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ÚVOD.
Ku přání pp. nakladatelů podjal jsem se práce, sepsati Historický slovník
místopisný. Bylo by s větším prospěchem bývalo vydati Všeobecný histo
rický slovník všech zemí českých, ale poněvadž práce taková vyžadovala by
příliš velké a dlouholeté přípravy, sepsán prozatím přítomný slovník, aby
byl aspoň podkladem k budoucímu velkému slovníku. Z tohoto stanoviska
prosím také posuzovati to dílo, které jest sice výsledkem dlouholeté práce,
nikoliv však dílem pro dlouhou dobu sestavovaným, ze kteréžto příčiny se
najdou tu a tam nedokonalosti.
Úmyslem mým bylo vylíčiti tu následující věci:
. Stručné dějiny měst, městeček, hradův, zámkův, farních vsí a jiných vsí
(s vyloučením osad historicky a topograficky nedůležitých) ve všem krá
lovství, při čemž vidělo se.-mi přidati: dějiny některých osad z Lužice,
Míšeňska, Bavor a Rakous, pokud mají důležitost pro dějiny naše;
všechny zaniklé hrady, tvrze a vesnice, pokud jsem je mohl vystihnouti;
názvy hor, řek, potokův důležitějších aneb známějších, pokud bylo lze
je shledati, aby se dobré aneb zapomenuté jich tvary zase ujaly;
stručné dějiny krajův a dekanatů, jako i prvotních kmenův;
$"? stručné dějiny klášterů, kterým jako semeništím vzdělanosti vyhrazují
se zvláštní články;
vypravování stručné o' všech bitvách, které se staly v mezích království;
\'Q. všechna místa, která se v pamětech do 1. 1300 připomínají.
Tvarům přesným všude dána přednost před zkaženými. jen tam, kde
jest tvar příliš zastaralý, položen tvar nyní u lidu obvyklý. Ačkoli pak v pří—
čině dobrých tvarů dosti u nás pracováno bylo, přece nemohla se výslovnost
správná některých tvarův zjistiti. Dlouholetým badáním podařilo se mi ně
kolik českých jmen zněmčených vesnic objeviti; ty jsem všechny položil
nejen vedle německého jména, nýbrž ijako zvláštní články. Aby pak laikovi
nejen smysl jména, nýbrž i sklánění jeho vysvětleno bylo, přidával jsem
prvotní formu, ipokud byla zjištěna, ipokud bylo z domyšleni možné. ]e-li
tudiž u některého mista přidáno, že se vyskytuje v 12. neb 13. st., rozumí se
samo sebou, že bylo na snadě staršího tvaru se dopíditi; kde takového po
znamenání není, pozná se, že starší tvar doplněn z paměti.
Zprávy o jednotlivých místech podány tak stručně, jak vůbec bylo
možné, avšak i tím způsobem, že u důležitějších míst stručnost slušnou
měrou obmezována. Na konci článku bude udáno, ve kterém díle lze se do
čísti podrobnějšího vypravování.
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V pořádání článkův, ve psaní jmen následoval jsem všude Palackého slavné
paměti, pokud jsem neměl svých příčin, abych se od něho odchyloval. Tak
ku př. se píše Krásná hora a nikoliv Hora Krásná podle staré a dobré
zvyklosti předkův, jichž uchu by tvary takové, jako Hora Krásná, nelibě zněly_
Přidán také rozbor místních jmen. Uznal jsem tak za dobré 2 příčiny
na počátku téhož článku vyložené, aby nebylo třeba dlouhého výkladu
v jednotlivých článcích. Kdo výklad ten přečte, bud ze svých vědomostí
anebo vezma na pomoc Kottův Slovník, snadno se poučí o počátcích a
prvotním jménu té neb oné osady. Aby pak i v té příčině též, pokud by
nějaká osada v tomto slovníku obsažena nebyla, každý mohl uhodnouti, jak
se jmenoval buď zakladatel její, aneb otec čeledi, která tu bydlela, přidal
jsem seznam osobních jmen staročeských. K tomu dodati jest předně, že se
tu neuvádějí jen taková jména, kteráž my křestními nazýváme, nýbrž i pře
zdívky, které obyčejně v okolí zdomácněly. Tak ku př. jest na snadě, že
Nejapovi, zakladateli Nejepína (t. j. nejapnému), zajisté vlastní jeho rodiče
takové jméno nedali. Kdo by pak v seznamu jméno nějaké hledal, buď také
pamětliv staročeského zákonu přehlasování a nehledej ku př. pro místní
název Měšice osobní jméno Měch, nýbrž Mach.
S tím toto dílo spanilomyslným čtenářům předkládaje, prosím, kdyby
někde na nějakou vadu neb nedostatek přišli, aby povážili, že při sepsání
díla toho druhu prvního, v němž má býti mnoho a málo, kolikráte ani nej
lepší vůle, pilnost a opatrnost nevystačí.
Začato na Hradišti hory “Tábor 1. 1895 a dokončeno v Písku l. 1908.

Spísat/ate!.

A.
Abertamy,

městečkou Jáchymova, za v držení pp. z Kolovrat

& vl. 1770 až

ložené r. 1529 od horníkův, kteří se pod 1806 hr. z Blůmeggen. Zámek v Dolním
ochranou Šlikův usazovali. R. 1534 po A. postaven znova r. 1825. V Hořejším A.
staven tu kostel. Tehdá a po tom dolo býval ňl. kostel, který patřil k faře Zdoňov
valo se tu na stříbro a cín tak šťastně, ské; r. 1787 zřízena tu lokalie (H. V. 169).
že-se roční výtěžek v 1. 1531—1558 na
Adamovice, staré jméno vsi Popovic
359.643 tolarů páčil. Nejlepší byla šachta u Říčan.
u sv. Vavřince. L. 1545 začínají se matriky
Adelburg, hrad v Německu, l. 1362
odd. Reformace katolická tu pro tvrdo v zástavě České.
šíjnost obyvatelstva luteranského tak po
Ahníkov, ves a panstVÍv okr. Chomu
malu pokračovala, že teprve roku 1635
nekatoličtí kazatelé a učitelé vypověděni. tovském, má své jméno bezpochyby od
Nicméně městečko ještě r. 1650 nekatolické Ahně, Ahníka (něm. Hagen) 1196—1239,
obrátilo se na katol. víru teprve po tom syna Milhosta Mašťovského. Ode dávna
(asi r. 1676), když větší část se do Sas nazývávalo se německým svým jménem
byla vystěhovala. Erb: štít ovální podoby Hagensdorf (i Henkistorf), poněvadž tu
červený, na němž dvě hornická stříb. kla Němci od prvopočátku bydleli. Od 14. až
diva pošikem přeložená s rukovětmi při— do 16. stol. byl A. manstvím služebným
rozené barvy. Štít, na němž jest koruna, ke hradu Hasišteinu; r. 1581 propuštěn
drží dva lvi stříb. barvy s ústy rozžhave jest z manství Linhartovi ze Štampach u,
jenž postavil v A-ě nový zámek a spojil
nými a jazyky vyplazenými.
Abršpach (pův.Ebrsbach, pozdějiAdrš s ním přikoupené panství Hasištejnské.
pach, nikoliv Zámrsk). Hrad, stojící na hoře Z konfiskace koupil A. r. 1623 Jaroslav
řeč. Althaus, býval prvotně zb. královským Bořita z Martinic (1—1649) a po něm
(1350) a potom Alberta ze Skalice (1359). následovali synové Bernart Ignác (l. 1638
Ve 14. st. drželi jej pp. z Dubé a z Ná až 1655), Max. Valentin (J,- 1677) a vnuk
choda. R. 1447 dály se odtud do Slezska Max. Guidobald (1- 1733). Potomstvo to
veliké škody, pročež knížata a města Slez hoto (syn Jan Josef Karel 1- 1738, vnuk
ská A. koupila a pobořila. Od té doby Frant. Karel 'i' 1789) dostalo se v držení
držena ves A. ke Skalám a k Ryzemburku. majorátu Smečanského. Potom zdědila A.
Marie Anna Althannova z Martinic
Po r. 1579 přišlo k rozdělení a Bohda
nečtí z Hodkova držíce A. postavili tu (1- 1810), pak dcera její M. Anna Firmia
nový zámek. Od r. 1624 patřil Trčkům nova a v l. 1840—1880 drželi A. hrab.
z Lípy. Od r. 1634 se držitelé rychle mě z Volkenšteina.
Aicha Klein- viz Dubice.
nili, přese však byl A. vl. 1655—1770
Mlstopisnýslovnik:Část historicka.
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Albach — Albrechtice

Albach, zámek, ještě l. 1501 manství
koruny České.
Alběnicc (Úběnice, Ouběnicc, pův. Al
běm'ci), bývaly ode dávna vsi farní s tvrzí.
V ssutinách této, nyní dokonce rozebra
ných, objeveno asi před 30 lety pečetidlo
Držikraje syna Hroznatova z Alběnic (s er
bem 3 parohův). Zbraslav z A. žil r. 1327.
O podací kostela zdejšího dělili se vla
dyky sídlící na A-ích, Tomicích a Jelenči;
vladyk A-ckých bylo mnoho, poněvadž byla
ves rozdělena na zemanské statky. Později
skoupeny k Léštnu a k němu drženy až
do r. 1664. Po r. 1620 nebylo tu faráře
a patřil kostel zdejší k Bystřici. A. do
staly se po smrti Anny Albertiny 'z F yršten—
berka dceři její Albertině Eusebii z Bria—

montu, manželceJana Jiříka Radeckého
: Radče (1664) a připojeny potom ke
statku Tvořešovskému.

bockému. Baltazar de Marradas prodal je

r. 1630 Sezimovi : Vrtby a připojeny

zase k Neznašovu. Tehdá zanikla fara a
A. spravovány z Týna n. V. a z Chřešťo
vic, r. 1757 založena tu farní administra
tura a r. 1785 lokalie (M. XIV 114).

Albrechtce (Albrechtice,pův. Albrech
ticz, něm. Albrechlsríed), od starodávna

farní ves, kteráž náležela klášteru Vind
berskému
v Bavořích. Král Vladislav
(1- 1174) daroval mu tu dvůr a kostel (jejž

prý Albrecht, arcibiskup Solnohradský, syn
jeho, r. 1179 posvětil), a vesnici dostal od
českých zemanů. A. a okolní klášterství
obyčejně svěřeno bývalo ochraně nějakého
českého pána. a zůstaly v přímém držení
kláštera až do jeho zrušení (1804). Od té
doby tu byli světští kněží faráři (T. 582).

Albrechtice,

ves v okresu Boreckém,

bývala dříve (již r. 1355) farní vsí, patřící

Albenreut Starý, ves u Chebu, v kra ke hradu Eisenberku (kromě krátké doby
jině, která se nazývala Frais, ode dávna v 16. stol.). V 17. stol. stal se kostel zdejší
sídlo zemanské s tvrzí, kteréž držely rodiny: filialním.
Albrechtice nad Orlicí 11Tyniště, ves
1317 Rorer, 1348 Einsiedl, 1497 Širn
s kostelem íil., n. městečko s farou a hra—
tyngárové (viz Frais).
A berk, n. tvrz, která stávala na hoře dem (v lese k Tyništi). A. stály již ve 13 st.
Hausberg u Černic (v okr. Boreckém). Po— &byly ještě r. 1336 vesnicí na statku Chvo
stavena byla asi r. 1565 od Jiříka : Ho jenském. Hrad vystavěn a městečko vysazeno
chauzu, který blízké vesnice od panství od Karla lV. R. 1352 zastaveny pp. z Var
Eisenberského na svůj díl obdržel, ale opu temberka, r. 1398 Prokopovi mar
štěna zase, když Jiří koupil Eisenberk krabí, r. 1403 Janovi Krušinovi
z Lichtemburka.
Od r. 1411drželaA.
(r- 1597).
Alberov, n. ves v okolí Černovic, jež králová Žofie, majíc pro to při 5 Kru
koupena r. 1362 od pp. z Rožemberka. šinou, u věně (+ 1425) a rovněž dány
Alberovice (obecně Arbelovice, pův. r. 1437 u věně králové Barboře, byť
Alberovici, t. j. čeleď Alberova), ves u Dol. jí náleželo jen vrchní právo, nebo zápis
Kralovic, jež ve 14. a 15. st. rozdělena ným držitelem od r. 1429 byl Půta z Ča
byla na několik vladyčích nevelkých stat stolovic. Všechny statky rodu tohoto do—
kův, z nichž vyvinuly se. v 16. st. statky staly se pak pp. z Poděbrad. S Potšteinem
svobodnické. Z jednoho z nich pošla ro dostaly se A. pp. z Pernšteina a připojeny
dina Vlkovských z Ouberovic. R. 1586 k panství Pardubskěmu. Až do r. 1620 byla
držel Jan Kamaryt dědinník kromě dvoru tu fara, pak zanikla i s městským právem
Kamarytovského dvě tvrze (MB. XI, 45). a A. patřily napřed k Holické, pak Chvo
Albertsdorf, název kancelářskývesnice jenské a od r. 1786 k Tyništské faře. Kostel
farní v biskupství Litomyšlském (1349), r. 1797 obnoven a r. 1838 znova postaven
snad dnešní Telecí.
(PA. X, 308).
Albrechtce (Albrechtice)u Týna n. V.,
Albrechtice, nové jméno vesnice Ou
od starodávna farní ves, která patřívala brechtic u Drahonic ležící, jejíž prvotní
ke hradu Újezdci a od r. 1540 statku Ne jméno bylo Humprechtice. Připomíná se
znašovskému. Až do 301. války byly A. již r. 1253 mezi statky křižovníků s červ.
městečkem &dostaly se pak k panství Hlu hvězdou. Později tu bylo sídlo vladyčí s tvrzí
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a ještě v 16. stol. byly A. statkem samo— držení po vyvrácení Kynžvartu (1348) po
statným, který patřilvladykám z Kestřan. Od stavili si hrádek u A., který se dostal
r. 1546 patřily k Drahonicům (H. VlI, 256). v držení Alberta Nothafta. Synovéjeho
Albrechtice, vesnice v obci Kamenské prodali Kynžvart s tvrzí A-em Boršovi
u Čes. Dubu, bývala vladyckým statkem z Oseka (1373), jenž jí dal jméno Bor
s tvrzí. Ve 14. a 15. st. sídlívali tu Ti šengryn (viz toto). Později byl A. samo
stové z Libšteina a po několika změ statným statkem, kterýž přikoupili Metter
nách dostali A. r. 1548 Kyjové z Bartls nichové (1709) k panství Kynžvartskému.
Andělská Hora, n. hrad, nyní zříce
dorfu, kteří je prodali r. 1628. Odtud až
do r. 1634 patřily ke knížectví Frydlant nina (něm. pův. Engelsburg, nyní Engel
skému, pak byly zase statkem samostatným haus) a město (něm. Engelstadl). Hrad
a dostaly se r. 1669 v držení rodiny La postaven od Boršů z Oseka na panství
motte de Frintrop i se vsí Sichrovem, jich Bochovském. Boreš a Boreš bratří
kteráž se stala potom hlavním místem to prodali A. H. (1407) Oldřichovi Zajíci
hoto statku, zvaného odtud Sichrovským z Hazemburka. Později dostal se v držení
králův a spravován od purkrabí hradu
(H. X, 211
Aldašín (stč. Údašín), nyní samota, Loketského. Když pak jej po r. 1430 Ja
někdy ves farní, která se připomíná od koubek z Vřesovic opanoval a odtud zá
davy činil, splatil jej Kašpar Šlik z Holiče,
r. 1359Rjako
panstvík.tČernému
Ko jemuž byl r. 1437 zápisně postoupen. Mates,
stelci.
R. 1402část
svěcen
tu kostel. Ve válce
301. zpustla ves a zůstal tu jedině kostel Václav a Zikmund, dědici Kašparovi, po
iilialní sv. Bartoloměje (nyní sv. Jiří), jenž stoupili A. H. králi Jiřímu a ten ji vrátil
byl r. 1729 znovu postaven (PA. V, 353). Zbyňkovi Zajíci z Hazemburka
Altenteich, ves v zemi Chebské se sta (1461). Později ujali ji synové královi,
rým hradem (od ohně r. 1792 zříceninou) knížata Minstrberská a postoupili ji r. 1465
a n. statek pod právem Chebským. Držitelé na jisté výminkyJanovi ze tampachu.
jeho byli; r. 1358 Jan Rab, 1360 Jin Nedlouhopotomnabyl jí Jindřich z Plav
dřich Rab, 1360 Jindřich Perglár, 1481 na, ale poněvadž se jednoty katolické při
Erhart, 1483 Achac Gumerauerové, 1497 držel a králi se protivoval, obležena jest
Jan z Valbachu, 1501 Hanuš Brambach, A. H. (1469). Asi v ty doby povstalo mě
1550 Kašpar z Virsperka. V držení rodu stečko pod hradem a vzalo si za erb hrad
jeho zůstal A. až do r. 1594. Nedlouho & anděla s erbem pánů Plavenských. Po
potom koupil jej Jan Ondřej z Trauten smrti Jindřicha V. Plavenského nastaly
berka, od jehož potomstva se dostal roku 0 A. H. dlouhé pře, až se konečně dostala
1663 Kryštofovi z Hertenberka.
Ná—v držení Mikuláše Hasišteinského z Lob
stupce jeho Adam Erdmann zastřelen kovic a Jindřicha z Fictum, od nichž po
r. 1699 a A. dostav se vdově, spadl pak stoupena Kašparovi Kolonovi z Felzu (před
na dceru, vdanou Perglárovou. R. 1712 r. 1570). Po tomto držel A. H. syn jeho
k. A. Marie Terezie z Cedvic roz. z Herten Linhart, známý z událostí r. 1618—1620.
berka. Po ní následovali zeťové její, totiž Pro účastenství ve zpouře přišel 0 A. H.,
Kazimír Beust (1728) a Josef Karel z Per kteráž postoupena r. 1622 Heřmanovi Čer
glasu, jenž jej r. 1767 sám ujal. R. 1773 nínovi z Chuděnic. Ačkoliv byl hrad tehdá
následoval rod Rappoldův, r. 1779 uh. v dobrém stavu, přece na něm páni nee
šlechtic Očkaj, nedlouho potom rytmistr sídlívali, nýbrž měli příbytek svůj v Ky
z Oršelovic. Od r. 1787 byl v držení ro sibli, po němž se pak i panství nazývalo.
diny Wilhelmů, kteří povýšeni r. 1824 do Hrad sice r. 1635 Švédy vypálen, ale zase
šlechty s heslem Helmfeldů. R. 1822 po obnoven a byl r. 1681 ještě v dobrém
staven tu nový zámek.
stavu. R. 1718 shořel s městečkem a jest
Amonsgríin (pův. Ammansgruen), ves od té doby zříceninou. V držení rodu Černí
u Kynžvartu a prvotně přísl. hradu Kynž novského byl až do r. 1734, ale patří mu
vartu. Páni z Hertenberka jsouce v jeho dnes zase. Matriky založeny r. 1613. Erb:
1*
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Na modrém štítě anděl stříbrným rouchem 12 dekanáty (Hradeckým, Jičínským. Byd
oděný, drže v pravici plamenný meč a le— žovským, Kladským, Dobrušským, Dvor
vicí zlatý štít, na němž se spatřují tři štítky ským, Kosteleckým, Broumovským, Chru
rodu Plavenského, totiž 1. červený štítek dimským, Mýtským, Polickým a Lanškroun
s 2 pruhy stříbrnými pošikem přeloženými, ským. — Poslední 4 postoupeny r. 1349
2. prázdný stříb. štít (má býti v něm pruh k biskupství Litomyšlskému).
Arnoltice (původněArnolticí), městys
ležatý), 3. černý štít se zlat. lvem s červ.
korunou a červ. jazykem. V pravo na skal v okresu Děčínském sjkostelem farním,
naté hoře hrad. Prázdné pole vyplněno který se již r. 1355 připomíná. A. patří
jest zlat. hvězdičkami (Bernau, Die Ruine valy ke hradu Ostrému, později drženy
k Benešovu a dělením se dostaly k Bins
Engelsburg, 1874).
Angern viz Bujanov.
dorfu.„0d 16. st. do r. 1625 byli tu lute
Angrpach (Angerbach), německý název ránští faráři, odtud do r. 1638 nebylo tu
hradu Týřova, vzatý od údolí řečeného duchovního a r. 1638 tu zase zřízena fara.
Kostel vystavěn znova v l. 1756—1758.
Úpor (Anger) a potoku tudy tekoucího.

