berní rula 

1) Panství Horšovský Týn  

A) město Horšovký Týn 

 1 barvíř, 2 bečváři, 1 kantor, 1 hokynář, 1 hrnčíř, 2 jircháři, 2 kloboučníci, 

1 konvář, 2 kováři, 3 koželuhové, 4 kramáři (včetně 1 kramářky), 7 

krejčích, 1 městský písař, 1 mlynář, 3 mydláři (včetně 1 mydlářky), 8 

pekařů (včetně 1 pekařky), 1 poštmistr, 1 provazník, 1 ručníkář, 14 řezníků, 

                                                 
221SOMMER, Johann Gottfried. Das Königreich Böhmen statistisch-topographisch dargestellt: Siebenter Band. 
Klattauer Kreis. Prag: J. G. Kalve, 1839, str. 165. 
222 tamtéž. 
223 tamtéž. 
224 Berní rula. Sv. 24, Díl 2, Kraj Plzeňský. Praha: Státní ústřední archiv, 2002; Tereziánský katastr český, Sv. 2, 
Rustikál: Kraje K – Ž. 1. vydání. Praha: Archivní správa ministerstva vnitra, 1966; SOMMER, Prag, 1839. 
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1 sedlář, 2 sladovníci, 8 ševců, 1 tesař, 3 tkalci, 2 truhláři, 1 ostruhář, 2 

zedníci 

B) ostatní vesnice 

 1 hrnčíř, 1 kovář, 2 krčmáři, 3 mlynáři, 2 pekaři, 1 tkadlec 

2) Panství Hostouň 

A) město Hostouň 

 1 barvíř, 1 jirchář, 1 kovář, 2 koželuhové, 2 kožešníci, 1 kramář, 5 krejčích, 

3 pekaři, 6 řezníků, 1 sládek, 5 ševců, 2 tkalci, 1 truhlář, 1 uzdař, 2 zlatníci 

B) ostatní vesnice 

 4 mlynáři 

3) Statek Puclice 

 1 krejčí 

4) Ostatní statky 

 1 kovář, 1 panský kuchař, 1 tkadlec 

Tereziánský katastr 

1) Panství Horšovský Týn 

A) město Horšovský Týn 

 3 barvíři, 3 bednáři, 1 hodinář, 2 hrnčíři, 1 jirchář, 1 kameník, 1 

kloubočník, 1 knihař, 2 koláři, 3 kováři, 3 koželuzi, 1 kožešník, 7 krejčích, 

1 malíř, 3 mydláři, 1 obchodník, 3 obchodníci se železem, 1 pasíř, 14 

pekařů, 1 perníkář, 1 postřihač sukna, 2 provazníci, 3 punčocháři, 1 puškař, 

1 řemenář, 18 řezníků, 2 sedláři, 3 sklenáři, 1 soukeník, 2 soustružníci, 6 

ševců, 2 tesaři, 9 tkalců, 3 truhláři, 1 voskař, 2 zámečníci, 1 zedník, 1 

zlatník 

B) město Hostouň 

 3 barvíři, 4 bednáři, 2 hrnčíř, 1 jirchář, 1 kloboučník, 2 koláři, 1 kovář, 6 

koželuhů, 1 kožešník, 3 kramáři, 8 krejčích, 1 lazebník, 1 malíř, 1 městský 

písař, 1 mlynář, 1 mydlář, 1 panský sládek, 7 pekařů, 1 řemenář, 6 řezníků, 

1 sedlář, 1 sklenář, 7 ševců, 2 školní sluhové, 2 tesaři, 8 tkalců, 4 truhláři, 1 

zámečník 

C) ostatní vesnice 

 1 hrnčíř, 52 kovářů, 7 krejčích, 3 ševci, 10 tkalců 

2) Statek Puclice 
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 1 kovář, 1 krejčí, 1 panský hostinský, 1 panský mlynář, 1 pekař 