Arbelovice viz Alberovice.

Arnoltice (Arnullíce), chybné pojmeno

Arcijáhenství (archidiakonaty), kraje vání vesnice Arnsdorfu (u Skorotic blíže
učiněné pro snazší správu církevní, nad Ústí n. Lab.), kteráž se jmenovala česky
nimiž postaven byl arcijáhen. V Čechách Komonín (viz to).
snad povstaly v prvních dobách biskupství“ Arnoštovice (pův. Arnuslovici), farní
Pražského, ač se teprve r. 1039 připo ves u Smilkova, kteráž patřívala ke statku
mína'jí.' Rozděleny bývaly na děkanství č1li Koutskému. Když r. 1420 Albrecht kníže
dekanáty. Poněvadž a přizpůsobena roz Rakouský táhl ku Praze. dal na udání ně
dělení politickému, dostávala jména po kterých z okolí faráře Vácslava jíti a do
krajích, některá i po dvořích biskupských, Bystřice 'dovézti, kdež napřed byl všelijak
jako. na př. Roudnické (1167), Rokycan týrán a dne 7. července s 3 sedláky a 4 pa
ské '(1176) a Zerčinské (1209, po Zerči cholaty jako kacíř upálen. R. 1546 do
něvsi). Jména těchto zanikla později a je staly se A. jako díl otcovský Janovi Vej
jich kraje splynuly s jinými. Ve 14. st. hákovi z Koutův &když tento asi r. 1556
byla a. tato: 1. Pražské s 10 dekanáty zemřel, prodány jsou k panství Chotěti
(městským, Benešovským, Říčanským, Oře ckému a r. 1601 spojeny se Smilkovem.
chovským, Podbrdským, Rakovnickým, Slan Fara zdejší zanikla po r. 1620, ale brzo
ským, Řipským, Chlumínským &Brandýs obnovena jako kaplanství a zřízena opět
ským); 2. Kouřimské s 5 dekanáty (Kou r. 1740. Kostel znova postaven v pominu
řimským, Brodským, Řečickým, Čáslavským, lých letech (MB. [, 49).
Štěpánovským a od r. 1350 také Kolín
Arnstein, hrad v Německu, v l. 1361
ským); 3. Bechyňské se 7 dekanáty (Be až 150! léno koruny České.
chyňským, Vltavským, Volyňským a Bozen
Arnstein, n. hrad, jenž ležel v obvodu
ským, Chýnovským, Doudlebským a Prá král. Českého, v tak zv. Saských Švýca
cheňským); 4.. Žatecké
s 5 dekanáty řích. Patříval Berkům z Dubé a prodán
(Kadaňským, Žateckým, Žlutickým, Tepl r. 1451 s panstvím Vildšteinským vévodám
ským a l.oketským); 5. Litoměřické se Saským, od které doby náleží k Sasku.
3 dekanáty (Litoměřickým, Třebenickým a
Aschendorf (česky Okřešíce, v. t.).
Lipským); 6. Bílinské se 2 dekanáty _ Aš (něm. Asch), město, jež bývalo pův.
(Bílinským a Ústským); 7. Boleslavská přísl. země Chebské, Přip. se sice r. 1229,
s 8 dekanáty (Boleslavským, Žitavským, ale dotyčná paměť jest padělána. R. 1270
Mělnickým, Turnovským, Jablonským, Hra— byla tu fara, která darována jest řádu
dišťským, Kamenským a Havraňským); 8. křižovníkův Německých, kteřítu před
Plzeňské s 3 dekanáty (Plzeňským, Ro r. 1319 komendu založili. R. 1281 přip.
kycanským a Klatovským); 9. Horšovské se A. jako městečko, jímž zůstalo až do
sjediným dekanátem; 10. Hradecké se minulého století. R. 1542 zavedena tu lute

Ašsko — Babí

ranská víra, r. 1749 postaven tu nový
kostel. R. 1616 a 1814 byly tu velké ohně,
jimiž také mnoho písemních památek zka
ženo. (PE. II, 359. Viz o ostatním níže.)
Erb: .Na modrém štítě 3 stříb. ryby lipany
(něm. Asch, Ásche) hlavami vzhůru, a kří
žem přeložené, třetí rovně přes ně, nad
štítem zavřená helmice s pokryvadly Střih.
a modr. a nad tím též znamení tří ryb.

Ašsko, Ašská země náležela v prvotní
době k nějakému knížectví Slovanskému,
dobyta asi v l. 1003—1004 a připojena
k Německé říši. Od té doby byla přísl.
Chebské země. Ve 13. st. opanovali pp.

Rousové Plavenští městečkaA. a 5er

s přísl. a potvrzeny jim r. 1281 císařem
jménem říšské zástavy. Král Jan vybavil
oboje r. 1331 od Jindřicha Plavenského,

po němž se mu t. r. Albrecht z Neiperka
se svym hradem Neiperkem a jeho přísl.
v manství poddal. Jan ustan01il r. 1335,
že A. nemá býti od koruny České oddělen,
a Neiperkové zase se r. 1358 za many
přiznali. Z následujícího “jde na jevo, že
se pp. z Neiperka v držení A. dostali. Sňat

kem Kunráta z Cedvic se slč. z Nei
perka přešly A. a Neiperk v držení tohoto
rodu (ok. r. 1404), jenž přikoupil některé
statky okolní. Petr (1-j. 14.11) a syn jeho
Jindřich dovedli se vytrhnouti z práva Cheb
ského a Cedvicové vyskytují se od té doby
jako manové přímo koruně České poddaní.
To i uznal císař Zikmund, dada Jindři
chovi a Erhartovi bratřím a Kunrátovi.
jich synovci, hrad Neiperk se vším přísl.
v manství (1422) Tím způsobem stala se
Ašská zcmě okršlkem samosprávným jako
ku př. hrabství Kladské, poddána jsouc
později hejtmanství německých lén. Cedvi
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cové přijímali léno na to panství vletech
1577, 1586 a 1587 a r. 1612 na ves
nice přikoupené. Výlučně toto postavení
přispívalo i k tomu, že Cedvicové ušli po
r. 1620 zabrání svého jmění a že v zemi
té, která v 16. st. se stala protestantskou,
reformace katolická nebyla provedena (po
máhaly také přímluvy Braniborska a Sas).
Po přivtělení Chebska ke království Če
skému pokládáno i A. jako přísl. Cheb
ska za část Čech (1746). To způsobilo
mezi Cedvici jako majiteli (kteří chtěli
udržeti starou zvůli) a korunou Českou
dlouhý spor, který vyřízen tak, že koruně
vyhrazena vrchnost manská, průvozné clo,
potravní clo, kolky, stavění rekrutů a pří
přeže (1771). Naproti tomu zůstaly Cetl
vicům všechny ostatní regalie s popravou
(kterou však skrze Chebský soud vykoná
vali), však s dopuštěním apelace, obyvatel—
stvo osvobozeno od ostatních daní v e

chách platných. obdrželo svobodné vyzna
vání víry a svoji konsistoř augšpurského vy
znání (až do r. 1869). Cedvicové přijali léno
zase r. 1780 a 1782, a když r. 1789 statky
jejich na 6 dílů (Asch, Neuschloss, Neu
berg, Ober-Neuberg, Unter-Neuberg, Sarg
a Schónbach) rozděleno bylo, v l. 1801 až
1843 buď na celek, aneb na části léna
přijímali. Změnami r. 1848 nastalými a
zrušením manských svazků všechna stara
práva povalena a A. ve svém zřízení do
konce se srovnalo 5 ostatní zemí.

Auerbach,

hrad v Německu, r. 1353

od Karla IV. koupený, potom v držení
falckrabí Rýnských a knížat Bavorských,
kteří naň do r. 1717 léna přijímali.

Auerbach,

n. manství koruny České,

jež zanecháno r. 1459 při Sasku.

B.
Babenhausen,
hrad a město 11M0
Bába, pravé jméno vsi Babylonu, mezi
Kvítkovem a Stolinky (u Lipého), která huče, v l. 1504—1627 léno koruny České.
Babí (něm. Bamberg, pův.. Babenberg),
patřívala k panství Lipskému. Jméno ně
mecké obdržela od Bablonného boru (1597), ves v okr. Kaplickém, jež stála již r. 1262
který .u ní býval.
a patřívala k panství hradu Rožemberka.

G

Babice — Balkovíce

Bačov, n. ves na panství Bernartickém
Babice (pův. Babím), n. ves v okolí
Žehušic a Chotusic neznámého položení, pod Přimdou.
která patřívala ke klášteru Sedleckému a
Badry, samota v obci Odřepeské, n. tvrz,
od r. 1420 byla v zástavním držení. Král dvůr a ves. Přip. se j. ok. r. 1150 a pa
Vladislav dal ji r. 1497 k dědictví Václa třívalapozději ke kl. Hradišťskému.
vovi Žehušickému z Nestajova, pokud V 15. st. byl tu vladyčí statek, obsahující
by klášteru důchod v Sovoluskách dal. jen tvrz a dvůr, protože ves zpustla, a se
Václav potom ves svedl a rybníky zatopil. dělí tu Baderští z Újezda. Od konce
Babice, ves neznámého položení. jež 15. st. patřily k panství Podčbradskému.
Bahno u Kutné Hory, bývalo statkem
se dostala po r. 1259 klášteru ve Vyšším
Brodě.
vladyčím. Asi ok. r. 1530 pr. B. Kuneš
Babice, n. ves (snad na místě myslivny Bohdanecky z Hodkova Jiříkovi Há
Staroveské u Černíkova), stála r. 1233, šovi z Újezda a od té doby patřilo k Ma
patřívala ke hradu Pušperku, a zpustla lešovu.
v 15. st. R. 1519 patřila k Černíkovu.
Bachtlíkov, n. ves na panství hradu
Babice, n. tvrz, dvůr a ves pod Chva Nového Heršteina, r. 1549 pustá.
lami a blízko někde u Svépravic. Připo
Bakov, m. u Hradiště Mnich., bylo
míná se často ve 14. a 15. st. a stála farní vesnicí j. ve 14. st. a patřívalo od
starodávna ke kl. Hradišťskému, avšak
ještě r. 1512.
Babice, ves u Teplé, jež se přip. od poněvadžMarkvart ze Zvířetic od opata
r. 1346 opravu nad ním a okolím obdržel,
r. 1273 jako přísl. klášt. Teplského.
Babice Velké, far. ves v okr. Nechan pokládán i za přísl. panství Zvířetického.
ském, která byla r. 1350 farní. Také tu V 16. st. byl B. městečkem, kteréž pp.
stávala tvrz. V 15. věku zpustly tvrz i ves Zvířetickým (1556) dědičně uděleno. V 301.
a dostaly se pak ke zboží Nechanskému válce byl B. všechen od Švédů vypálen a
a r. 1541 k Chlumci. V 17. st. založena teprve potom zase obnoven. Erb: štít čer
tu nová vesnice. Kostel patř l až do r. 1787 vený & v něm stříb. čtverhranná věž s bra
ke Kratonohám; t. r. tu zřízena lokalie nou v přízemí, dvěma okny nad tím a čer
nou sedlovitou střechou, na níž dvě zlaté
(H. V, 301).
Babín, n. dvůr u Nymburka, který patřil makovice.
r. 1345 k panství Poděbradskému, ale od
Bakov, ves u Slaného, býval dříve dvojí
r. 1355 býval udělován buď měšťanům vsí a rozeznával se Větší & Menší B., po
Nymburským neb vladykám.
zději Hořejší a Dolejší. Část jeho byla
Babín (Babiny), ves u Horažďovic. (j. r. 1267) statkem vladyčím, část kou
R. 1318 patřila i s okolními nivami a lesy pena r. 1338 pro kl. Roudnický. R. 1584

k faře Horažďovské.

přikoupilaB. Lidmila

Valkounová

r. 1463 název řeky Loučné k panství Zlonickěmu a později tu také
stával zámeček (H. VIII, 211).
Babina, ves u Plas, “která patřila od
Bakov, fil. kostel Všech Svatých u Štu
r. 1175 ke klášteru Plasskému, byvši tova (blíže Žlutic), býval ve 14. st. farním
mu darována od knížete Soběslava Il.
kostelem a Žlutícký kostel jeho filialním.
Babíněves, n. ves v Podbrdsku aneb Právo to podržel ještě r. 1428, ač se fa
Vltavsku.
ráři záhy do Žlutic přestěhovali.
Babkovice, vesnice, která se ve 14. st.
Balkova (podle něm. Valkova), ves
v okolí Dolan (u Klatov) přip., snad táž, v okr. Žlutickěm, která se již r. 1253 přip.
co Babice u Černíkova.
Balkovice, n. ves pod vrchem Balkov
Bačkov, ves u Habrů, patřívala ku cem (Boukovcem), nyní část Poříčí nad
klášteru Vilémovskému, ale bývalo tu Sázavou, totiž ta, která jest při kostele
také vladycké sídlo. V 16. st. patřila ke sv. Petra. Soudíc podle starodávného slohu
Světlé, později stala se statkem samo povstal kostel tento ve 12. st. a byl ko
statným.
stelem farním, ku kterému kostel sv. Havla
Babín,
u Dašic.

Baně — Bastianperk
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Barov, n. dvůr u Lhoty blíže Chotě
v Poříčí jako íilialní náležel. V 15. st.
usadili se faráři v Poříčí a posavadní po šova (1339).
Baršov viz Boršov.
měr kostelů změnil se na opak. Podací ná
Bartoušov (Bartošov), až do r. 1318
leželo vladykám na Poříčí a Ledcích sí
dlícím. Starožitný název B. zapomenut byl v držení pp. z Rotšteina, odtud vladyk
Labounských, : nichž jedna větev se
j. v 16. st. (MB. III, 65).
Báně, dvůr u Žehouně, kdež bývala psala odtud B-skými. Později tu seděli
také tvrz a potom statek Baderských : Uje r. 1511 Jan Bílský z Kařišova, 1544
zda, který přikoupen r. 1584 ke Chlumci Věnek : Černína, 1565 Vilém Trčka
z Lípy. 1566 Albrecht ze Šelmberka,
n. C. (H. V, 297).

Banín, farní ves u Poličky, kterou udělil 1574 Zikmund Beřkovský ze Šebířova,
později Kapounové ze Svojkova (až
král VáclavII. r. 1292kl. Zbraslavskému;
asi v tu dobu tu také povstala fara, která 1616), 1624 nabyl B-a Albrecht z Vald
šteina
ke knížectví Frydlantskému, pak
postoupena r. 1349 k biskupství Litomyšl
skému. Král Jan zastavil B. a Bělou před
r. 1339, začež dal klášteru jinou náhradu.
R. 1341 sice zástava odvolána & B. kl.
navrácen. R. 1420 zastaven se Svojanovem
a zůstal při něm až do r. 1579, kdež při
dělen k panství Bysterskému. Fara zanikla
prý v 16. st. R. 1556 náležel kostel k Bystré
a r. 1727 tu nová fara zřízena (PA. [, 275).
Banov, pravý a -český název vesnice
řečené Bohna u Chabařovic, která patří
vala ke statku Předlickému a Chlumeckčmu.

jej měl Karel Villani (1642), od r. 1645

Jeníkově Zásadští z Gamsendorfu a

r. 1667 přikoupen k Veliši (H. V, 272).

Baruth,

hrad v Durynsku, v l. 1396

až 1501 léno koruny České.

Bastianperk

(podle něm. vulgár. Ba

stiansberg, Baslelberg, Basberg, vlastně
Sebastiansberg, i Baštoberky a Vrch su.
cbesliána, Na Horách sv. Šebestiána),
král. horní m., které povstalo na počátku
16. st., když v okolí rudy stříbrné a cí

nové objeveny. Zakladatelem byl bezpo
Bařechov, n. ves v okolí Zdic, kterou chyby Šebestian z Veitmile, který od
přivtělil (1302) král Václav k Berounu.
r. 1497 se strýci & asi od r. 1529 sám
Bárenfloss (Bornjloss), starý německý panství Chomutovské držel. Ferdinand !.
název města Žacléře.
potvrdil obyvatelům všechny předešlé svo
Barchov Malý (Barchůuek),ves, která body, zejména prodej soli, udělil jim dva
patřila ode dávna ke statku Velkého Bar výroční trhy, clo ze zboží vezeného a pečeť
chova. avšak r. 1595 od něho oddělena městskou (| 563). B. zůstal potom připanství
a byla statkem samostatným, jsouc v držení Chomutovském a obdržel nové výsady od
Dobřcnských, Panských, Dohalských, Je Jiříka Popela z Lobkovic. Kdyžtento
níkův a jiných rodin.
r. 1594. o všechny statky přišel, dostal se
Barchov Velký, bývalésídlo vladycké, B. v držení císaře Rudolfa II., jenž jej
po němžse psali Dašičtí a Vyšehněvští povýšil na král. horní a svobodné město.
z B-a. V 16. st. seděli tu Dobřenští 2 Do Svobody ty potvrzeny r. 1616 a 1656 a
břenic až do r. 1608, po tom následoval od následujících králův. Za válek švéd
po několikeré změně Kašpar Belvic ských a za sedmileté války zkoušel B.
z Nostvic, jemuž B. : pokuty v manství mnohé útrapy. R. 1809 vpadli sem Sa
proměněn. Po něm následovali (1628) Eva sové. Zanikáním hor ztenčovalo se m., tak
1 Loutkova, (1645) Vilém Jindřich Odkolek že zůstávalo mnoho prázdných míst po
z Újezdce, (1675) Rašínové z Ryzem domech. Erb: štít shora dolů polovičný;

burka. Později držel B. Kryštof Nor v pravé polovici dvě pole, vrchní červ. se
bert Voračický z Paběnic, který po stříbr. ležatým pruhem (domu Rakouského),
stavil r. 1737 zdejší zámek. Po něm ná spodní stříb. s dvěma havíř. kladivy přiroz.
barvy. V levé polovici zlatý obraz sv. Šebe
z Kolovrat, která pr. B. (1748) k pan stiana, ke kmeni přivázaného a 5 střelami
raněného. Nad štítem jest vévodskýklobouk.
ství Hořickému (H. V, 349).

sledovalaAnna Josefa Libšteinská
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Bašnice — Bazejovice

Bašnice (dříve také Bašněves) u Hořic,
Bavorov, m., založen od jednoho z Ba
bývaly sídlem dvou vladyk. Odtud se psal vorů ze Strakonic, po němž má jméno,
rod Uzíkův 2 B. R. 1491 skoupil celou a to bezpochyby od Bavora III. (1289 až
ves'Jan Krtlpý z Probluze, r. 1521 1318), který na hradě zdejším sídlíval. B.
dostala se k Chlumci, r. 1542 k Hořicům s velkým zbožím dědil po něm bratr jeho

(H- V !37)
Bašť (Bašť Velký), ves starožitná u Kar
lína, která se již \ 11. st. přip. Od knížat
dávány tu statky duchovenstvu, avšak byl
tu také statek vladyčí, po němž se psávali

Baštští

z Lerojid.

V 16. st. byl B. roz

dělen ve dva statky (Sekerkův z Sedčic,
pp. z Lobkovic, Orlů z Plavče). Pak tu

seděli pp. z Valdšteina,

Valkounové

zAdlaru a j.Zdeněk Smolík ze Sla
vic k. r. 1606 od Lobkovský a potomci
jeho drželi B. až do r. 1623. Od r. 1624
zase byl v držení rodu Lobkovského, r. 1654

Vilém, ač u věně zavaděn byl vdově Mar
kétě z Rožemberka (j- 1357). Od ní a od

Viléma dostal se B. pp. z Rožemberka
(1334—1351), kteří po r. 1355 na pan
ství zdejším nový hrad Helfenburk posta
vili. Od té doby patřil B. pod Helfenburské
a Netolické pp. Velice povznesl m. Jan
z Rožmberka, jenž tu založil nynější kostel,
faru nadal a obyvatele městečka na živ
nostech opatroval. Také jiní pp. (1474,
1476, 1479) svobody ty potvrzovali, když
dřevní listové vlhkostí se zkazili. Petr z R.
potvrdil B-ským (1519) rybník nový od

pr. Janovi Hertvíkovi z Nostic apří nich udělaný & Jan z R. r. 1528 všechny
pojen k Pakoměřicům.