J. G. Sommer 

1) Panství Horšovský Týn 

A) město Horšovský Týn 

 4 barvíři, 4 bednáři, 1 cihlář a 1 stavební mistr s 9 tovaryši, 2 hodináři, 14 

hospodských, 2 hrnčíři, 1 klempíř, 3 kloboučníci, 1 knihař, 2 koláři, 1 

kominík, 3 kováři, 1 koželuh, 2 kožešníci, 10 krejčích, 4 mlynáři, 2 

mydláři, 2 nožíři, 38 obchodních mistrů s 9 tovaryši a 8 učni, 2 pastýři, 7 

pekařů, 1 perníkář, 13 pláteníků, 2 provazníci, 2 prýmkaři, 1 puškař, 1 

řemenář, 15 řezníků, 2 sedláři, 2 sklenáři, 1 sládek, 1 soukeník, 1 

soustružník, 1 studnař, 6 štěrkařů, 16 ševců, 2 tkalci, 5 truhlářů, 1 

vinopalník, 1 voskář, 2 zahradníci, 4 zámečníci, 4 zedničtí mistři s 19 

tovaryši 

B) město Hostouň 

 2 barvíři, 2 bednáři, 1 cihlář, 1 hodinář, 2 hostinští, 8 hrnčířů, 1 kameník, 2 

koláři, 3 kováři, 2 koželuhové, 5 krajkářů, 13 kramářů a podomních 

prodejců, 6 krejčí, 1 mlynář, 1 mydlář, 3 nožíři, 9 pekařů, 3 perníkáři, 5 

pláteníků, 2 porodní báby, 6 řezníků, 2 skláři, 1 sládek, 7 ševců, 1 tesař s 2 

tovaryši, 1 tkadlec, 3 truhláři, 2 vlastníci obchodů, 2 zámečníci, 2 zedníci 

s 10 tovaryši 

C) zbytek panství 

 3 bednáři, 3 cihlářští předáci, 30 hospodských, 1 hrnčíř, 3 koláři, 67 kovářů, 

21 krejčích, 204 kupců (hokynářů) a podomních obchodníků, 31 mlynářů, 1 

papírník, 1 pekař, 36 pláteníků, 11 porodních bab, 6 řezníků, 2 skláři, 2 

sládci, 19 ševců, 3 tesařští mistři s 36 tovaryši, 2 truhláři, 1 zahradník, 4 

zedničtí mistři se 42 tovaryši 

Tabulka č. 4 – Rozdělení vesnic panství Horšovský Týn podle národnostního složení225 

                          Češi                           Němci          Češi i Němci 

1839  1870  1839  1870  1839  1870 

Šlovice  Šlovice  Horšovský Týn  Horšovský Týn  Všekary  Všekary 

                                                 
225 SOMMER, Prag, 1839; ORTH, Jan – SLÁDEK, František. Topograficko-statistický slovník Čech čili 
podrobný popis všech měst, městysů, vesnic, pak zámků, dvorů, továren, mlýnů, hutí a podobných o samotě 
ležících staveních, jakož i všech zpustlých hradů a zaniklých osad království českého. 1. vydání. Praha: I. L. 
Kober, 1870. 
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                          Češi                           Němci          Češi i Němci 