Baštěk (Malý Bašf), býv.sídlo vladycké
stvrzí. Václav z Baštku dal si r. 1437
kroniku Trojanskou (nyní na Strahově)
přepsati. R. 1544 a p. seděli tu Lužanští
z Lužné, od r. 1575 Zikmund Karyk
z Řezna (1—1577),od r. 1581 Hochau
zové : Hochauzu. R. 1622 byl zabrán

svobody. K prosbě Viléma z R. obdrželi
B-ští (1552) majestát na výroční trhy a
týdenní trh a pečetění červeným voskem.
R. 1641 založeny matriky. Velké požáry
r. 1649, 1744 a 1867 blahobytu obce ne

málo škodily. Znamenití rodáci: Tomáš
Bavorovský (1- 1562), Jos. Kr. Chmelenský,
Frant. a Jan Nep. Škroupové a Fr. Males.

a odevzdán kl. sv. Maří Majdaleny v Men. Erb: Na stříbr. štítě červená růže Rozem
m. Praž. Od něho pak pr. r. 1694 Václ. berská se zlatým jádrem.

Des. hr. z Nostic ke statku Pakoměřskému.
Bavorov (Bavorova), český název ves
Baštiny, u starých Čechův časté názvy nice Wobern u Mašťova, z jejíhož něme
hor ve středních Čechách po levé straně ckého jména zdělány nové názvy Vavrová
Vltavy, jako ku př. r. 1353 lesy mezi Ho a Obora, než zdá se, že se vsí té také
řovici a Rožmitálem, r. 1610 Dobříšské Obrovice (Obr : Bavor) říkávalo. Patří
ho'ry čili Hřebeny.
vala Vřesovcům (1467), pak k Mašťovu a
Baštiny (Baštín), n. proboštství a kl. od r. 1542 k Turči.
u samoty Teslína, blízko rybníka Padrt
Bavorovíce, ves nad Vltavou, patřily
ského, mezi Rožmitálem a Mirošovern. Asi
r. 1228 a 1233 kl. sv. Jiří a ujaty později
r. 1310 daroval Protiva _:Rožmitálu vrch v držení královské ke hradu Hluboké.

B. (nyníTeslín)sjiným statkem kl. Ostrov
Bavorský les neb hvozd, staročeský
skému, který tu proboštství založil (před
r. 1353). Z proboštů jsou známi Oldřich název Šumavy (aspoň severní části), jenž
se u tak zvaného Dalimila a ještě r. 1431
(i- 1385), Jan (1395), Fráněk (1401 až
1408), Mstislav (1411) a opět Franěk, vyskytuje
Bavoryně u Hořovic,bezpochybyjiným
jenž se stal r. 1416 opatem. V 15. st. za
nikl kl., jehož skrovné jmění ujato k pan jménem Obryně zvaná, patřila napřed ke
ství Rožmitálskému, a zříceniny jeho přip. hradu Žebráku & v 16. st. k panství Ho—

řovskému.
se do 17. st.
Baven, n. ves v okolí Spál. Poříčí,
Bazejovice (tak v mluvě lidu a ni
která zpustla v 15.věku za domácích válek. koliv Božejovice, staroč. Božejovice), ves
u Jistebnice, která se přip. j. r. 1262. Od
(R. 1601 pustá ves.)

Bdeněves — Bečváře

14. st. vyskytují se jako přísl. zboží Ji
stebnického.
Bdeněves (Beňoues, něm. Wenuschen),
ves kl Kladrub., později ke hradu Bělé.
Bečice, ves nad Lužnicí, patřila až do
r. 1283 k hospodářství Týnskému bisku
pův Pražských, a od té doby pp. z Rožem
berka k panství Přiběnickému.
Bečkov (nikoliv Beckov,něm. Potschen
dorf) u Žacléře.

Bečov, hrad nad Teplou, založen jest
od pp. Boršův z Oseka. Boreš mladší
a Boreš nejmladší vysadili r. 1399 pod
hradí zdejší právem městským a prodali
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prodán. Roku 1621 v lednu obsadil B.
hrabě z Mansfelda. Poněvadž Slavkovští
měli účastenství ve vzpouře, propadli B.,
kterýž napřed (1624) zastaven a pak

(1630) doprodánGerhartovi
stenberk

z Que

a. Za něho (1647) obsazen jest

hrad B.-ský lidem vojenským, ale r. 1648
opanovali jej Švédové. Jan Antonín. syn
Gerhartův, potvrdil svobody obce B -ské
a vymohl na ně cís. potvrzení (|672).
Vnuk jeho téhož jména založil v B-ě nový
zámek, jehož dokončení se nedočkal
(1- 1752). Poněvadž jím rod jeho po meči
vymřel, zdědil B. nejbližší přítel Domi

B. r. 1407 Oldřichovi Zajíci z Ha nik Ondřej hrabě z Kounic, za ně
zemburka, po němž za nedlouho v držení hož mnoho nových vesnic na panství za
Jindřich starší z Plavna následoval. loženo. Od syna jeho Aloisia koupil B.
Syn jeho Jindřich ml. jsa dlužen Erkin (1813) vévoda Bedřich Beaufort-Spontini,
gerovi ze Seinsheimu (předku kníž. jehož rodu panství dosud náleží. Město
rodu Švarcenberského) znamenitě peníze, obdrželo rozličné výsady od pp. Plaven
zavadil mu r. 1427 B., poněvadž pak ských a Pluhův, kteréž Jan Ant. Questen
dluh nebyl placen, pr. jej Erk. r. 1437 berk potvrdil. Roku 1760 vyhořelo. Znam.
Matěji Šlikovi z Holiče, za něhož vdal rodák Jan Labický, hudebník. Erb: Štít
dceru svou Kunhutu. Roku 1447 byli tu modrý a na něm na trávníku dvě věže
pány zástavnímiAleš Holický ze Štern okrouhlé s červenými střechami a zlatými
berka a syn jeho Petr, avšak r. 1453 makovicemi. Před nimi uprostřed štítu
byl již vyplacen a v držení Jindřicha jest červ. štít se lvem českým, an drží
Plavenského. Když se tento přidal k jed pravou přední _nohou kladivo, nad tím
notě Zelenohorské, přišli Plavenští o mnohé přílbice s červ. a bíl. pokrývadly, zdo
své statky, ale B. opanoval (ok. 1473) bená dvěma černými křídly, mezi nimiž
Bohuslav ze vamberka a zachránil jej stojí panna se zl. září okolo hlavy v zl.
tak Plavenským. Jindřich (III.) Pl. potvr rouše, majíc pravici pozdviženou (Bernau,
dil r. 1481 svobody městečka B-a. Asi Gesch. v. Petschau).
Bečov v okresu Chomutov. přip. se
v l. 1492—1502 koupil B. Jan Pluh

z Rabšteina,

jenž velice 0 povznesení r. 120 .

Bečov v okresu Mostském ve 14. st.
hor zdejších pracoval a hrad zdejší ob
novil (1- 1537). Synovec jeho Kašpar a i potom vesnice farní, r. 1420 mě
měl nemalé účastenství v bouřích r. 1547, stečko patřící ke hradu Bílině. Jazyk český
pročež statky své propadl a král Ferdinand udržel se tu až do 18. st.
zabrav B., učinil okolní horní města mě
Bečváře (Velké, Bečváry, pův. b'ečráři.
sty královskými. Roku 1548 zastaven B. t. j. bednáři) přip. se r. 1265 & bývaly
Jindřichovi V. z Plavna (1- 1554), r. 1558 sídlem vladyčím. V 16. st. seděli tu My
odevzdán ke správě Jindřichovi Šlikovi škové ze Žlunic, od nichž koupeny
z Holiče (1- 1578). Král Maximilian vy r. 1728 k panství Zásmuckému, ale po
vadiv B. zastavil jej r. 1573 obci B-ské zději zase odděleny. V 17. st. byl v držení
na 20 let, ale poněvadž tato na jeho ří hrab. z Trautmansldorfu. V l. 1745 až
zení dosti peněz neměla, zastaven r. 1577 1763 patřily Jiřímu Hillebrandovi

Šebestianovi

likovi z Holiče. z Prandova, který tu postavil zámek.
Od syna tohoto Jindřicha koupila B o bec Cís. Marie Terezie koupila od něho B.
Slavkovská (1597) a držela jej v zá a darovala je odměnou Gideonovi svob.
stavě až do r. 1615, kdež jí dědičně od p. Laudonovi, polnímu maršálkovi, který
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Bečvárky — Bechyně

r. 1770 na dotčeném zámku stavěl a po
zději B. zase státu prodal. Císař František
vykázal je r. 1800 arciknížeti Karlovi
k užívání a postaven tu r. 1800 druhý
nový zámek. Až do r. 1824 zůstávaly
jměním státním.

Bečvárky

chanec : Baršov

Fremutové

Od r. 1546 sedělitu

ze Str0pčic. Na rozhraní

obou století patřil rodu Měsíčkův z Vý
škova a od nich se dostal Ludmile Ka

teřině Gerštorfové, která jej prodala
r. 1651 Karlovi Heřmanovi hr. z Dobrše
(pův. také Bečváři, potom k panství Bystřickému, avšak později zase

na rozdíl Bečváře Menší), n. sídlo vladyčí, byl oddělen (H. IX. 153)
Běchary (Bechaře, pův. Běchaři) v okr.
později příslušenství B. Velkých. Roku
1616. odprodány Radslavovi Kosto Libaňském (1295) patřívaly ke statkům
mlatskému z Vřesovic, v jehož rodě arcibiskupství Pražského, avšak bývaly tu
zůstaly do r. 1684. Laudon připojil je také zemanské statečky, kdežto podací
farního kostelanáleželoarcijáhnu kraje
zase k B-ům.

Bedlno přip. se od r. 1275.
Bedřichov, n. ves ve farnosti Ryna
recké (1203), snad u Radňova.
Bedřichov u Pacova býval statkem
\'ladyčím, který přikoupen r. 1528 k pan
ství Pacovskému (H. IV, 214).
Bedřichovice v okr. Otickěm, bývalé

Hradeckého.

V 15. st. měli B. \; zástavě

rozličné vladycké rodiny, z nichž jedna

Halamové

z Jičína

také se psávali

z Běchar. Z nich smutně proslul jeden
jako odpovědník Pražan a měst, najlmaje
lidi, aby vypálili Hradec Králové. Když
však ho Hradečtí jali, dodán do Prahy

& sťat na Pohořelci (1509). V 16. st.
sídlo vladyčí a farní MS (1361). R. 1531 drželi B. z části Andělové z Ronovce,

seděl tu Bohuněk z Lomné, jehož po : části Tuněchodští

z Poběžovic,

tomci (Bedřichovští : Lomné) B. až později patřily ke Staré“ a r. 1607 při
do konce 16. st. drželi. V l. 1600—1623

koupeny k panství Kopidlanskému (H.
seděli tu Chobotští z Ostředka, jimž X, 309).
B. zabrány & Janovi z Talmberka
Bechlín přip. se r. 1295 a býval ve
k Jankovu prodány.
14. stol. rozdělen na několik vladyčích
Běhání, výšina u Ústí n. L., památná statkův, které drželi dílem vl. z Cítova,
bitvou a slavným vítězstvím Čechů r. 1426 dílem Bechlínové z Bechlína, později
dne 16., června. Když Pražané a Táboři i pp. z Říčan. Větší část vesnice s tvrzí
město Ustí obléhali, přitáhlo veliké Saské drželi v 16. st. Beřkovští z Šebířova
vojsko (70.000) k jeho vybavení. Avšak nějaký čas k Beřkovicům, pak samotně.
i Čechů přišlo dosti na pomoc, avšak Roku 1597 přikoupil Zikmund Belvic
všeho všudy jen 25.000 bojovníkův. Kněz z Nostvic B. k Beřkovicům, a menší díl
Prokop Velký, vrchní velitel, osadil Běhání náležel k panství Běškovskému (H. VIII,
čekaje tu útoku nepřátel. kteří přes ná 205).
bídky Čechův lidské vzkazovali, že nikoho
Běchovice u Prahy patřívaly (1228)
živiti nebudou. Čechové vyčkavše první ke statkům kl. sv. Jiří, později i s tvrzí
útok, na znavené tím hř'motněji udeřili, zdejší klášteru sv. Kateřiny v Nov. městě
mnoho jich na bojišti pobili a jiné za Pražsk. Avšak býval tu také od 14. stol
bíjeli na útěku, nešetříce ani těch 24 hra dvůr vladyěí, kterýž koupili r. 1567 od
bat a pánův, kteří u Hrbovic o milost Albrechta z Vřesovic bratří Zapští
prosili. Nepřátel' tu pobito asi 15.000, k Dubči, kdežto klášterní statek prodán
kdežto Čechové svých jen 30 ztratili a r. 1584 Mikuláši Skalskému z Dubu
všechnu střelbu a bohatství stanů polních ke Slušticům. Oboje části skoupil r. 1623
ukořistili.
z konfiskace Karel kníže z Lichtenšteina
Běhařov v okr. Kdynskěm ode dávna k panství Kosteleckému.
býval sídlem vladyčím, jež drželi r. 1510
Bechyně (město nad Lužnicí) založena
Jindřich z Malovic, r. 1527 Johanka v dobách prastarých, jsouc knížecím hra
z Hognestu, 1533—1543 Bernart Bar dem, po němž se nazýval kraj B.-ský,

Bechynsko
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avšak záhy dostala se s okolím v držení B. dobyta t. r. (v m. září) skrze generála
biskupův Pražských. Král PřemyslII. Jana z Bubna a dostala se teprve r. 1620
vyvadil B. od biskupa a založil tu hrad zase v moc císařských. Adamův (1- 1623)
pečoval o kostely (dva
podle nového způsobu. Od prvních zná syn František
mých purkrabí Čeňka & Dobeše (1283) obrazy objednal u Škréty) a když zemřel
pošli pp. z Bechyně. Za krále Jana před (1' 1648) a pozůstalost dělena (1665), do
hradí vysazeno za město, podací kostela stal B-i syn Jan Norbert (1- 1678). Když
dáno kl. Milevskému (1327) a založen syn tohoto Jan Josef vraceje se z pouti
SB.-i nynější klášter(1333). Ok. r. 1340 Římské v řece lnnu se utopil (1700), dě
až 1359 držel B-i Štěpán ze Šternberka
dila B-i dcera jeho Marie Terezie vdaná
a později syn jeho Albrecht biskup Lito— pak za Jana Leopolda z Paaru, jehož
myšlský, jenž ji vykázal za díl (1376) potomstvu B-ské panství dosud náleží.
synovci svému Petrovi. Po smrti tohoto Roku 1774 obdrželo město téhodní trhy
(? 1397) uvázal se v Bi Jošt, mar Erb, udělený králem Vladislavem r. 151 1 :
kra bě Moravský, pro velké peníze, které Na modrém štítě brána zlatá otevřená
mu na ní Petr odkázal, a prodal ji He s červ. mříží vytaženou mezi dvěma vě
raltovi z Kunštátu (1-1407), jenž od žemi zlatými a nad ní mezi věžemi or
tud zemi hubil. Po synech jeho Heraltovi lice bílá, na jejíž prsou štítek červ. a čer
a Jiříkovi (1409—1411) dostala se B. nou barvou na kříž rozdělený, na dvou
lšočkovi z Kunštátu, ale ten ji vyměnil červ. polích štítku toho spatřují se proti
r. 1414 za Náchod. Nový pán Jindřich sobě dva černí lvové, každý se 2 ocasy,
Lefl z Lažan zemřel r. 1420 a poně a na druhých dvou černých polích dvě
vadž “syn jeho Hynek odtud snahy Tábo lvice přiroz. barvy, taktéž proti sobě a
rův mařil, oblehli tito r. 1427 B-i s vel nad štítkem přílbice se 2 křídloma černé
kou mocí a posádku tak sevřeli, že se a červ. barvy (H. VII, 1).
,
jim poddala. Osazena jest potom Janem
Bechynsko, Bechynskýkraj. 1. Území
tak řečené po hradu B-i, od—
Blehem : Těšnice, hejtmanem, od něhož politické,
ji Jan, bratr Hynkův, vykoupil. Potomci kudž je úředníci knížecí spravovali. Kos
tohoto nazývali se Bechyňové z Lažan, mas (1- 1125) mluví o kraji Bechynském,
ač již synové B-i prodali. R. 1477 kou ale poněvadž B. se dostala v držení bi
pili ji bratří Jaroslav a Zdeslav ze skupův, zván kraj ten.také Chýnovským,
Šternberka, z nichž tento potvrdil roku také s ním srostl kraj Doudlebský, a tomu
1485 svobody městské, obnovil klášter všemu říkalo se také Písecko, poněvadž
spustlý (1491) a nadal kostely a oltáře. couda (úřad) byla v Písku; i okolí Pí
R. 1501 založil kostel klášterní (1- 1502). secké k severu a k západu se sem počí
Po něm výborně B-i spravovali synové talo. Popravu vykonávali purkrabě krá
Ladislav (1- 1521) a Jan (1-1528). Obou lovští (na Bechyni, Vožici, Lomnici a j.),
jich p-lovic nabyl Kryštof ze Švam též kmeté krajští (pp. z Rožemberka);
berka, po němž B-i drželi nejmladší jeho r. 1381 udělena jest Budějovským, r. 1405
synové Václav a Zdeněk mladší, když také Janovi Kamenickému z Ústí a 01
pak zemřeli bez dědicův, dědili po nich dřichovi z Hradce. Král Zikmund zřídil tu
tři starší bratři, kteří měšťanům zdejším poprvé (1420) tři hejtmany, hlavně na
mnohá dobrodiní učinili a v obci a v ko potlačení husitství. Později tu pravidelně
stele chvalitebný řád zavedli. Roku 1569 a rok co rok dva hejtmanové dosazováni.
koupil B. Petr Vok z Rožemberka, S B-em spojen býval také malý kraj
jenž ji přeměnil na nádherné a bohaté Vltavský napřed v příčině berní, později
sídlo panské. Na splacení dluhů prodal i pod jedněmi hejtmany; někdy mívali tu
B-i r. 1596 Adamovi ze ternberka. stavové obou krajův společné sjezdy. Pří
jenž klášter a kostel obnovil. Roku 1618 lišná rozsáhlost kraje B-ského byla pří
osazena jest B. vojskem stavovským, a ač činou, že rozdělen r. 1751 na dva kraje,
se jí Buquoy r. 1619 zmocnil, přece zase Táborský a Budějovský.
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Bejčina — Bělá

2. Kraj arcijáhnův neb arcijáhen držitelů hojně propůjčené kromě regaliť
ství (j. r. 11701 v. Arcijáhenství.

3. Kraj děkanův neb děkanství,
nad kterým měl dohled jeden z farářův,
nazývaje se děkanem, obsahoval ve 14. st.
fary Bechyni, Sudoměřice. Hlavatce, Mal
šice, Dražice, Dobronice, Rataje, Hodušín,
Sepekov, Milevsko, Bernartice, Červený,
Dobrohošť, Oslov, Záhoří horní, Písek,
Putim, Heřmaň, Myšenec, Albrechtice,
Krč, Vodňany, Chelčice, Netolice, Něm
čice, Strýčice, Čákov, Dubný, Budějovice,
Ledenice, Lišov, Hosín, Pištín, Karlshaus
a Purkarec, Nakří, Hůrku obojí, Křtěnov,
Týn n. V., Chrašťany, Žimutice, Bukovsko
hor. a dol., Bošilec, Kostelec, Ševetín, Bylov.
Bejčina (lépe Býčína), n. ves v okolí
[.nař, r. 1542 pustá.

(1628), avšak přece B. v tužší poddanosti
držel než předešlí pp. Reformace katolická
tu až do r. 1629 pomálu, potom tužeji
prováděna. R. 1631 obsadili B. vystěho
valci, kteří přišli se Sasy do země. R. 1634
trpěla B. vojskem císařským, v l. 1641,
1643 a 1644 hubili tu Švédové a vl. 1645
až 1646 drželi m. obsazené. Po zavraždění

knížete (1634) postoupena B. Franti

škovi marchese de Grana et Caretto
hr. z Millesimo, jemuž r. 1639 darována.
Když tento r. 1653 zemřel, převzal B. syn

jeho Ota Jindřich,

_ienžprodal panství

B-ské (1678) Arnoštovi

Josefovi hr.

z Valdšteina. Od té chvíle patří panství
tomuto rodu. V l. 1709—1712 postaven

nový kostel při klášteře, r. 1815 a 1858
Bělá pod Bezdězem (staroč. i Nový trpěla B. velikými požáry. Znam. rodák:
Bezděz, lat. Alba aqua), město založené K. Tieftrunk (* 1829). Erb: Štít modrý
r. 1337. Když totiž Podbezděz, od Vá a na něm na trávníku tři stříb. věže; dvě
clava II. na město povýšený, neprospíval, po straně jsou s dveřmi a okny, červenými
přenesl Hynek Berka z Dubé právo střechami a zlatými makovicemi, prostřední
městské odtud na nové město při potoku jest širší s oknem a červ. sedlovitou stře
Bělé a nazval je proto Novým Bezdězem. chou se zl. makovicemi; spodek její zakryt
Zároveň tu založeny hrad a kl. B. patří jest červ. štítkem, na němž jest stříbrný
vala dlouho ke hradu Bezdězi &jen vletech český lev (H. X, 21, PA. Vl, 144).
Bělá, městec u N. Brodu, děkuje vznik
1402—1406 byla statkem samostatným.
když zastavena byla Janovi z Ralska. svůj zmáhajícímu se hornictví ve 13. st.
Od té doby bývalo zvykem, že byli purk R. 1257 j. tu byly stříbrné doly a od
rabí i na B—é, i na Bezdčzi. R. 1421 Pra r. 1278 byla B. horním městem. Od r. 1360
žané spálivše hrad, m. a kl. B. osadili. přip. se tu i fara. Pány byli napřed pp.
R. 1425 dobyta a obsazena od Táborů. z Lichtenburka, později pp. z Lipého.
R. 1426 bránila se B. Janovi Roháčovi R. 1496 k. Vilém z Pernšteina městečko
z Dubé, jenž m. vzav útokem, mnoho lidu B. od Jindřicha z Lipého. Později patřila
povraždil. Od té doby za několik let byla B. obci Německobrodské, od níž pro
B. v držení bratrstva Sirotčího, avšak dána r. 1731 Jos. lgn. Pichmannovi, kr.
r. 1431 je Míšňané po čtvrté vyhubili a vy— rychtáři v Pelhřimově. Od té doby byla
pálili. Potom B. zase připojena k panství B. sídlem samostatného statku. Fara zdejší
Bezdězskému a od držitelů rozličnými vý zanikla po r. 1620, B. patřila pak k faře
sadami darována. Při rozdělení téhož pan Štěpánovské a teprve r. 1734 tu fara ob
ství r. 1553 dostala se B. Anně Špet novena. Erb stejný jest s královstvím
lovně z Janovic, která se vdala za Jana kromě koruny, totiž na červ. štítě stříb.
Berku z Dubé (1- 1582). Synu jeho Al lev :) dvou ocasích & se zl. korunou.
Bělá & Bělčice (Bělice), n. vesnice
šovi B. dědičně prodána a při rodu jeho
zůstala až do r. 1622 (Aleš 1- 1599, strýc u Zahrádky Trhové, jmění-proboštstvíVyše
jeho; Bohuchval 1599—1622). R. 1620 hradského. Zanikly v 15. neb 16. st.
vrazil sem lid vojenský a B. plenil. R. 1622
Bělá (něm. Zirnelschlag) patřívala již
zabrána a prodána Albrechtovi z Vald r. 1412 pp. z Rožemberka, kteří tu mívali
šteina. Tento připojiv ji ke svému kníže tvrz; později spojena s panstvím Novo
ctví, potvrdil výsady m. od předešlých hradským.
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správně česky se R. 1403 založeno při kostele nové kaplan

jmenuje Ostrov,
Bělá, správné jméno vesnice Wieles ve
faře Zátoňské, kteráž v kancelářských spi
sech také (ač nesprávně) jmenována Běleň,
Bělení. Patřívala ke hradu Rožemberku.
Bělá v okr. Hostouňském, přip. se j.
r. 1121 jako ves a patřívala k panství
Přimdeckému. Rudolf Ii. pr. ji r. 1600

Jeronymovi Puchfelderovi

ství. Později patřila B. k panství Pardub—
skému. Fara zdejší zanikla po r. 1620 a
B. patřila do farnosti Bohdaneckě; r. 1781
založena tu zase lokalie, která se stala
r. 1807 farou. Kostel obnoven r. 1768
(M. Vll, 29).

Bělá, Německá B., far. ves u Poličky,
již dal král Václav II. kl. Zbraslav. Král

_z Presoti. Jan zastavil ji s Banínem, avšak zástava

Později (1623) držel ji Volf Lamingár ta r. 1341 zrušena a B. zase kl. navrácena.
z Albenreutu. Později připojena jest ke R. 1420 dostala se se Svojanovem v držení
statku Újezda sv. Kříže, r. 1691 postaven
tu kostel a r. 1786 zřízena fara.
Bělá., hrad pustý, ještě r. 1784 oby
dlený, u vsi Dolní Bělé v okr. Manetín.
Odtud nazývali se pp. z Bělé erbu trojích

jeleních rohů, Sezima vl. 1357—1394 a
Racek 1372. Po nich držel B-ou strýc
jich Sezema : Pušperka a od r. 1416 Neo
stup, probošt Týnský, a Bavor br. ze
vamberka.
Před r. 1427 k. ji Burian
a Jan br. z Gutšteina, jichž. potomci ji
skorem 100 let drželi, až pr. Albrechtovi
z Kolovrat (1-1510). Pastorkové a dědici

jeho Jan a Bernart br. : Valdšteina

držitelů zástavních. Při dělení panství Svo
janovského r. 1579 dostala se B. k pan
ství Bysterskému (r. 1623 slove Nová B.).
Později byla odprodána &stala se statkem
samostatným. R. 1720 založena “tu fara,
ale kostel postaven teprve r. 1756 od hr.
Frant. Desfours-W'alderode a r. 1770 dvěma
věžemi dokončen. (Matriky založ. r. 1670.)
(PA. [, 275.)
Bělá, častý název řek a potoků, ze
jména 1. B., přítok Jizery (1337), po němž
město B. pojmenováno; 2. Suchá
(15. st.), přítok Kamenice u Děčína.
Bělava, n. ves u Keblova (1292), která

pr. B.-ou (1512) a byla od té doby v držení v 15. st. zpustla.
pp. z Roupova._ Když zemřel Petr Rou
Bělbežice, ves u Čisté (Kralovic), půvo
povský, pr. B. pro dluhy Šebestianu Mark diště vladyk Bělbožků z Chříče (1422
vartovizHrádku(1555). B. bylavdržení bojovali br. Žibřid a Absolon s Hanušem
jeho potomkův až do r. 1622, kdež pr. z Kolovrat o Křivoklát). V 16. st. patřily
Vilému Vřesovci z Vřesovic (1- 1640). ke Krakovci, později Lažanským : Bukové
Na panství jeho nacházelo se mnoho zá & r. 1604 přik. ke Chříči (PA, Vll, 384).
Bělčice, městys v okr. Blatenském, byly
vad a proto je nemohl Jan Výkart, syn
Vilémův, v celosti udržeti. Část jeho 5 B-ou r. 1243 vesnicí a původištěm vladyk z B.
dostala se r. 1659 Janu Vilému Kyšper (r. 1243 Petr, 1253 Heřman, 1316 Bašek,
skému z Vřesovic. Století patřila B. jeho 1345 Oldřich Jahodka, 1356 Brum, Bušek
potomkům až po smrti Jana Maximiliana a Jan, 1360 Bušek). Od r. 1360 se tu
přišla k odhadu pro dluhy (1755), a potom přip. farní kostel. V l. 1389—1406 drželi
k. ku kl. Plasskému. Po zrušení tohoto je Zbyněk a Bohuněk z Lochovic, 1412
až 1418 Markvart z Těchařovic, později
kl. opuštěn zámek docela.

Bělá Dolní, u hradu B-é bývala od vladyky z Konratic. Asi'od r. 1484 se
děli tu Běšínové : Běšin a. od nich

14. st. vesnicí farní a byla jedinou ves
nicí při hradu ještě v 16. st. V 17. st.
obdržela nehezký název Neustadtel a druhá.
ves, která povstala v okolí, nazývána Horní
Bělá. R. 1641 založeny matriky.
Bělá, far. ves u Přelouče, přip. se jako
farní ves r. 1361, jsouc tehdá v držení

Rohovlada a br. jeho z Bukovky,

nichž pošel rod Rohovladů

snad způsobeno, že se staly B. městečkem.
R. 1528 rozdělen statek mezi 4 br. Běšíny,
později byl rozdělen na 2 díly. Poněvadž
svobody městečka ohněm k zahynutí přišly,
obnoveno B. (1549) k prosbě Václava z B.
městské právo a trhy. Smil 2 B. spojiv oba

od díly pr. r. 1623 Na,

dvůr a"městys B.

z Bělé. Jaroslavovi Volfovi ze Šternberka
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(1—1635), po němž je dědily vdova a dcera.

B. Po jeho smrti (1- 1583) držel B. syn

Od toho k. B. (1663) Aleš Ferd. Vrati Petr (1- 1625), pak připojen ke knížectví
slav z Mitrovic a připojil je k panství Frydlantskému. Jako manství téhož kníž.
Lnářskému. Erb r. 1549 potvrzený: štít drželi jej r. 1628 Rozina Zilvárova,
červené barvy, v kterémž jsou 2 klíče stříb. r. 1630 atd. Jindřichde St. Julien. Jako
barvy pošikem na kříž přeložené, mezi dědičný statek měl B. (1642) Vilém sv. p.
nimižto jest stříb. meč nahý se zl. ruko Lamboy
(1- 1660) a po s_vnu jeho Ja—
větí. (PA. VI, 71; M. X, 49.)
novi (1- 1669) držela jej Kateřina Eliška

Bělčice, n. ves, která patřila r. 1437 z Valdšteina
(1- 1681), jejíž manžel
Pertolt Vilém vyprosil (1722) povýšení B-u

ke Všebořicům (u Ústí n. L.).

Bělčice viz Bělá.

na městečko. Později patřil Šal'gočům z Ky

Běleč v okr. Křivoklát., byl ve 14 st.
vesnicí farní a patříval ke Hrádku Křivo
klátu.
Běleč u Prachatic byl od r. 1362 aspoň

: větší části v držení Malovců : Malovic.

Poslední z nich Zdeněk pr. B. ok. r. 154-0

Diviši Boubínskému

z Újezda. Po něm

následovali zase Malovci a ok. r. 1580
Zdeněk Ježovský z Lub. R. 1620, když tu

seděl Ctibor ml. Údražský z Kestřan,
B. od vojska císařského dobyt. V držení

nastu, od r. 1818 rodu Styll'rydovskému,
od r. 1843 rodu Aichclburskému. Fara za
nikla po r. 1620 a obnovena zase teprve
r. 1721. Erb: Štít shora dolů polovičný,
v pravo zlatý, vlevo modrý & v každé
polovici lev 0 dvou ocasech na třech ze
lených vršcích stojící a zelený stromek
držící, modrý v zlatém, zlatý v modrém.
(PA. IX, 209.)
Bělovice, n. ves (r. 1219) v krajině
Sedlčanské neb Sedlecké.
Bělovice, dvůr, n. ves u Mutěnína. Po
ní se nazýval vladyka Kuneš z B., v l.

následovalizaseMalovci(1623),Dlouho
vesští, Markvartové z Hrádku a 1676
Jan Frant. Chlumčanský z Přestavlk. 1422—1426 hejtman Táborů (pak Sirotků)
R. 1688 přikoupen B. k panství Prachati & věrný přítel Žižkův.
ckému. (H. VII, 23o.)
_u Ústí.

Běleč, Bíleč,
(1563).

hora jz. od Švihova

R. 1426 bojoval

Bělsko viz Bílinsko.
Běluhy

(i Běluhou) (1359 atd.), lesy

Bělice, farní ves v okr. Nevekl., stála u Kostelce nad Černými lesy.
Bělušice (Bělošice), ves v okr. Bílin.,
j. r. 1310 jsouc přísl. kl. Ostrovského a
měla tehdá kapli, jež byla od r. 1350110 která se přip. již r. 1231. Ve 14. st. byla
stelem farním. R. 1462 zastavena B. J etři tu tvrz, sídlo vlad. z Chodžova, v 16. st.

chovi z Janovic, pozdějipatřilaJanovi seděli tu Charvátové z Baršteina. Po

Bezdružickému z Kolovrat, jenž ji slední rodu toho Eliška vdala se ok. r. 1620
(1522) dokoupil. Asi r. 1539 získal ji J an za Karla Chotka z Chotkova, jehožrod
Bechyně z Lažan & připojil ke statku podědil i statek i erb Baršteinský &obojího
Pnětluckému. Po r. 1620 zanikla fara a posud užívá.
B. patřila napřed k Netvořicům a později
Bělušice, ves severně od Týnce n. L.,
ke Chlumu. Od r. 1712 byli tu admini jejíž část patřila r. 1415 k tvrzi Korcům,
stratoři a r. 1723 zřízena tu fara. (MB. druhá klášt. Sedleckému a k Týnci n. L.
[V, 46.)
(1436)
Bělická řeka, Bílka (1494), název Belver, hrad Salavův z Lípy neznámé
ramena řeky Cidliny, které se oddělovalo polohy (snad hrad nad Bystrým u Star
u San a ústilo u Oseka (dnes stoka Ba kova), z něhož činěny škody do Slezska,
čovka).
pročež jej Slezané r. 1447 koupili a roz
'
Bělohrad, městečko, prvotně bylo částí metali (H. V, 67).
Nové v51a říkávalo se této části Košto
Benátky Staré, vesnice nad Jizerou
frank. Jan kopek z Otradovic, původu starého, pův. městečko, jež patří
jehož otec Jindřich byl Novou ves r. 1543 valo k panství Dražickému neb Benát
k., postavil tu nový dům, jemuž dal jméno skému. Od 14. st. byla tu fara až do
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r. 1433, kdež připojen kostel zdejší k faře ale ku konci 15. st. spustlo. V 16. st. ves
Novobenátské. Znamenití rodáci: František, tato a jiné vsi pusté v okolí byly zarostlé.
Jiří, Jan a Jozef Bendové, hudebníci.
Benešov, město mezi Prahou a Tá

Benátky

(Nové) založeny ok. r. 1340. borem, prvotně opevněná osada (ploty hra
zená) na nynějším Karlově. Stála prý již

Když městečko v Starých Benátkách pro
polohu svou v rovině mnoho od nepřátel
zkoušelo, přeložil je Jan z Dražic na ny
nější místo, ohradil je a založil tu klášterec
Cyriakův. B. patřívaly k hradu Dražicům,
a teprve po jeho spuštění staly se sídlem
panství. To se stalo za Bedřicha z Do
nína, známého příznivcejednoty bratrské.

v 11. st. a r. 1070 tu kostel posvěcen;
avšak bezpochyby byl zakladatelem Beneš
2 B., jenž přinesl z Vlach bibli a pasionál
(1162) & obětoval oboje kostelu B-skému.
Jiný Beneš z B. (1220) zůstavil 6 s_vnům
svým hojné statky. Nejstarší z nich Vok
(1222—1239) držel B., po němž jej Zdědli

Vnukové jeho prodali B. r. 1599 králi Dobeš, syn jeho, potomní biskup Pražský
Rudolfovi II., který se o získání jich již (1- 1296). R. 1289 postoupil králi Vácsla
r. 1588 pokoušel. Za něho tu také pře
býval Tycho de Brahe. Za války 301. zkou
šelo město mnoho od lidu vojenského.
R. 1631 vydrancovali je Sasové, v letech
1632—1633 zkoušely od císař. vojska,
r. 1634, 1639, 1647 od Švédův, v letech
1644—1646 od císařských. Ferd. 111.da

roval B. (1647) Janovi z Worthu,

ge

nerálu svému (1- 1652), jehož potomstvo
mužské vymřelo r. 1671. Skrze sňatek do
staly se v držení hr. Arnošta Bohumíra
v. Schůtzen (1-1715). Po smrti syna jeho
(1720) dostaly se B. lgnáci Zikmundovi

hr. z Klenového

(1-1764), který tu za

váděl kázání německá. Protože Václav, syn
jeho, B. neudržel, koupil je (1769) arci

biskup Antonín Příchovský z Příchovic
a v rodě jeho zůstaly až do smrti Frant.
Vojtěcha, posledního toho rodu (1816).
Pak dědily B. šlechtičny Mladotovny ze
Solopisk a skrze sňatek dostaly se rodu
hrab. z Thunu, jimž do nedávna náležely.
Znamenití rodáci: Václav Ráb, básník
(1-1838), Jaroslav Vrťátko, spisovatel. Erb:
Na štítě modrém stříb. hradba s branou
otevřenou, nad níž stojí věž s cimbuřím
a jedním oknem. Po stranách věže jsou
štítky červ. a na každém jest stříb. rato
lest vinná (pprz Dražic, mělo by býti zlaté
v modrém). Pod hradbou jest štítek čer
vený s zel. baziliškem (mělo by býti zl.
v modrém, erb pp. z Kunvaldu. — L. S.,
Město Nové Benátky n. J. 1865).

Benátky,

ves v okr. Počáteckém, přip.

se již r. 1203.

Benedín, n. ves u Čachotína (snad nyn.
Kerštein). Někdy tu bývalo sídlo vladyčí,

vovi hrad svůj neb opevnění B. na nějaký
čas, aby odtud mohl stíhati odbojné pány.
Po něm zdědil B. bratr jeho Milota z B.
(též z Dědic), jenž prý krále r. 1278 byl
zradil, pán nábožný (1- 1307), jenž za
ložil v B. klášter Minoritův. Tím a jinými
panskými stavbami byl Karlov tak zastaven,
že nové a pravidelně měřené město zalo
ženo na nynějším svém místě. Nástupci
Milotovi Beneš a Dobeš založili hrad
Konopiště, k němuž od té doby B. trvale
náležel. Pod panstvím pp. ze Šternberka
zkvétal B. R. 1420 vypálen jest klášter
zdejší 0d Táborův. R. 1451 sjeli se do B-a
pánové zemští, rokujíce tu o vydání mla
dého krále Ladislava. Tehdá přišlo k paměti
hodné rozmluvě mezi Jiřím Poděbradským
a Eneášem Sylviem (potomním papežem
Piem ll.). R. 1473 opět tu byl sněm ku
spořádání záležitostí zemských a sněmov
níci zasedávali v pustém chrámě klášter
ském; když však mor počal zuřiti, zaVřen
jest sněm a nemohl úkol svůj dokončiti.
Od Arkleba z Kunovic (1595) dostali ,B—ští
právo pivo vařiti a zároveň množil se bla
hobyt v městě, který však náboženskými
válkami byl rušen. Katolická reformace sice
působením Pavla Michny záhy provedena,
ale lid venkovský bezohledným jednáním
popuzený vytloukll B. (1627). Ještě hůře
byl B. r. 1648 od švédského lidu generála
Wittenberka popleněn. O zlepšení bídy sta
rali se hrabě Sinzendorf (1673), ale hrab.
z Vrtby (1720) utužili poddanost. Teprve
r. 1800 vykoupilo se město 10.000 21. a
vstoupilo do řádu měst ochranných. R. 1702
založeno v B-ě gymnasium, r. 1703 kolej
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tem jen hlavou, prsama a předními drápy
vynikající.
Benešov (Německý), městec na řece
Černé, založen byl bezpochyby také od“Be
neše Věrného z Michalovic (1304—1322)
na panství jeho Velešínském; jisto jest, že
tu byla již r. 1339 dosti velká osada s ko
stelem farním a tvrzí, na níž páni bydlí
vali. Když asi r. 1355 panství Velešínské
děleno, dostal B. za díl svůj Jindřich 2 Ve
lešína, jenž založil 1'. 1368 kaplanství sv.
Benešov, město nad Ploučnicí, jméno Václava na tvrzi zdejší. B. dědil po něm
své dostalo bezpochyby o_d zakladatele Be Jan z Michalovic, jenž r. 1383 měšťany
neše Věrného z Michalovic, jenž držel zdejší právy obdařil. Sice odtud držen ke
(1304—1322) blízký hrad Ostrý s pan hradu Velešínu a když za Jindřicha z Ro
stvím. Práva městská obdržel B. 1392 od žemberka (1- 1412) tvrz opuštěna byla, pře
Jana z Michalovic a potvrzováno často od neseno kaplanství r. 1397 do Krumlova.
pánů hradů Ostrého a Děčína. R. 1483 za Později patřil B. k panství Novohradskému.
ložen zdejší krásný kostel a v ty časy také Petr z Rožemberka vysadil tu (1504) trh
město hrazeno. Při rozdělení panství Dě téhodní a obdařil r. 1519 zdejší tkadlce.
čínského (1522) dostal B. Bedřich z Sol Od Jana Jiří ze Švamberka obdrželi B-ští
hauzu, který tu ihned postavil hořejší zá rozličné dědiny a právo pivo vařiti, což jim
mek, kostel rozšířil a luteránství rozšiřoval i r. 1623 potvrzeno; právo na 2 výroční
('i- 1562). Synové jeho Hanuš a Bedřich trhy a trh téhodní potvrzeno jim r. 1747.
drželi každý polovici města; onen ('i- 1576) R. 1631 založ. matriky. Erb: na štítě čer
postavil dolejší zámek, jehož stavbu doko veném stříb. lev se dvěma ocasy, ústy roz
nali r. 1578 synové jeho Volf a Antonín. žhavenými, jazykem červ. vyplazeným, ke
Od těch dob měl B. dvoje pány. Díl horní skoku připravený (tedy český lev, avšak
n. Bedřichův dostal se skrze dceru jeho bez koruny).
v držení rytířů z Hagen, později Haubolta
Benešov (staroč. Benešov Dolní), ves
ze Staršedlu (1596), od toho koupil jej u Černovic, která patřívala r. 1380 ke
r. 1613 Jonáš Paust z Libštatu a po jeho zboží hradu Choustníka a později ke Ka
potomcích držel jej od r. 1628 Zikmund menici & k panství Černovskému.
piaristův s kostelem; za naší paměti zvláště
od založení dráhy B. utěšeně rostl a roz
kvétal. Rodáci: Jan Petřík (1537), Matouš
B-ský (1577 atd.), Václav B-ský (1581),
Jan B-ský (1591), Leander Kramář, po
slední opat Sázavský (nar. 1714, 1- 1801).
Na hřbitově pochován K. Vl. Zap. Erb:
štít modrý, v němž hvězda zlatá. (Erb pp.
ze Šternberka. Heraldická hvězda jest
o 6 špicích, Benešovská se maluje o 8 špi
cích. (MB. lll, 7.)

z Volkenšteina a od r. 1631 Jan Šim.
hr. z Thunu. Této části říkalo se pak
Thunovská a stala se svěřenstvím. Druhá
část přišla r. 1612 do prodeje pro dluhy
Antonínovy (1-1620) a dostala se pak Rad
slavovi a po něm Vilémovi ze Vchynic
(1- 1634). Po jeho zavraždění dostal jej

Benešov, Benešovec i B. Horní,
n. ves u předešlé, jež se přip. r. 1359.
Od té doby vycházely odtud užitky ke ko
stelu Kamenickému. R. 1549 přip. se
jako pustá ves a přísl. panství Kameni

ckého.
Benešova Hora, ves v okr. Volyn
s Teplicí Jan hr. z Aldringen.
Po vy
mření potomstva jeho dostal B. rod Clary, ském, v starších dobách (1274) zprosta
po němž se část tato Klárovskou nazývala. Hora, r. 1274 vlad. sídlo Zdatovo. R.