1839  1870  1839  1870  1839  1870 

Křenovy  Křenovy  Hostouň  Hostouň  Třebnice  Třebnice 

Puclice  Puclice  Vítání  Vítání   Štichov  Štichov 

Staňkov  Staňkov  Svržno  Svržno   Buková    

Vránov  Vránov  Kramolín  Kramolín  Borovice    

Hlohová  Hlohová  Mírkovice  Mírkovice  Valdorf    

Hlohovčice  Hlohovčice  Mělnice  Mělnice  Lazce    

Čermná  Čermná  Přes  Přes  Malonice    

Horní Kamenice  Horní Kamenice  Sychrov  Sychrov     

Poděvousy  Poděvousy  Holubeč  Holubeč     

Kvíčovice  Kvíčovice  Štítary  Štítary     

Luženice  Luženice  Svinná   Svinná     

Luženičky  Luženičky  Slatina  Slatina     

Chrastavice  Chrastavice  Tasnovice  Tasnovice     

Skrchleby     Čečín  Čečín     

   Malonice  Bezděkov  Bezděkov     

   Dolní Kamenice  Třemešné  Třemešné     

    Černá Hora  Černá Hora     

    Babice  Babice      

    Horoušany  Horoušany     

    Šidlákov   Šidlákov     

    Neuměř  Neuměř      

    Čečovice  Čečovice     

    Bukovec  Bukovec     

    Malý Malahov  Malý Malahov     

    Nemněvice  Nemněvice     

    Černovice  Černovice     

    Hradišťany  Hradišťany     

    Mašovice  Mašovice     

    Mrchojedy   Mrchojedy     

    Březí  Březí     

    Hora sv. Václava  Hora sv. Václava     

    Hvožďany  Hvožďany     

    Drahotín  Drahotín     

    Načetín  Načetín     

    Kocourov  Kocourov     

    Oplotec  Oplotec     

    Němčice  Němčice     

    Jeníkovice  Jenikovice     

    Křakov  Křakov     

    Věvrov  Věvrov     

    Horní Metelsko  Horní Metelsko     

    Mířkov  Mířkov     

    Chřebřany  Chřebřany     

    Semněvice  Semněvice     

    Ostromeč  Ostromeč      

    Mezholezy  Mezholezy     

    Velký Malahov  Velký Malahov     

    Pocinovice  Pocinovice     

    Srby  Srby     

    Polžice  Polžice     



79 
 

    Medná  Medná      

    Roudná  Roudná     

    Horšov  Horšov     

    Podražnice  Podražnice     

    Semošice  Semošice     

    Dolní Metelsko  Dolní Metelsko     

    Sedlec        

    Nová Ves        

    Hašov        

    Ostrov        

    Honezovice        

    Lšelín        

    Doubrava        

    Bozdíš        

       Buková     

       Výrov     

       Valdorf     

       Bezvěrov     

       Borovice     

       Doubravka     

       Mračnice     

       Lazce     

 

Graf č. 1 – Zastoupení české a německé národnosti na panství Horšovský Týn ve 30. letech 19. století226 

 

Graf č. 2 – Zastoupení české a německé národnosti na panství Horšovský Týn v 70. letech 19. století227 

                                                 
226 SOMMER, Prag, 1839.  
227 tamtéž. 



80 
 

Obrázek č. 1 – Schematická mapa panství Horšovský Týn v rámci Plzeňského kraje228 

                                                 
228 Města a městyse v Plzeňském kraji. [online]. URL <http://www. 
czso.cz/xp/redakce.nsf/i/mesta_a_mestyse_v_plzenskem_kraji/$File/Mestys32ročenka2008.jpg>. 7. 6. 2010. 
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Obrázek č. 2 – Mapa panství Horšovský Týn229 

 

 

Obrázek č. 3 – Horšovský Týn v polovině 18. století, F. B. Werner 

                                                 
229 červeně vyznačeny hranice mezi panstvím Horšovský Týn a Hostouň, zeleně ohraničen statek Puclice 
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Obrázek č. 4 – Město Horšovský Týn230 

 

Obrázek č. 5 – Město Hostouň na pohlednici kolem roku 1905 

 

                                                 
230 Císařské otisky stabilního katastru. [online]. URL <http:// archivnimapy.cuzk.cz/>. 7. 6. 2010. 



83 
 

Obrázek č. 6 – Město Hostouň231 

 

Obrázek č. 7 – Původní znak Horšovského Týna                      Obrázek č. 8 – Původní znak Hostouně 

 

                                                 
231 tamtéž.  



84 
 

Obrázek č. 9 – Zámek Horšovský Týn (pohled z náměstí) 

 

Obrázek č. 10 – Pohled na starou část zámku Horšovský Týn 
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Obrázek č. 11 – Kostel Panny Marie a sv. Apolináře                             Obrázek č. 12 – Zadní průčelí kostela 
v Horšovském Týně                                                                                    sv. Anny se vstupem do  
                                                                                                                      trauttmansdorfské hrobky 

 

Obrázek č. 13 – Kostel sv. Petra a Pavla v Horšovském Týně 
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Obrázek č. 15 – Vesnice Puclice232 

 

                                                 
232 tamtéž. 
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VIII. Resumé 

 
This bachelor work is a small probe into the historical demography and social history. 

It is mainly focused on a social situation in the country between the 17th and 19th century, 

which is explained on an example of the West Bohemian domain Horšovský Týn. 

In the first part of this work is at first of all mentioned the basic information about the 

domain extent and about its owners, then there is defined the historical and administrative 

development of the domain and after that there is described the topographical characterization 

of severally parishes and villages, that were part of the domain. 

Another part of this work is devoted to an evolution of population in domain 

Horšovský Týn. This phenomenon is monitored in two different intervals from the mid-17th 

century till thirties of the 19th century and from thirties of the 19th century till the end of that 

century.  

The real gist of this work is its last part. At first an existing research results about 

social stratification are summarized. The general partition of both whole society and the rural 

inhabitants including characteristics of particular social categories come after. On the end of 

this part the factual transformation of social stratification in domain Horšovský Týn from the 

mid-17th till the mid-19th century is described on the basis of the research the evidential 

sources of information and the primary literature. 

The main contribution of this work is to chart the basic developments in number of 

inhabitants and description of social stratification transformation in domain Horšovský Týn 

on the grounds of its general characterization. 
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