V 17. a 18. stol. proslul papír B-ský, který 1362 seděl tu Buden 2 B., r. 1394 zase
se vyráběl v přádelně blíže města (až do Zdata. R. 1544 vyskytise jako přísl. statku
Přečinovského.
r. 1873 papírně). R. 1580 začínají se ma—
Benešovec, n. ves mezi Sudoměřici,
triky (1580 křest, 1590 odd., 1581 úmrtí).
Kromě svízelů válečných utrpěl B. nejvíce Komárovem a Hadětínem (u Bechyně), jejíž
velkým požárem r. 1863. Erb: štít polo jméno zachovaly dva rybníky. V 16. st.
vičný, v pravo zlatý, v levo černý (erb pp. byla pusta a patřila k panství Bechyn
z Vartemberka), kterýž drží medvěd za ští skému.
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Běřice, n. ves, která se přip. r. 1291
Benešovice (prv. Benešovíci),ves vokr.
Stříbrském (1115), napřed majetek kaple a měla v l. 1360—1415 farní kostel. Ve
„_ Vavřince v Plzenci, od r. 1238 kl. 14. a 15. st. přip. se vladyky z B. V 16. st-.
patřil chrám zdejší »Navštív. p. M. na
Kladrubského.
Benešovice, ves u Přelouče, n. s tvrzí, poušti“ (poněvadž ves zpustla) k panství
přip. se od r. 1318 jako statek vladyčílČestínskému, r. 1611 držel jej Adam Sla
Havla z Brloha. Ve 14. st. dostaly se B. švata z Chlumu. B. stávaly buď na jižním
ke Štěpánovu, potom drženy od Andělů ;konci nynějších Rašovic aneb na místě

: Ronovce, kteří je rozdělili. Jeden díl Sudějova.
držel Jan Holec z Nemošic. Všechny Beřkovice Dolní (staroč. zprosta Beř
díly skoupil v l. 1538—1541 Vilém gkouice, pův. Beřkovici) přip. se již r. 1318
z Dobřenic a držel B. k Brlohu. R. 1573 jako ves a sídlo vladycké (1318 Martin a
Jaroslav, 1338 Čáslav, 1341 Chotibor,
přik. k Cholticům (H. I, 207).
Benešovsko čili kraj děkana Benešov 'Petr, 1367 Ješek a Styrek, 1382 Mikeš,
ského (zřízený snad po r. 1279) obsahoval , 1451 Janek). Asi r. 1465 koupil B. Rad
kromě Benešova farní kostely: Bystřici, ;slav : Šebířova, předek Beřkovských
Balkovice s Poříčím, Ledec, Kostelec n. S., Íz Šebířova, po němž tu seděli synové
Chrast, Týnec n. S., Vadislavice, Chvoje *Petr (1- j. 1510) a Jindřich. B. náležely
nec, Tožice, Olbramovice, Martinice, Čer pak dvěma strýcům Janovi a Hynkovi,
vený Újezdec, Janovice, Maršovice, Neve řlz nichž onen je r. 1522 na díl obdržel
klov, Bělící, Živhošť, Netvořice a Vysoký ;(1' c. 1544). Po synovi jeho Radslavovi
!(1' 1566) následoval syn Jan a ten prod.
Újezd.
Benice, Bynice (prv. Beníci), ves JB. r. 1588 Kryšt. Vilém. Sezemovi : Ústí.
u Týnce n. S., bývaly (1318) sídlem vla Asi r. 1594 koupil je Zikmund Belvic
dyčím. R. 1498 prodal Vácslav z Roupova z Nostvic (1-1621), jehož synům nezleti
B. Litvínovi z Klinšteina a od té doby lým z pokuty pod léno zanechány, že ale
syn Jan léna nepřijal a s nepřátely císa
patřily k Týnci n. S.
Benice, Bynice, ves u Říčan, jeví se řovými držel, zabrány & prodány r. 1627
od r. 1318 jako sídlo vladyčí Slavkovo Polyxeně Lobkovské z Pernšteina.
a rozdělena byla potom na několik statkův. Mezi tím (1606) byla tvrz přestavěna
V 16. st. drželi B. Rousové : Vraž— v pevný a úhledný zámek, jenž zůstal
kova, kteří do r. 1635 tři dvory, Husá v držení rodu Lobkovského a při Roud
kovský, Kobylkovský a Matějkovský v_jedno nici až do r. 1832. T. r. postoupil kníže
skoupili. Statek tento střídal se pak v držení Ferdinand B. bratru svému Jozefovi (1-1875)
rodů Naporů z 'Borkova (1635—1638), a tak zůstaly B. v držení potomstva to
Oplů (1638—1668), Zobelů a j. a při hoto (l-I. VIll, 197).
Beřkovice Horní viz Běškovice.
koupen r. 1740 k Uhříněvsi.
Beňov nad Úhlavou (staroč. Beněvice) Bernartice, městec mezi Táborem a
přip. se r. 1228 jako jmění klášt. Svato Pískem, r. 1251 farní ves a r. 1293 sídlo
jirského v Praze. Když Přemysl II. Kla Bernarta 2 B., erbu růže, jehož potomci
tovy zakládal, odňal B. klášteru a přidělil byli Bušek (1347) a Dobeš (1365). Od
jej k obci Klatovské. Podací kost. náleželo tohoto koupil je Kunrátze Chvojna (o. 1380),
pak králi, ale bohatší měšťané Klatovští z jehož potomkův Jan Malohrádecký byl
měli tu dvorce. V 15. st. seděli tu na horlivým přívržencem strany Táborské
tvrzi Beňovští z Hunštruku, v 16. st. vl. (1433 atd.). B. měli pak Mikuláš z Krch
z Šentálu, také obec tu mívala dvůr a mlýn. leb, asi od r. 1450 Rynart od Dubu a

Beranov u Teplé přip. se r. 1233 jako
přísl. kláštera Teplského.
Bergen, klášter u Magdeburka, 1357
k Čechám přivtělený a ještě r. 1621 léno
koruny České.
Místopisnýslovnlk: Část historické.

r. 1477 koupil je od něho Burjan Be
chyně : Lažan. Vnukové(?)tohoto Adam
a Jan rozdělili se r. 1553, držíce každý
polovici. Jan a synové jeho seděli na zdejší
tvrzi. Dědic jich Burjan prod. r. 1604 B.
2
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Anně Puchfelderové, rozené Zebingarové
z Hernštorfu, od níž přešly (1606) v držení
jezovitů u sv. Klimenta v Starém m.
Praž., jezovité přikoupili k tomu po r. 1621
drahně statkův, z nichž utvořeno veliké
panství Opařanské. Erb: štít červ. a v něm

koruny České a původiště vlad. z Baršteina,
jež zanecháno l. 1459 při Sasku.

nad zlatou zemí s 3 pěšinami čtyři ote
vřené brány a tolikéž věží stříb. barvy po
1 oknu, čern střechách 11zl. makovicích,
na každé věži jest lev, na 1. a 3. od prava
modrý lev v levo hledící v zlatém, v ostat
ních zlatý lev v pravo hledící v modrém

Verona, něm. Bern. Teprve Václav II.
provedl jeho hrazení a vysazení právem

Beroun kr. město, prvotně ves Brod,
která se přip. r. 1088 v listu Vyšehrad.
Za Přemysla ll. (r. 1260) povstala z ni
ves trhová, která obdržela" latinský název

Star. m. Praž. asi v l. 1295, po čemž tu
bylo také sídlo kraj. úřadu pro Podbrdsko.
Václav Il. přivtčlíl k městu některé vesnice.
Jan daroval mu polnosti a dovolil pastvu
poli, dohromady erb rodu Valdšteinského v lese Kdýčině, což vše Karel IV. r. 1350
potvrdil. Za těch dob přibylo k prvotnímu
(H. VII, 45).
Bernartice, Pernartice, farní ves něm. obyvatelstvu také české ob. a proto
u Přimdy, jež se přip. již ok. r. 1160 a tu bývali dva kazatelé, český a německý,
byla sídlem Milka a syna jeho Přibyslava. kromě faráře, který na podání králův do
L. 1356 byl tu farní kostel a tvrz, na níž sazován. R. 1404 založen špitál & při něm
seděli r. 1356 Bozděch se synem Buškem, kaplanství a r. 1407 koupena od obce
1391—1413 Jan z B., r. 1431 JanzOstro městská rychta se clem. Za válek husit.
měče a r. 1458 Purkart z Hořešovic, drželi B-ští s katolíky a králem Zikmun—
jehož potomci tu byli až do r. 1553; dem, který tu r. 1420 nějaký čas přebýval.
tehdá zapsala Anna z H. B. Janovi Mer Z nedostatku peněz odňal B-ským některé
klínskému z Merklína. Po smrti po vesnice a zastavil je s panstvím Žebráckým.
tomka jeho Purkarta prodány B. r. 1639 začež dal městu právo míle. Zůstavil tu
skrze věřitele Diviši hr. z Dobrše. Pak velitelem Rudolfa z Bece s posádkou, k níž
následovali Paris de Szpandko (1650), se utekli též kněží, mistři a měšťané
r. 1675 dcera jeho Anna Eliška Lažanská, z Prahy. Pražané a Žižka opanovali r. 1421
“později Tomková z Čcjkov, od r. 1686 dne 1. dubna B., po čemž klášter zbořen
Jan Vácsl. Přichovský, pak hraběnka Hild a 37 osob v obecní lázni za dolní branou
prandtova, od níž přikoupeny (1732) k pan upáleno. Od té doby byl B. v moci Pra
ství Borskému. Kostel obnoven r. 1733, žanův až do r. 1425 a odtud do r. 1434
v ty doby tu zřízena hrobka pro rod Táborův. Císař Zikmund a král Jiří (1471)
Lówensteinský a fara postav. vl. 1782 až potvrdili B-ským svobody, rychtu, clo, vsi,
lovení ryb. Vladislav ll. obdaroval B-ské
1785 (H.).
Bernartice (něm. Bernsdorf t. j. Bern clem z'výtoně dříví (1474) a dovolil jim
hardsdorD, farní ves u Žacléře. jehož přísl. pečetiti červ. voskem (1502), Tehdá zmá
byla již v 16. st. 'Kostel zdejší postaven hal se velice blahobyt sousedstva rozkvě
r. 1677 od obyvatel a byl napřed ňlialním tem živností, a obecní hospodářství bylo
k Žacléři, rozšířen jest po 'r. 1733 a potom tak dobré, že kupovány statky, třebas
na farní povýšen.
!. 1512 a 1544 požáry dosti škody způ
Bernov, město v Horní Falci v l. 1392 sobeno. R. 1547 přišla obec o všechno
až 1717 manství koruny České (l. 1392 jmění své, z něhož jí skrovná jen část
navrácena. V 16. st. zmah'ali se tu rodové
v držení Bořivoje ze Svinař).
Bernov v okr. Boreckém, ves, v níž byl erbovní, zároveň klonilo se obyvatelstvo,
ve 14: stol. filialní kostel patřící k Bole jež si od r. 1421 oblíbilo učení pod obojí,
boři. Tehdá byl B. manstvím ke hradu k luteránství. Útrapami byla přímoří a
Žcberku.
'
*
r. 1599 velký oheň od lotrů založený, při
Bernschlag u Landšteina a Bystřice němž shořelo 158 domův jen ve hradbách.
K tomu B'. r. 1611 od Pasovských vy
staroč. nazýván byl'Peršlák.
.
Bernstein (staročťBarštein) n. přísl. pleněn. R. 1601 založeny matriky křtě
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ných. Poněvadž se B-ští r. 1618 povstání
súčastnili, zabrány všechny statky obecní,
ale že byly spustié a obec vydržováním
vojska schudlá, zase r. 1628 navráceny.
Z obyvatelstva, kteréž podstoupilo katol.
reformaci (1624), odstěhoval se znamenitý
počet osob, ale někteří se zase vrátili.
R. 1632 uprchla posádka zdejší a Sasové
_vpadše sem jej vydrancovali. R. 1639 dne
22. října přitrhli Švédové pod Bannérem;
obyvatelstvo vehnáno do kostela a žádáno
na něm výpalné, když je však nemohlo
dáti, byl B. docela vyloupen a zapálen.
Z té příčiny bylo tu r. 1654 více domů
pustých, než obydlených. Znenáhlé zota
vování zdržováno i útrapami, z nichž nej
horší byla mor r. 1680. R. 1710 obdržela
obec právo děkana podávati. R. 1714 stal
se B. krajským městem nového kraje
B-ského a obdržel krajský úřad, který tu
zůstal do r. 1791, R. 1735 zase město
úplně vyhořelo, r. 1741—1742 bylo v moci
Francouzův, r. 1744 učinili nan útok Pru
sové, aby se zmocnili spíže vojenské tu
složené, ale odraženi. R. 1773 založena
v B. kolej piaristská od panny Lidmily
Rudolfově a byla při ní hlavní škola a ně
jaký čas také nižší gymnasium. R. 1785
odňal Josef II. B-u cla, a r. 1788 zřídil
tu c. k. magistrát. Tehdá a v dobách po
tomních utrpělo město mnoho povodněmi,
jako i přímořím, také změnou poměrů za
viněno, že tu některé živnosti zanikaly.
Od r. 1862, když založena západní dráha,
pokročeno zase na dráhu zlepšení, které
potrvává přes škodu r. 1872 skrze velkou

barvy s červ. střechami a zlat. makovicemi.
Nad branou stojí král Český brněný maje
český štít a meč, jako oprávce a ochránce
města (tak již 1363).

Beroun (něm. Pern pův. Berne) ves
u Teplé, která se přip. r. 1273 jako ma
jetek kl. Teplského.
Berounka, 1. novější název části Mže
na dolním toku, 2. r. 1555 a 1557 název
Mohelky, přítoku Jizery pode vsí Chocně
jovici.
Beřovice, ves u Slaného, jež bývala
někdy duchovenstvím, za husit. válek do
stala se v držení vrchností světských a
v 16. st. patřila pánům z Martinic. Později
dostaly se dědičně k panství Zlonickému.
Berštein (pův. Berkenstein, t. j. Berkův
kámen, obecně Starý Beršlein) n. hrad,
nyní zřícenina nad Vrchovým u Dubé, za
ložený po r. 1402 a bezpochyby týž, který
r. 1429 od Jana ze Smiřic a Čécka z Pa
koměřic dobyt. Později držel B. Zikmund

z Vartemberka

('ir j. 1481), pak vdova

Ofka z Petrovic a synové. Nedlouho potom

se dostal zase v držení Berkův z Dubé,
zejména Jiříka, jehož syn Aleš jej do
r. 1541 držel, ale bezpochyby na něm
málo kdy bydlíval. Za synův jeho Jana,
Adama a Albrechta byl B. ještě v dobrém
stavu, ale opuštěn ok. ]. 1560 pro vysokou
svou polohu (H. X. 169).

Berštein Nový, zámek a hospodářství
u Dubé, postavený vl. 1553—1567 na

místě dvoru Nezlovic skrze Adama Berku
z Dubé, jenž Dubou za svůj díl obdržel.
Ze synův jeho dostalJiřík (asi 1591—1592)
povodeňzpůsobenou.Znamenití rodáci: B. za svůj díl, ale odprodav časti, prodal
Jan Achyles, spis. (1587—16'7), Václav jej r. 1618 bratru svému Václavovi. Tento
Presl (děkan v Prachaticích 1- 1702), Fr. propadl r. 1621 všechny statky a B. b_vv
X. Strachovský z Strachovic, děkan zdejší napřed (1622) v držení Adama, potom
a probošt u sv. Víta (1-1780), Jiří Frant: Albrechta z Valdšteina připojen ke
Procházka de Lauro (1724 děkan zdejší), knížectví Frydlantskému. Po smrti knížete

Frant. Fuss, spisov. (1—1805), Josef Ant. (1634) slíbenB. Valterovi Buttlerovi,
Seydl, spis. (děkan zdejší), Thekla Podleská jednomu z vrahů, ale dán teprve r. 1638
(nar. 1765), zpěvačka, tenoristé lvan La-_ vdově jeho Anně Marii z Donína. Po její
šťoviěka (nar. 1737) a Josef Holeček smrti (až dol. 1657) byly pře 0 B. mezi
(nar. 1765), historik Petr_Koudela ('i- 1874) Kryšt..Ferd. z Heissensteina, druhým man
a Č. Šercl (nar. 1843). Erb: Na štítě želem. jejím, a rodem Buttlerovským, po
modrém brána otevřena se zlatým hřebe nichž tento B. obdržel. Následovali po
nem vytaženým, v níž stojí černý medvěd sobě Tomáš opat (—'r 1669), Edmund
(bar), po obou stranách věže vše stříb. (1-1684), Theobald Antonín (j 17 14), Theo
2*
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Běsno neb Běstnn v okr. Podbořan.
bald Václav Buttlerové a tento prodal E.
(172.3) hr. Karlovi Rudolfovi ze Sweertsu bylo ve 14. st. farní vesnicí, která patří
a Šporku. Syn tohoto Jan Frant. Christ. vala zemanům, ale i měšťanům sousedních
zemřel r. 1802 a dcera jeho prodala B. měst Prahy, Žatce a Rakovníka. Část
(1806) hr. Arnoštovi z Valdšteina patřila též křižovníkům Svatomářským,
(jehož potomstvu posud náleží) (H. X. 174). v 15. st. pak vladykám Vlčkům z Minic.
Běrunice, Běronice (Velké, pův. Bě Později drženo k Petršpurku. Při dělení
rum'cí), farní ves u Kr. Městce, v níž byl bratří z Kolovrat r. 1595 povstal tu samo
farní kostel již r. 1354. Tehdá & r. 1366 statný statek (Beneše Libšt. z Kol.). R. 1623
seděl tu vladyka Slavík a jiní, r. 1404 atd. zabrán Jaroslavovi Juliovi Libšteinskému
Bernart (1-j. 1412) drže tu tvrz, po němž z Kolovrat a prodán k Nepomyšli.
následoval zeť Michal z Jezeřan. Následo
Běstovice u Chocně darovány byly
vali pak Jaroš z Libře, 1418 Petr z Chlumu, r. 1291 "kl. Zbraslavskému. Asi tehdá byl
r. 1451 atd. Zaviše ze Sekyřic (1- 1463). tu již farní kostel, k němuž patřil kostel
Později seděli tu Vyšehněvští a Dašičtí Choceňský jako filialní, avšak v 15. st. se
z Barchova spolu s Krupými z Probluze, tento poměr zvrátil na opak. B. byly ode
(totiž 1463 Čeněk, pak Jan 1—r. 1542, a dávna přísl. panství Choceňského. V l. 1481
synové tohoto Jan a Čeněk Dašičtí). Janova až" 1744 pořízeny sem zvony a r. 1592
dcera Johanka z Barchova vdala se za Jaro kamenná křtitelnice (Barvíř, Děje Chocně).
slava Bořitu z Martinic, jehož dětem Běstvina, ves v okr. Chotěboř., přip.
umírajíc (1—1592) B. odkázala. Od Jaro se r. 1137 za příčinou zázračného uzdra
slava syna jejího koupil B. Adam z Vald vení nemocné ženy. Také tu byl tehdá
šteina a připojil je k panství Městeckému. kostel farní, jehož podací náleželo r. 1356
Po r. 1620 zanikla tu fara, kostel patřil až 1364 Janovi Kokotovi z Příchodu a pak
k Městci a teprve r. 1786 zřízena zase 10 jeho potomkům. Na poč. 15. st. seděli tu
kalie. (H. X.)
Trojan (1-1413) a Václav, r. 1415 atd.
Běruničky, ves nedaleko předešlé, kte Hanuš z B. (=? Jan Sudlice z B.). R. 1523
rouž držel Domanek z Jíkve (1- r. 1392). držel B. Václav Onšovský z Onšova
Potomci jeho Domankové 2 B. seděli tu sedě tu na tvrzi, vl. 1566—1584 Jan,
ještě r. 1451. Část dostala se pak k Vý téhož rodu, jehož dcery prodaly B. r. 1592
klekám, část s tvrzí držel r. 1495 Jakub Kryštofovi Kapounovi ze Svojkova,

Flašár z Dolan, jehož potomci proda.i a tento roku 1629 Janovi Purkartovi
Kapounovi ze Svoj Kordulovi ze Sloupna. Kdyžse potom
kova (1534). Z tohoto rodu následovali stvo tohoto zadlužilo, prodána B. r. 1678

ji Jaroslavovi

r. 1541 Piram, r. 1560 Jindřich (1- 1610) zase a dostala se r. 1687 do rodu Věžníkův
a Karel (1610—1623). Tomu zabrány z Věžník, r. 1693 Voračických z Paběnic.
r. 1623 a postoupeny Václavovi ze Vchynic Faru, která po r. 1620 zanikla (B. patřila
k Heřmani), obnovil r. 1726 Ferd. Frant.
k panství Chlumeckému (H. V. 298).
Berzdorf Horní neb i Berzdorf (šp. z Birkenšteina. Nástupce jeho (od r. 1758)
Suchá, pův. Berlhelsdorf od zakl. Pertolta), Jan Frant. sv. p. enovec z Ungersvertu
ves u Liberce, jež se vyskytuje od r. 1454 zřídil tu hřebčinec a pěstoval dobré koně,
jako přísl. hradu Grabšteina.
z nichž dva králi Ludvíkovi XVI. prodáni.
Besednice, Besenice, farní ves u Trh. Potomstvu jeho náležela B. ještě v nyněj
Svin. R. 1396 darovali Bartoloměj ze Svět ším století.
líka, farář Krumlovský, &Jindřich z Rožem
Běšice, ves u Kadaně, v 15. st. sídlo
berka ves B. ke kostelu sv. Víta v Krum Jana z B., jenž držel s Tábory (v l. 1427,
lově, od kteréž doby byla přísl. prelatství 1431), v 16. st. Žďárských ze Žďáru,
Kruml. R_.1738 založen tu kostel, r. 1742 zejména Jana (1-1530) a syna jeho Oldřicha;
až 1745 postaven jako filiální k Soběnovu, tento prodal B. Jindřichovi ze Štam
r. 1786 zřízena t-u lokal'e & r. 1857 zří pachu.
Po krátké přestávce následovali
r. 1564 Šmoháři z Rochova a r. 1572
zena fara (T. 343).
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Václav Strojetický ze Strojetic. Po

Betkovice,

n. samota na místě, které

tomek jeho Jindřich propadl r. 1623 týž slove pod Bozkov-em (u Semil), jež v 18. st.
statek, který prodán koleji Chomutovské zanikla.
a patřil odtud k Velemyšlovsi.
Bezdědice (pův. Bezdědicí), ves pod
Běšiny, farní ves u Klatov a původiště Bezdězem, patřívaly ode dávna k panství
Běšínův z Běšin, z nichž první známý hradu Bezděze (již 1337). Ve 14. a 15. st.
byl Jeník Mnich (1382). B. byly tehdá býval tu farní kostel, jehož podací patří
nejen rozděleny, ale i rod Běšínův roz valo králům Českým. Také tu býval vla
větvil se velice, tak že bylo v 16. st. ně dyčí statek manský. Po r. 1620 zanikla
kolik pošlostí. Na B-ech seděli 1529 Mi fara a B. patřily k Dokzárn. R. 1706 zal.
lota, Jindřich, syn jeho Jindřich (1545 až matriky, r. 1787 povstala lokalie, r. 1855
1579), syn toho Adam (1581—1591) a fara. Když r. 1859 většina vesnice vyhořela,
synové jeho Jindřich a Adam Trystram, kostel v l. 1867—1870 znovu postaven
kteří se r. 1602 rozdělili. Tehdá tu byla (Bernau, Bezirkskunde von Dauba 584).
kromě staré také nová tvrz. Eva, Jindři—
Bezdědice pod Plešivcem (také Velké),
chova dcera (1- 1644), odkázala B. man ves u Hořovic, pův. příslušenství zboží
želu Adamovi Havlovi Kocovi z Do
Hostomského & pak hradu Karlšteina.
brše, v jehož rodě zůstaly až do r. 1678. R. 1354 byl tu farní kostel, k němuž i Ho
Tehdá prodala Maximiliana Kocovna B. stomice patřívaly. Podací bylo královské,
Vilémovi Albrechtovi Krakovskému
dostalo se však r. 1398 děkanům Karl
z Kolovrat, jenž je k Týnci připojil. Bý šteinským. V 15. st. byl tu také statek
valá kaple Navštiv. p. M. stala se farním \'ladyčí, z, něhož snad Řitkove' z Bezdědic
kostelem, když prvotní farní kostel sv. pocházeli. Na poč. 16. st. náležely B. ke
Bartoloměje nad Běšiny zpustl.
hradu Valdeku, v l. 1601—1612 byly

Běškovice (obecně Horní Beřkovice), samost. statkem Václava Pešíka z Ko
ves u Roudnice a původiště Běškovcův márova, od r. 1613 v držení Malovců,
z Běškovic. z nichž první se tak jmenoval od r. 1652 Evy Talmberkové; později při
Ješek (1 344). Syn jeho Smil (1364—1403) pojeny k Jincům. (H. Vl, PA. lX 63, X 103.)
byl v jednotě panské, Jan B. (141 1—1444)
Bezdědovice u Blatné (pův. Bezdědo
potřebován býval v poselstvích a velel ro
tám. Od r. 1470 držel B. Jan Firšic vicí),.jméno daly újezdu neb statku, kterýž
dal
Jindřich Přemyslovec se šesti vesnicemi
z Nabdína, jehož potomek Jan prodal je

r. 1521 Burjanovi

Trčkovi z Lípy. klášt. Kladrubskému (před r. 1186), avšak

R. 1527 koupil B Hanuš Kaplíř ze ve 13. st. vyměnil si jej tento s vladykami
Sulevic, jehož rodu do r. 1559 náležely. Vatem a Bohuslavem za ves Zhoř. Od poč.

Následoval pak Kryštof

z Lobkovic

spolu pán na Bílině a Kosti (1- 1592), syn
toho Oldřich Felix (1- 1604) a tohoto syn
Oldřich Adam (1- 1654). Vdova tohoto,
Anna M. ze Šternberka, vdala se zase za
Jana hrab. z Rottálu (1- 1675), od jeho
dčdicův dostaly se Arnoštovi Josefovi hrab.

z Valdšteina (1676) a r. 1680 Františ
kovi v. Scheidlern

(1- 1680). Vnučky

16. st. přip. se jako přísl. hradu Blatné.

Bezděkov,

ves u Chotěboře, napřed

sídlo vladyčí, okolo r. 1530 příslušenství
Předboře a od r. 1563 samostatný statek

Předborských

z Předboře. Asi od

r. 1628 držel B. Albrecht Hylehrant Lu
kavský z Lukavice a od synův jeho prodán
r. 1650 ke statku Hor. Studenci. Před časy
tu bývala tvrz.
Bezděkov, ves u Hroch. Týnce, v 15. st.
sídlo vladyčí, v 16. st. přísl. statku Slepoti
ckého &od r. 1548 zase samostatný statek

tohoto' dělily se r. 1698, jedna z nich
Marie Jozefa obdržela B. a vdala se za
Jana Humberta hrab. Hartiga, jehož po
ze Sulic
tomstvu dosud patří. R. 1684 postaven MarkvartaSlepotického
zámek z býv. tvrze, jenž r. 1750 od vrch ('i- 1569), jenž tu postavil tvrz. Skrze dcetu
nosti opuštěn, neb v l. 1738—1756 po jeho dostal se B. do rodu Lukavských
staven nynější zámek (H. Vlll. 199).
z Lukavice, z nichž Jan starší prodal B.
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r. 1584 Mikuláši z Lobkovic. Od té doby (1368).

patřil kTýnci (H.l , 2.17)
Bezděkov, ves u Přelouče, přip. se
v -6. st. jako přísl. panství Pardubského.
Bezděkov, ves u Lnář, jež se přip.
r. 1252 a 1264. R. 1363 byl tu farní
kostel, jehož podací patřilo ke Blatné, ale
od r. 1381 seděli tu Oldřich, Litmír a Jan
br. Bušovci, r; 1412 také Petr Holkovec.
V 16. st. seděli na tvrzi zdejší Řesanští
z Kadova, od nichž statek r. 1562 roz
dělen. Od poč. 17. st. držen B. k Bratro
nicům, oddělen zase r. 1630 a dostal se
skoupením (1642) Markétě Lažanské z Mi
trovic, avšak necelý; díl ten byl v l. 1661
až 1679 v držení Janovských z Janovic,
čtvrtý díl patřil 'v'ratislavům. Maximiliana
Františka Vrat. z Dobrše přikoupivši i ten,
prodala B. r. 1682 ke Lnářům. Po r. 1620
zanikla fara a kostel byl lil. ku Kadovu
(PA. v1, M. 1111, 38).

Bezděkov viz Strakonice.

Bezděkov, farní ves u Klatov, přip.
se poprvé r. 1331. Byl tu vladyči statek,
později s tvrzí (r. 1404—1417 Jana Bohu
chvala z Hrádku). R. 1450 seděl tu Racek
Chlevce z Malšína, jenž od jednoty Stra
konické po dobytí tvrze vypuzen. Od r. 1463
seděl tu Půta z Pěžína. R. 1468 vytrhli
k B-u křižáci Bavoři a tvrze dobyli. R. 1496
k. B. Půta z Ryžemberka a držen pak ke
Klenovému. Od r. 1555 seděli tu Pekové

z Římku (1555—1586 Viktorin, 1586 až
1621 Jan, 1623 strýci jeho). Rodu tomu
později zabrán a prodán r. 1646 Jiříkovi
Adamovi Bořitovi z Martinic, jenž připojil
B. k Opalce. Oddělen sice později, ale
koupen zase r. 1721 k Bystřici a teprve
po několika letech stal se zase statkem
samostatným. Správcem jeho byl Christian
Jindř. Spiess (1-1799), spisovatel rytířských
románů, potom v Němcích velice rozšíře
ných (H. lX, 165).

Bezděkov,

Na poč. 15. st. držel část B a
an z Kolovrat. R. 1420 dobyt jest B.
od lidu Pražského, poněvadž odtud Žatc
ckým překáželi. Potom držel část B. Janův
syn Albert ještě r. 1443. V l. 1448—1463

držel část Kliment

Varnučka,

měšť.

Žatecký, a druhou syn jeho Janek (1- 1456),

později tu seděl Zdeněk Sekerka ze
Sedčic (1-1474). Od potomkův jeho kou

pila obec Žatecká půl vsi B- a se zámkem
zbořeným (1539). B. zůstal pak v držení
města Žatce, ovšem kromě let 1547—1554
a 1621—1627, kdež jej drželi králové.

Bezděkov,

n. ves v okolí Doupova,

r. 1528 již pustá.

Bezděkov Horní a Dolní, dvě vesnice
u Unhoště, z nichž jedna se přip. r. 1260.
Před tím patřila k biskupství, potom k Bc
rounu. B,
. byl potom částí panst\í
Křivoklátského, B. D. prodal Ferdinand ll.

r. 1625 JaroslavoviBořitovi z Martinic.
R. 1652 vyměněn za Chrašťany a dostal
se pp. ze Šternberka, r. 1653 přikoupen
k Červ. Újezdci (Melichar. okr. Unhošť.
261).
Bezděz, htad zbořený u Bělé, kterýž
postavil král Přemysl ll. před r. 1264.
R. 1279 královna Kunhuta se synem svým
Václavem skrze Otíka Braniborského na
hradě Pražském jata a zavezena na B.
v opatrování hejtmana Heřmana. Klamajíc
tohoto unikla do Opavy, ale mladý král
tu zůstal, až v roce zavezen do Žitavy.
R. 1283 nacházel se B. mezi hrady, které
zapsány Otíkovi za vydání mladého krále.
R. 1315 byl v držení B-e Půta z Fryd
lantu (1- 1318), po němž následoval bratr

jeho Hynek Berka z Dubé, zakladatel
města Bělé (1337). Po jeho smrti (1-1348)
ujal Karel IV. B. a tu v l. 1351—1357
přebýval. [ za Václava IV. zůstal B. v pří
mém držení králově až do r. 1398, kdež

zastavenmarkrabí

Prokopovi,

aby

n. ves, kterou Kumpolt odtud králi proti jeho nepřátelům sloužil,

z Potvorova kl. Plasskému daroval. Král
Václav to r. 1234 potvrdil. O poloze její
není nic známo.
Bezděkov, ves u Žatce n. s tvrzí neb

a markrabě učinil tu r. 1402 Havla ze
Zvířetic vrchním purkrabí. T. 1. vytáhl
proti Prokopovi Zikmund, bratr Václavův,
vylákal jej k sobě z B. a zajav jej, vozil
zámkem. V r. 1360 seděl tu Jindřich jej po zemi a zavezl do Prešpurka. B-e
: B-a, jenž prodal B. i s lidmi na před se nezmocnil; ten r. 1405 ujal Jan z Cho
městí Žateckém Albertovi z Kolovrat těmic, a když ho Václav zase do moci
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dostal, svěřil jej Janovi ze Smržova. Král: se Charváti v noci 0 zlezení hradu pokou

Zikmund zastavil B. asi r. 1420 Janovi šeli, obrali Prušané mnichy a ustoupili.
staršímu z Michalovic, jenž jej hájil R. 1785 zrušen jest klášterec B- sky, prázdné
proti kališníkům a tu útočiště poskytoval jeho místnosti vytlučeny a hora s pustým
těm, kteří jich utíkali. Po jeho smrti (asi hradem postoupena k panství Dokezskému
r. 1425) ujal B. syn Jan (1-r. 1436), po (H. X, 1).
němž následoval napřed Václav a potom
Bezděz, Podbezděz, farní ves pod
Jindřich z Michalovic. Tento platě hradem Bezdězem, vysazena od krále Vá
dluhy rodinné zavadil B. Janovi ze Smi clava ll. za město s právem Nymburským.
řic ('i' 1453), ale uvázal se v něj zase a Od téhož krále dostal farní kostel zdejší
rozdělil panství na dvě: B-ské a Bělské. sx. Jiljí ves Zbiny (1293). Poněvadž se
Po jeho smrti uvázala se v B. sestra jeho měšťanům zde nelíbilo, přeneseno jest město
Mandaléna s manželem svým Jan em z Cim na místo nynější Bělé. Karel IV. odevzdal
burka (+ 1483). Za nezletilosti syna jeho kostel zdejší a kapli na hradě klášteru
Adama hospodařil tu Ctibor, bratr Janův, Karlovskému, od něhož sem vl. 1358 až
a když r. 1494 zemřel, postoupil Adam 1779 duchovní (stáli vikáři) sázeni. V letech
5 matcří svou Johankou z Krajku (druhou 1764—1769 postaven kostel znova (Bernau,
manželkouJanovou) B. Janovi z Janovic Dauba 245).
(1495, -i-1503). Tento přijal za syna a
Bezděz Nový, prvotní jméno města
dědice Jana Špette z Prudic, který se Bělé pod Bezdězem.

odtud psal z Janovic ©1532). Syn jeho
Bezdružice “(pův. Bedružici), měste
Burjan ujav B. zůstavil jej (1- 1534) třem čko, bylo r. 27 ještě vesnicí, když je
svým synům: Janovi, Jetřichovi a Vi odkazoval Kojata hrabě Vojslavovi a Bohu
lémovi. Po jich smrti děleno panství mezi
Annu, sestru jich, a Saloménu, dceru Ja
novu (1553). Onano obdržela Bělou, tato
B., který odevzdala manželu Mikuláši

slavovi. Později tu bylo sídlo vladyčí, r. 1330

Vyšemíra, r. 1364—1375 Buška.- Okolo

r. 1403 nabyl B. Purkart : Kolovrat,
pradědBezdružických : Kolovrat. Týž
Zajíci z Hazemburka, ale tento prodal zemřel r. 1410, zůstaviv syny: Purkarta
jej r. 1558 Adamovi Berkovi z Dubé. (1410—1426), Alše (191424) a Jana
Po tomto následoval pastorek jeho Jan Kobíka (1410—1423), kteří válčili s ka
jemuž r. 1589 k dědi lišníky. Purkartovi synové Jan a Albrecht

: Wartemberka,

ctví d0prodan. Po něm (1- 1595) dědila rozdělili se tak, že onen dostal B., tento
vdova Barbora z Lobkovic, jež se zase za (praděd Novohradských) Opočen. Jan se
Václava star. Berku z Dubé vdala. držel krále Jiří, jenž r. 1459 ves B. na
Tento propadl r. 1621 všechny své statky městečko povýšil a popravou obdařil. Po
:. B. dostal se napřed Adamovi, pak 1623 jeho smrti ('i- r. 1467) následovali synové
Albrechtovi z Valdšteina a připojen jeho Purkart Jan, Václav, Jetřich a Jiří,
ke knížectví Frýdlantské-mu.. Kníže uvedl ale naposled je měl sám Jiří. jenž r. 1494
na B. bratří řádu sv. Augustina, ale městečko obdařil (+ 1518). Vdova po něm
že se jim na vysokém hradě nelíbilo, za— Eliška z Fictum obnovila r. 1533 obdaro
ložil tu r. 1633 klášter pro benediktiny vání městečka. Po ní dědil B. Jetřich,

Montserratské.

Stavba a zřizováníjeho vnuk Jetřichův. Týž prodal B. (1540)

smrtí knížete zanikly, ale Ferdinand Ill.
dal B. témuž řádu, jenž tu míval poustev
níka. Don Antonio de Sotomayor, opat
Emausský, obnovil některé části hradu a
míval tu některé duchovní, kteří vykoná
vali pobožnosti marianské. Znenáhla tu
vzniklo slavné místo poutnické. kamž se
kupř. r. 1740 40.000 lidí scházelo. R. 1778
osazen jest hrad B. od Prusův, ale když

Hanušovi Elpognárovi z Dol. Šen
feldu, který potvrdil svobody městečka
(1559). Po smrti obou synův jeho koupil

B. Jáchym ze Švamberka (1- 1574).
Synové jeho Jiří Petr (1-1608) a Jan
Sebastian podědili také strýce své. Od
Jana (1- 1615) obdrželi B-ětí potvrzení
svých svobod. Po něm následovali Jan

Bedřich a Jan Sebastian

(synové Jiří
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Bezmírov, ves, která se r. 1239 při
Petra). R. 1646 hrad zdejší a městečko
'od Švédův vypleněny a skorem vyvráceny; pomíná, snad táž, co Bezemín.
Bezník, stál již r. 1267 a patřil k faře
proto Jan Bedřich (podědiv bratra), r. 1657
'svobody městečka obnovil. Zemřel r. 1659 Miletínské. Ode dávna patříval k panství
"bez dědicův a vdova Maří Majdaléna pur. Miletínskému.
z Donína prodala r. 1669 Švamberk a B.
Bezno, ves 11M1. Boleslavě, připomíná
s připojenýmistatky Kryštofovi Ferdi se již v 11. st., poněvadž tu měl dědiny
nandovi hrab. z Heissensteina. Po kostel Vyšehradský. R. 1357 byl tu farní
"smrti potomka jeho Jana Kryštofa roz kostel a zároveň dvory několika vladyk.
děleno panství mezi jeho sestry (1693) a Část drželi také pp. ze Zvířetic, část r. 1409
B. dostaly se Marii Kateřině : Roggen Jan ze Smržova. V 15. st. usadili se tu
dorfu roz. z Heissensteina. Po ní následo vladyky z Prorubě, jichž potomci byli
Praděd jich byl
vali 1697—1707 Jiří Bedřich svob. p. Bzenští z Prorubě.
Stadion, r. 1707 koupila je Marie Ke Zdeněk 1460—1479. Čtyři \v'nukovéjeho
druta Berlep'schova, abatyše and. klá rozdělili se 0 B., kteréž jim ani celé ne
štera v Praze. Její nástupce Petr Filip Ber náleželo. Díly ty zeelovány a zase děleny
lepsch obnovil 1710—1711 kostel zdejší, & za té doby byly tu 2 tvrze, větší a menší.
a když panství zadlužil, dostalo se r. 1712 Oboje zcelil Jan Václav 13.z P. a ten pro
v držení Mnxm. Karla kníž. z Lówenšteina dal B. r. 1694 Janovi Rud. Zárubovi
a Wertheima, jehož potomstvu posud ná z Hustířan. V letech 1706—1724 patřilo
leží. V 1. 1772—1776 postaven nynější k Benátkám, r. 1724 .koupil je Jáchym
zámek na místě zpustlého hradu, r. 1791 Pachta z Rajova, jehož potomstvu až
založen spolek střelců, r. 1809 a 1834 k r. 1881 náleželo. Od té doby jest J. V. císař
byly tu velké požáry, r. 1842 založena a král Frant. Josef držitelemvelkostatku.
radnice, r. 1849 umístěn v zámku okresní Kostel postaven v' l. 1750—1755, zámek
soud, r. 1857 zřízena tu fara (Bernau, postaven r. 1750, shořel r. 1817 a ob
Album l, 205). Erb: štít shora dolů polo noven r. 1818 (MB. VII, 44—76).
vičný, v pravo červený a na něm na tráv
Bezpravovice (původ. Bezpremovicí),
níku bílá věž s černou střechou, v levo ves u Chuděnic, vyskytuje se r. 1390 jako
sv. Václav, drže korouhev s orlicí (půl přísl. hradu Pušperka, od něhož později
bílou a červenou na modrém) a štít shora odcizena a byla v 16. st. přísl. Chuděnic.
bílý, zdola červený, na němž jest černá
Beztahov (stč. Besta/1011),ves u Otic
ptačí noha.
n. s tvrzí, prvotně vladyčí sídlo 1372 až
Bezejovice v okr. Neveklov.sluly našim 1394 Hrocha z B-a ale i jiných. Ctibor
předkům také Božejovice (pův. Božejovia), Šváb z B-a bojoval 1448—1454 na straně
a tak se psal po nich vladycký rod, který jednoty Poděbradské, a s ním tu seděl
seděl na zdejší tvrzi. Před r. 1543 pro Kuneš z B-a. R. 1525 seděl na tvrzi Jan
dali Mikuláš a Jan br. Chobotští z Ostředka z Kozle, s ním tu seděli Beztahovští
tvrz, dvůr a ves B. s vesnicemi Janovi z Říčan, kteří pak celou ves opanovali.
Holickému ze Šternberka; později se do Po nich zdědil B. Jan z Říčan a po něm
“staly k panství Tloskovskému.
tu byli r. 1578 synové Mikuláš (1- 1591)
Bezemin, ves v okolí Bezdružic, přip. a Zikmund, r. 1619 Vilém Lev, syn Janův.
se již v zákl. listu kl. Kladrub. (1115), Tento propadl r. 1623 statek, jenž prodán
ve 14. st. byla vsí vladyčí, v 16. st. držena Sezimovi : Vrtby k Vrch. Janovicům
ke hradu Gutšteinu.
(MB. 1.2.5
Bezenstein, městečko u Normberka,
Bezvěčí (i Bezvětíce) n. ves na panství
až do r. 1791 léno koruny České.
hradu Rychemburka v l.1392-—-1547, nyní
toliko
ovčín Bezděčí u Daletic.
Bezmíř, \es v okr. Otickém, v 15. st.
statek vladyčí, který měl na poč. 16. st.
Bezvěrov, ves v okr. Manětínském, ve
Předbor z Radešína, ale asi r. 1530 při 14. st. sídlo vladyčích rodin, v 15. st.
koupen od Voračických z Paběnic k Oticům. rodiny Kelnárův,pozdějiPernklův : 5Šen
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reitu, z nichž první Jiřík tu r. 1502 seděl.
(Od toho rodu pochází také něm. jméno
BernkŽau.) Asi od r. 1543 drželi B. bratří
Arnošt a Kunrat, ale prodali jej r. 1554
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v čas, avšak s vojskem unaveným, dorazil
dne 8. listop. o I hodině v noci na Bí
lou horu, kdež se položil. Uherská jízda,
která se v Ruzyni ubytovala, přepadena
Kryštofovi Tejnárovi z Týna. Roku jest od Gauchiera c. k. nejvyššího, který
1564 koupil B. Kryštof z Cedvic & Čechy pronásledoval, &ztrativši několik set
v držení potomstva jeho zůstal asi do jezdcův, ustoupila na Bílou horu. Asi
r. 1620. R. 1623 odsouzen ho Mikuláš o 9. hod. z rána postupoval přední voj
z Račína a prodán Vilémovi z Vřeso cís. vojska. Bitva byla nevyhnutelná. Če
vic, od něhož jej koupil r. 1626 Julius chové měli 21.000 mužův (z nichž 6000
Jindřich kníže Saský. Od té doby pa uher. jezdcův pod Péchym) a 10 děl.
A. sešikoval je ve 3 šiky, dva první pě—
třil B. k panství Toužimskému.
Bezvěrov, ves u Teplé, jež se vysky chotu a jízdu, třetí jen uherskou jízdu
tuje r. 1273 jako přísl. kláštera Teplského obsahující. Pravé křídlo stálo v dolině,
jižně od samé obory, odtud k jihozápadu
& jim i později zůstala.
Bezvěrov, ves ve farnosti Mutěnínské postaveno bylo vojsko po střední (nyní
a okresu Hostounském. Část její byla Maria de Victoria) a jižní výšině až ke
r. 1623 přísl. Hostouně a připojena po stráni u Motol, kde stálo levé křídlo.
zději k Týnu Horš. Druhá část byla do Před pravým a levým křídlem byly náspy
r. 1691 statkem samostatným &přikoupena s děly. Na ochranu pravého boku osadilo
1800 mužů oboru. Císařské vojsko asi
t. 1. lt Ronšperku.
Bihařovka, r. 1359 název Lhoty hlasné 27.000 mužův počítající přibylo asi v 1 hod.
u Prachatic.
5 poledne. Na pravém. křídle stál lid Fer
Bijadla. neb Bijedla, dvůr u Merklína, dinanda císaře v trojím šiku, z jízdy a
na jehož místě stávala ves s farním ko pěchoty se sltládajícím, pod velitelem hrab.
stelem. Kníže Vladislav daroval ji r. 1115 Buquoy a rozložil se na boku jižní vý
klášt. Kladrubskému, jenž ji až do r. 1420 šiny mezi Řepy a vápenným lomem. Ar
držel. Potom ves spustla a stala se statkem máda katolické ligy, jíž velel hr. Tilly, roz
zemanským, kterýž drželi v 16. st. Chlum dělena byla na 4 šiky, dva a dva pěchoty
čanští z Přestavlk. Tehdá tu také stála tvrz. a tolikéž jízdy, a rozložilo se jižně od Ru
Bílá hora, v celém světě známá skrze zyně proti stráni prostřední výšiny. Po
bitvu Bělohorskou, jest planinu pahorkatá skončeném pochodu nastala ihned bitva,
záp. od Prahy, která k západu strměji, tak že cís. jízda na pravém ltřídlu učinila
k východu volněji se sklání. Bojiště leží útok na stav. jízdu na levém boku. Tato
mezi Motoly a Dolní Liboci a skládá se odrazila útok a způsobila zmatek i ve
hlavně ze tří výšin doly rozdělených, z nichž 2 plucích cís. pěchoty, která k podpoře
severní a prostřední k Litavskému potoku jízdy postupovala. Čtyři škadrony z dru
a Ruzyni strmě spadají, ana jižní k zá hého šiku povydané rychle pořádek zjed
padu v láz vybíhá a k Motolům strmě se naly, udeřily na Čechy, jichž krajní levé
sklání. Na severríí výšině jest zámek Hvězda křídlo dalo se na útěk. V této nebezpečné
s král. oborou. Císařské \'ojskopod Maxi chvíli zdvihl se mladý kníže Anhalt s jízdou
milianem knížetem Bavorským a stavovské druhého šiku proti levému křídlu císař
pod kníž. z Anhaltu potýkalo se 25-31 října ských, povalil jízdu prvního šiku hned po
r. 1620 u Rakovníka. Když úsilí císařských, prvním útoku a udeřil pak na pěchotu,
Anhalta z jeho dobrého položení vylákati, kterou skorem docela rozprášil, jen Ver-.
marné bylo, zdvihl s- Maximilian kvapně dugo s Valony ještě se držel. Teď vyslal
na Nové Strašecí k Praze (3.1istop.), aby Tilly mladému knížeti v bok pluk kyrys
ji náhlým přepadením získal, avšak A. po níkův, který s císařskými zase se sbírají
znav jeho záměr poslal rychle Jindř. Mat. cími knížete odrazil a potřel. Jezdci divým
zThurnu k Praze. Sám se za ním vydal spěchem utíkajíce způsobili zmatek nejen
dne 6. listopadu a dnem 'i nocí neleně mezi pěchotou, nýbrž i mezi uher. jízdou,
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která se dala na útěk, ač jí dán rozkaz
k útoku. Zmatku takového využitkoval
Verdugo a ztekl nedokonané opevnění,
které se ve středu nacházelo, po čemž cí
sařští na všech stranách na stavovské do
tírali. Tito nemohouce se ubrániti utíkali
k Praze, jejíž brány byly zavřeny, tak že
mnozí nedočkaví vrhli se do Vltavy a tu
se utopili. Jen Moravané pod Šlikem brá
nili se mužně v dolině jižně u obory, tak
že skorem všichni padli. Hodinu trvala
tato bitva a rozhodla o osudu 4 zemí.
Čechů padlo 3—5 tisíc, skorem tolik jich
bylo zajato, císařských padlo 1'/,_.—4 tisíce.
. (Podle spisu Kriegs-Chronik Osterreich

zabrány r. 1623 a prodány Martinovi de
Hoeff Huerta. Od něho převzal B. Petr
Vasquez de Umano a r. 1651 měly je
dcery jeho. Od r. 1651 držela B. rodina

Ježovských

z Lub, r. 1689 koupil je

Jan Frant. Krakovský : Kolovrat

od Ježovských a r. 1706 byly již přísl.
panství Žichovského.

Bílina. (pův. Bielina, jako řeka tudy
tekoucí), město, pův. hrad knížecí (nyní
zámek) s podhradím (nyní město), jenž
se poprvé k r. 1041 připomíná. Ok. r. 1061
postavil Mstiš na podhradí kostel sv. Petra,
k jehož posvěcení také kníže Vratislav ll.
sem přišel. Od r. 1216 vyskytuje se také
B. jako sídlo arcijáhnovo. Za Václava ll.
Ungarns l. 18.)
_
Bílá Hora, nějaká osada v okolí Chocně, zrušen tu kraj. úřad a B. darována udat
Asi v ty
po níž se nazýval r. 1398 Slašek z Bílé nému Ojířovi z Friedberka.
Hory.
časy vysazeno podhradí za město. V le
Bílče, n. ves, nyní les mezi Odslivy a tech 1290—1316 držel B. Albrecht
Dojetřici, jež patřila do r. 1436 kl. Sá z Žeberka, jenž daroval kostel a špitál
zavskému.
křižovníkům Pruslcým. Po něm držel B.
Bíleč (? Bylec), n. ves v okolí Žebráku Ota z Bergova, jako manství ušlechtilé
a Točníka (1336), která spustla v 15. st. (1327) s bratrem svým Otou, po nichž
Místo její se pak nazývalo Belicko.
následoval Albert (1339—1371) syn Oty
Bílence, ves v okolí Chomutova, v níž staršího. Ota z B., snad syn jeho, prodal
byl r. 1355 fil. kostel k Přečaplům, avšak B. na konci téhož st. Drželi ji pak r. 1399

působenímJindřicha z Bílenec povýšen Jiří (probošt Pražský) a Purkart

bratří

r. 1370 na farní, jenž r. 1405 obdařen z Janovic. Od nich koupil ji (o. 1407)
od Markéty vdovy Viléma Rousa 2 B. Albrecht z Koldic, jenž se postavil proti
B. drželi pak r. 1510 Jan z Cítova, učení Husovu. Z té příčiny B. r. 1421
r. 1541—1556 Kateřina z Chramec, obležena a město dobyto, potom iztečen
pak Močidlanští z Močidlan. Od hrad (od Ojíře do starého hradiště po
r. 1572 seděl na tvrzí Adam ze Štam stavený), na němž mnoho obrancův &
pachu. od r. 1573 Hrobčičtí z Hrob kněží uprchlých ohněm zahynulo. V B-ě
čice. R. 1622 zabrány Asmanovi ze Štam nastalo nyní panství víry pod obojí a pá
pachu, a prodány Františkovi Clary de nem stal se Jakoubek z Vřesovic, jenž
Riva. Později připojeny k panství Červ. dal městu první svobody (1428). R. 1436
hrádku. Kostel, který od r. 1620 přestal postoupil B. zase Albrechtovi, Hanu
šovi a Těmovi z Koldic, kteříse(1437)
býti farním, r. 1747 obnoven.
Bílenec, v okolí Jesenice, býval ve 14. B-sky'm a všem lidem na panství zapsali,
a 15. st. vesnicí farní, která patřívala ke že je od přijímání pod obojí tisknouti
hradu Šprymberku a později k panství nebudou. Janův syn Tíma. pán na B.,
Petršpurskému. R. 1620 neb dříve fara Krupce a Jiřetíně, nedbalým hospodářstvím
tu zanikla.
zavedl se tak, že nucen byl B. r. 1490
Bílenice (pův. Bielenicí), ves u Sušice Volfovi ze Staršedlu zastaviti. R. 1495
n. s tvrzí, v 15. st. sídlo Běšínův, 1528 zastavil ji na 6 let Jindřichovi z Vře
Mandalény z Lipna, která je zapsala Ča sovic, ale nemoha ji potom udržeti, pro

stolárovi

z Dlouhé vsi- (1528). Od dal ji dědičně (1502) Děpoltovi z Lob

jeho potomkův koupil je r. 1588 Diviš kovic. Tomuto B. (posud ušlech. manství)
Březský z Ploskovic. Václavovi B. 1 P. v dědictví uvedena. Synové jeho Litvín,
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Děpolt a Kryštof
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rozdělili se r. 1538 gv jehož levém poli stř. jest černá orlice,

0 B., při čemž každý dostal třetinu, ale gv pravém dvě pole nad sebou, červeně
po Děpoltovi ('I- 1541) připadl díl jeho jnad stříbrným. Za štítkem postaveny jsou

bratru Václavovi, který jej Kryštofovi pro 'dva praporce, v pravo černý a stříbrný,
dal (1547), R. 1549 drželi B. bratří Jan, v levo stříbrný a červený. (PA. X. 435.)
Bílina, ves u Bernartic (1315), která
Litvín a Kryštof a vymohli pro město ma
jestát, aby měli v erbu svém kromě dvou ipatřívala klášteru Milevskému.
věží starodávných erb Lobkovský a peče
Bílina, Bílinka, ves u Lovosic,v 15. st.
tili potřeby své červ. voskem. R. 1591 sídlo vladyk ze Vchynic a tvrz. V 16. st.
začínají se matriky. Po Janovi (1- 1570) patřila ke statku Vchynskému.
držel díl jeho syn Kryštof (1- 1609), po
Bílina, řeka a přítok Labe (staroč.
Litvínovi syn Jan ml. (1- 1583), po Kry—|Bíelina, něm. Biela, odkudž povstal ne
štofovi (1-1592) syn Oldřich Felix. Tento ;rozumný překlad Běla), přip. se již v 12. st.
skoupil r. 1592 díl Kryštofův, r. 1593 díl v nejstarším sepsání pověsti o Přemyslovi,
Lidmily, dcery Janovy, za nějž dal By jehož rodiště (Stadice) leží nad Bílinou.
střici a Chlumec. R. 1601 potvrdil svo
Bílina, přítok Lužnice u Borovan (1 219).
body města, ale pivo vařiti dovolil jen | Bílinsko (staroč. i Bielsko, Bělsko), po
vyznavačům víry pod jednou (1-1604). Stej :jmenování krajinné: 1. Politického

ného smýšlení byl syn Vilém mladší, lúzemí neb kraje Bílinského. Popravcové
jenž reformaci katolickou dokonale pro jneb purkrabě jeho byli r. 1041 Prkoš
vedl (1- 1647). Syn Oldřich Adam, ob ihrabě, který maje v Bílině velitelství nad
držev B. od otce ještě za jeho živobytí
'Moravany a pomocnými pluky z Uher,
(1- 1650), měl z manželství svého s Annou Izradil Břetislava l., začež jej Čechové do
Marií ze Šternberka jediného syna Frant. : Bíliny řeky uvrhli, osekavše mu ruce i nohy,
Ferdinanda, jenž zemřel brzo po otci ve r. 1043 Epa, až do r. 1061 Mstiš, 1061
věku dětském. Dědicem jeho stala se máti Kojata Všebořic, 1177 Sezema, 1187 Bo
a druhý její manžel Jan hrabě z Rot huta, 1207 Slavek (předek pp. z Oseka),
talu; týž však, uživ jí jen rok, postoupil r. 1222 Jaroš. Nějaký rok potom zrušeny

ji (1656) Kryštofovi

synu dotčeného tu úřady krajské (lovčím byl r. 1169 Mojek)

Viléma (1- 1658). Syn jeho Václav Fer a poprava přenesena potom na Osek a
dinand byl napřed pod poručenstvím ma Most. Kraj B., územi bývalých Děčanův,
teře Elišky Apoleny roz. : Tilly, která obsahoval údolí Bíliny, Labe a Ploučnice
udělila B-ským výsady (1660), a _dal a krajiny při nich severně od Středohoří.
v l. 1675—1677 skrze stavitele Antonína Ve 13. století obsahoval kraj tento kra
Portu postaviti nynější zámek. Asi v tu jinu od Bíliny až k Úštku, obsahuje ovšem
dobu se B. od pradávna česká poněmčila. i popravu Děckou a Kamene královského.
Václavův (1- 1697) syn Leopold byl po Název kraje B. potrval i po zrušení úřadů
slední B-ské pošlosti pp. z Lobkovic, pro krajských až do r. 1359, vedle toho vy—
čež se B. dostala sestře jeho Eleonoře skytuje se již od roku 1341 název kraje
Karolině (1- 1720) a manželu jejímu Fi Mustského, ačkoliv se zdá, že hned po
lipovi, praotci nynějších knížat Lobkov zrušení úřadu Bílinského patřil kraj tento
ských. Příznivá poloha a rostoucí průmysl pod zemský úřad Litoměřický a udržel si
minulých desítiletí povznesl B-u tak,“že starý název jen jako topický. Nicméně na
v posledních letech velice vzrůstala a oby zývá se Heřman ze Zhorce ještě r. 1462
vatelstvo za posledního půlstoletí skorem hejtmanem krajův Žateckého, Litoměři
se zdvojnásobilo. Erb: Na modrém štítě ckého, Slanského a Mostského. 2. Arci
stříb. hradba s cimbuřím, v níž brána jáhenství v. t. 3. Děkanství neb kraje
otevřená s čern. hřebenem vytaženým; nad rděkana Bílinského, jež obsahovalo fary
hradbu vynikají ?. věže téže barvy každá Bílinu, Radovesice, Kostomlaty, Světec,
s 5 okny, stínkami a červ. střechou. Mezi Křemyž, Teplici, Hradiště, Doubravici, Bo
věžemi je štítek shora dolů polovičný, husudov (Weisskirchlitz), Osek starý, Ne
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5\ětice, Libk0\ice, Radčice, Duchc0\, Za- l dávna patřila ves ta k panství hradu Grab
brušany, Újezd Jenišův, Jeník0\, Klíny,: šteina aneb těch pánův, kteří na hradě
Litvinov, Kopistv, Souš, Holetice, Most,. Rajmundě sídleli. Po bitvě Bělohorské byl
Zlatníky, Želenice, Lužice, Bečov Světec kostel zdejší dlouho íilialním ke Hrádku
Bedřichů\, Židovice, Vtelno, Slatěnici, a teprve r. 1786 zřízena tu lokalie. Věž
R\enice, Albrechtice, Nové Sedlo, Jiřetín kostelní postavena r. 1786.
Bílý Kostel ve 14. stol. také název
Dolní a Horní (tento tepne od r. 1409).
Bílkovice, \es u Vlašimě, n. sídlo Třebonína u Čáslavě.
Binsdorf \ okolí Děčína připomíná se
\ladycké s t\-rzí r. 1358 Vykčře. Až do
r. 1547 patřily B. k Vlašimi, t. r. po r. 151 5 jako přísl. Děčína a hradu Ostrého,
stoupenyjsou Věžníkům : Věžník. R. 1631 později patřil k panství Benešovskčmu. Ok.
prodal Vaclav starší V. z V. tvrz B. s přísl. r. 1560 postaven tu nový dvůr, později také
Bedřichovi V. z V., jenž je připojil k Cho pivovar. Když r. 1653 Benešovsko mezi
tyšanům.
dědice Aldringenovské děleno bylo, dostala
Bílonice, ves n. u Jemnice, která ná B. s dílem Benešova a vesnicemi Anna
ležela klášteru Kladrub. & r. 15.35 byla vd. Clary za svůj díl. Od té doby držel
pusta.
B. rod Clary, který tu také zámek po
Bílsko, Bílský (obyčejně Blsko), ves stavil.
Bířkov, ves \\ Přeštic, r. 1245 sídlo Bře
u Vodňan, jež měla farní kostel již r. 1359.
Tehdá i potom patřívala k Drahonicům. tislava, předka pp. : Ryžemberka, později
R. 1630 dali Radkovcové kostel zdejší sídlo vladycké (1339 Ota předek pp. Vřes
obnoviti, poněvadž tu měli svůj pohřeb, kovic). Okolo r. 1485 připojen k panství
jejich přičiněním tu také fara udržena.
Roupovskému.
Bischofswerde, hrad v Německu, 1356
Bílsko, \'cs \\ Kopidlna r. 14.01 z části
majetek vl. z Cholynic, později přísluš. až 1501 léno kortiny České.
Kopidlna. Jan Haugvic 2 B. prodal ji
Biskoupky, ves v okolí Zbiroha, jež
(1554) Václ. Chvalovskému z Ledec. patřívala napřed ke hradu Libšteinu. Když
On neb potomci jeho postavili tu tvrz. jeho příslušenství se r. 1543 rozdělilo, po
R. 1583 seděl tu Jan Sudkovský z Henrš stavil tu Kryštof z Valdšteina tvrz, ale pro—
torfu, přiženiv se. Jindř. Materna z Květ dal týž statek r. 1573 k panství Zbirož
nice prodal B. (1629) Albrechtovi : Vald skému.
štcina, jenž je proměnil v manství kní
Biskupice (pův. Biskupicit. j. poddaní
žectví svého. Tak se stalo B. zase statkem, biskupovi), ves u Ronova, r. 1356 přísl.
ale později připojeno k Veliši (H. V. 273). hradu Žleb a Anežky Lichtemburské, po
ílsko, ves u Hořic, která p0\stala zději kláštera Vilemovského. Zápisnč
rozprodáni'm panského dvora, ale za dá\ drženy v 16. st. ke hradu Lichtemburku.
ných dob byla tu také ves a v 16. st. Cís. Rudolf prod. je I. 1578 dědičně Ro
t\rz. Krátký čas byla samost. statkem, sice bmhápům. V 17. st. patřily ke tvrzi Sucho
patřila k Holovousům a od r. 15941: Ho tleskám a přik. l. 1638 k Ronovu.
íicům (H. V. 137)
Biskupice n. ves, kterou držel r. 1415
Bílštice \rch, jinak Hradiště (1383), Aleš z Kořec, v krajině mezi Chlumcem
nyní Hrad u Bílského a Vitic.
n. C. a Týncem n. L.
Bílý Chlum, r. 1268 Véska \\ Hořic
Biskupovice n. ves, snad nynější sam.
a Mokré za Krumlovem.
u Biskupa v okolí Volyně, jež spustla
Bílý Kostel (tak r. 1566), něm. Weiss v 15. st. al. 1543 jako pustá ves k Dobrši
kirchen, farní ves nad Nisou, měla prvotně patřila.
Bítov (p. Bietov), \'esu Berouna(1 324),
také jméno Heinrichsdorf (r. 1606 Hen
dersdorf od zakladatele svého Jindřicha býval sídlem vladyčím, po němž zval se rod
z DonínaP). Nynější název obdržela od ko Bítovcův z Bítova. Z nich jeden Jan B.
stela farního, ve 14 st. bělostkvoucího, (od Němců řečený Witowetz, Witobetz)
který se poprvé r. 1356 připomíná. Ode přišel r. 1439 ke dvoru hrabat Cilských
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a vtipem válečným a chrabrostí dodělal se
velkých úspěchův a stal se mužem bohatým,
nazývaje se pánem ze Hřebene a podba
nem v Záhoří a jiných končinách Char

29

z Vraního, jehož potomstvo tu do r. 1563
sedělo. Tehdá dostaly se B. v držení Vá

clava Pětipeského

z Chyš, udatného

bojovníka (1-1602). Syn toho Odolen starší
propadl po r. 1620 statky své. Ižalda máti
Bítov, ves u Stodu (1272), patřívala ke jeho Soletá měla pak takovou nouzi, že
klášterství Chotěšovskému.
hrnce po čeládce vystrouhávala. B. k.
vatských (1-o. 1463).

Bítovany

(pův. Bielouané), ves u Na l. 1623 Jaroslav

Bořita z Martinic

sevrk, r. 1349 farní ves biskupství Lito a připojil je k panství Smečanskému (H.
myšl. a vladyčí sídlo s tvrzí r. 1361 Msti Vlll. 152).

slava

Rakušice, r. 1415—1440 Alše.

Blahousty (pův. Blahoustr), vesv okolí

1448 Bleha. V 16. st. seděli tu Závišové
z Osenice a rozdělivše se, utvořili tu dva
statky. Jeden z nich patřil pak k Přesta
vlkům, druhý díl drželi r. 1607 Václav

Stříbra (1247), která bývala jměním vla
dyčím a r. 1318 tvrzí Havla z Malesic.
Vladyk tu sedících připomíná se hojně
(1383 Protiva, 1.1.18 Půta, 1463—1492
Ostromířský z Rokytníka, pak Hra. Jan Mníšek 7. B.). B. přikoupeny později

dečtíz Bukovna 1616—1624. R. 1630 od Markvartů z Hrádku ke zboží Svi
k. tento dílAbraham Bechyněz [.ažan, ůomazskému a připojeny pak k Trpistům.
asi r. 1648 držel jej. Jindřich Bořický
Blahov, Blehov, ves u Velkého Března
z Hostovic,

od jehož dcery přikoupen (1167), kterou daroval Milota Zdeslavic
klášt. Litomyšlskému, avšak později jí na
byl Hroznata zakladatel kl. Tepl. a odkázal
ji nějakému Blehovi. Část vesnice patřila
do r. 1437 ke zboží Byčkovskému, později
Bitozeves (snad Bylozěves t. j. Byto k němu celá ves.
hova ves), farní. ves u Postoloprt, v níž
Blahušovice n. ves neznámého polo
byl far. kostel r. 1361 a sídlo Dalibora žení.
Blahutín snad český název vsi Platné
z Telec a Zaviše syna jeho. V 15. st.
patřila křižovníkům Svatomářským, u Frymburka
přišla r. 1436 do světské zástavy & stala
Blanice (v 16. st. řečená Kozlova), ves
se potom statkem dědičným. Na tvrzi zdejší u Mladé Vožice, která bývala ve 14. st.
seděli Pehmové z Konobrž, a dědic jich vesnicí farní, ač se jako sídlo vladyčí
Zikmund z Nemyčevsi prodal B.r. 1506 teprve od r. 1407 vyskytuje. Část vsi držel
r. 1694 k Orli a Seči. Kostel přestal býti
farním po r. 1621, byl pak fil. ke Skutči
a od r. 1682 k Žumberku (PA. II. 40, H.
I. 170).

Janovi Hruškovi z Března. Jeho po od r. 1417 Jan Kozel z B., po němž se
tomci tu seděli až do r. 1623, kdež Jakub
& Tobiáš bratří propadli statky své a ty
prodány Adamovi z Herbersdorfu. Později
patřila Michnům z Vacínova a přikoupena

potom Kozlovou nazývala. V 16. st. pa
třila Voračiclcým z Paběnic a po zabrání
r. 1623 dostala se B. k panství Chýnov—
skému.

Blanice n. dvůr u Kamberka (1408),
'
_
Blahoňov snad totéž co Platná u Frym v 16. st. pustý, r. 1609 zase obnovený,
burka.
ale potom zase spustlý.
Blanice n. tvrz, dvůr a ves, nyní mlýn
Blahotice (pův. Blaha/ici), ves v okolí
Slaného, přip. se již v zákl. listu Vyšehrad— u Pavlovic v okr. Vlašimském, původiště
ském 0086). R. 1316 bylo tu vladyčí Blanických z Blanice (1370—1395
sedění Dobrohostovo, později také tvrz a Viléma, 1412 Markvarta, 1438 Jana, 1459
vedle toho jednotlivé dvory. Václav z B. Markvarta aViléma, 1475—1483 Jana),
byl kanovníkem Mělnickým (1396) a potom z nichž poslední potomek zemřel r. 1584.
farářem v Ústí n. L. a děkanem v Lito R. 1546 patřila B. jako pustá tvrz k pan
měřicích (1- 1414). V 15. st. usadil se tu ství Vlašimskému. Zůstal tu pak dvůr, jehož
Erhart z Doupova. Potomek jeho Petr popluží r. 1850 rozděleno (MB. II. 39).
r. 1671 k Postoloprtům.

prodal B. (1532) Janovi Luníkovskému

Blanice Velká u Bavorova(1274) měla
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ve 14. st. farní kostel, jemuž podřízeny stoupila práv svých pp. z Kekeřic a právo
byly kostely v Bavorově a Vitějicích. Pa kr. odúmrtí si vyprosil Jindřich z Rab
třila k panství Bavorovskčmu aneb hradu šteina. Mikuláš spokojiv obě strany smlou
i—lelfenburku.
vou (1483), podržel B. Dědic a bratr jeho

Blanice, názevřeka potokův,a Blaník, Kryštof jsa stářím stižen, odevzdal B.
Blansko, Blanský názvy hor a lesůvv již 1. 1495. synu svému Kryštofovi mlad
ních- Čechách oblíbené, kdež se chudým šímu. I.. 1503 koupil B. Volfart Plank
porostlinám blany říkávalo. Blanice, přítok nár z Kynšperka a držel je asi do r. 1517.
Po nějakém čase nabyl ho Jan Březenský
Otavy, přip. se r. 1205.

Blanik, hora u Louňovic, připomíná se z Vartemberka,

a ten prod. B. s roz

teprve r. 1397, ale má na temeni prastarou sáhlým panstvím (1527) Jindřichovi
ohradu, k níž se váže pověst o rytířích z Bynu & synům jeho Rudolfovi a Gyn
B-kých. L. 1420 osadili B. Táboři, ale byli terovi. Při potomstvu jich zůstalo B. až
odtud sehnání.
do r. 1628. Poněvadž pak důležitost hradu
Blankenburg n. přísl. koruny České jako pevnosti pominula a vrchnosti se ne
líbilo na vysokém a nesnadno přístupném
v držení pp. Plavenských.
Blankštein viz Blansko.
hradě bydleti, přeneseno sídlo panství,
Blankšteín (Planksleín, Plankenstein), které se přece pořád B-ským nazývalo, do
ves v 15. st. v rychtář-ství Polenském u Krum Březnice. Jak se zdá, bylo B. ještě r. 1628
lova, jejíž nynější pojmenování aneb po v dobrém stavu (H. B. V. 226).
loha není známa.
Blanský (druhdyi Blansko), far. ves
Blansko, ves a hrad zbořený (něm. u Kaplice, již ve 14. st. farní, kterou drželi
Blankensleín, odtud i česky Blankšleín) za r. 1361Zdeněk ze Šternberka, vl. 1369
Ústím n. L., založený asi r. 1400 od Vá až 1379 Jan z Ledenic, avšak od r. 1386
clavanartemberka, jenžbylpo r. 1393 vyskytuje se jako přísl. hradu Pořešína,
statky okolní od vl. z Lungvic, Mojžíře s nímž se dostalo it panství Novohradskému.
a j. skoupil. K tomuto hradu vztahuje se Po r. 1620 zanikla fara a B. patřilo do
bezpochyby násl. událost: Král Zikmund r. 1671 ke Kaplici. (R. 1671 začín. matriky.)
vylákav markrabě Prokopa z Bezděze táhl R. 1690 nadána jest tu opět fara a r. 1735
s ním k zámkům, které se krále Václava přistavena ke staré kapli sv. Maří Andělské,
přidržely, až i před »Blaníkc přitáhl; tu jej která je nyní kůrem, loď kostelní (T. B.
kázal na taras svázati, aby k němu z hradu 287 .
stříleli, a tak hradu dosáhl. Václav zapsal se
B)latná, město, obdržela jméno své od
r. 1405 markrabí Míšen., že mu bude B. blat. mezi nimiž povstala. Jako osada a
otevřeným hradem (1- 1407). Nějaký čas sídlo vladyčí přip. se r. 1235, kdež patřila
držela B. vdova Markéta- a pak dobyto byvši Vyšemírovi a bratru jeho lvanovi (1218
vojskem královským dostalo se Bohuši ze atd.). V l. 1243—1251 seděl tu Předota
Zvěřince, který tu po r. 1417 seděl. Král s bratřími Bavorem a Dluhomilem. Všichni
Zikmund vyvadil od něho B. dada mu za ti byli snad předky Benedův z Nečtin. Od

ně Řepín a udělil je Albrechtovi Šen nich přejali B. páni ze Strakonic, ze
kovi z Landšperka (o. 1424), který se jména tu seděliMikuláš z Blatné (1315)
's ním poddal pod ochranu Míšňanův. Ale a syn jeho Bavor jinak Bašek (1353 až
po bitvě Ústské (1426)-opanoval B. Zik 1363) a potom Vilém 2 B. (1367—1374).

mund-z Vartemberka

svému Janovi.

a dal jej strýci Nástupcejeho Břeněk ze Strakonic dal

Tento odtud vedl dlouhé B-ským první výsady. Zdeněk z Rožmi

půtky se Sasy a Lužičany, v nichž (1441) B. tála jsa jeho společníkem, zdědil (o. 1391)
obléháno, avšak nedobyto. Teprve l. 1453 po něm i jmění i erb a rod jeho pokládal
zjednán pokoj (Jan-fo. 1472). Janova vdova B. od té doby za své přední sídlo. Od
Anna z Dubé vdala se zase za Mikuláše 1. 1407 vládl tu syn jeho Jan (1- 1430).

z Hermštorfu,

jenž se proto stal pánem Synové tohoto Lev a Protiva došli velké
na B-u kdežto Kateřina, dcera Janova, po vážnosti skrze spříznění s králem a bohat
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ství, které vzrostlo ještě více za Zdeňka;
(1- 1535), syna Lvova. Týž sídle na hradě
zdejším před tím nákladně přestavěném po
tvrdil l. 1489 svobody B-ských, vymohl jim
výroční trhy a pustil jim pivovar a některé
dědiny. Jsa mysli nábožné, obdržel i pro
kostel výsady papežské a zřídil při něm
dvoje kaplanství. Nákladnými cestami, jakož
i nádherným živobytím, kteréž vedl jako
první osoba po králi, zavedl se tak, že strhl
za sebou všechno příbuzenstvo a syn jeho

31

Blatnice (1591) přítok Kamenice a Ji
zery, něm. Blattnei.
Blatník, n. hrad, nyni samota u Lhotky
v okolí Pardubic. R. 1244 stála tu nějaká
Véska, kterou daroval Jan Zbislavovic klá
šteru Litomyšlskému. R. 1339 seděl na
hradě zdejším Ctibor z B-a, po němž násle

doval \: 1. 1349—1363 Bernart : Cim
burka. Nástupce tohoto Albrecht z C.

prodal B. klášteru

Opatovskému.

V 15. st. připomíná se tu jedině ves, rybáři

Adam ani jediného panství otcovského a přívoz.
Blatno (Platten), králov. horní město,
neudržel. Věřitelovéprodali B. Adamovi
ze Šternberka a od něho se dostala prvotně přísl. panství Švarcenberského,
sestrám Kateřině a Anně Řepickým ze Su jehož větší část nyní v král. Saském leží.
doměře, z nichž onano ji sama ujala a Zdena, dcera Jiříka Poděbradského, vdávána
l. 1560 manželu svému Zdeňkovi ze Štern jsouc za Albrechta Saského, obdržela pan
berka (1- 1575) zapsala. Po jeho smrti ne— ství to věnem. Kníže Albrecht prodal je po
dostala se B. synům jeho, nýbrž ujata zději pánům z Tetova a od nich koupil je
(před r. 1579) od Jana hrab. z Roz r. 1532 zase kníže Jan Bedřich. R. 1531
dražo va ('i- 1584). Od poručníkův nad si začínají matriky. Tehdá & před tím v okolí
rotky jeho zřízených obdržela B. rozličné dolováno na železo a cín, zejména tam, kde
výsady (1589—1595) a jsouc posud mě stojí nyní lrrgang, Schwimmiger, Breiten
stečkem povýšena jest ]. 1601 na město bach, Z\vittermůhl. Okolo r. 1531—1532
a obdržela královské potvrzení všech svo našla se hojná ruda na Blatné hoře a proto
bod. Za Václava (1- 1625), syna Janova se sem scházelo drahně havířů, kteří tu za
a obnovitele kostela zdejšího, zkoušela B. ložili B. a jiná místa okolní. R. 1534 již
mnohá protivenství od stavovských, poně hornictví tu (po objevení nových žil) tak
vadž od katolictví nikdy neustoupila, jsouc bylo pokročilé, že vydal kníže J. B. tištěný
»skalou mořem kacířským obklíčenoux. řád horní, usadil tu perkmistra a obyva
Syn jeho Frant. lgnác pracoval k na telům propustil pivovárství, pekařství a řez
pravení předešlých škod (1—1691). Dědi nictví. R. 1542 postaven tu již kostel. Když
cemjeho stal se Jan Frant. Krakovský kníže začal r. 1546 válku, byl achtován a kur
z Kolovrat aten prodal.B. Ernestině firství Mauřicovi knížeti Saskému uděleno,
hrab. Serenyiové roz. z Lówensteina. učinil král Ferdinand dne 14. říjnas ním
Za vlády Serenyův povznesla se B., což dě smlouvu, tak aby jižní část panství Švarcen
kovati bylo péči jich o obec, nemálo i do
bromyslnosti M. Elišky roz. hrab. : Wald
šteina (1742, 1- 1787), kteráž byla »nej
dobrotivější mateří chudých a největším
dobrodincem kostelůVa. Po její smrti k.

berského 5 B. a Božím darem a lesy přísl.
postoupena byla koruně České a knížatům
aby zůstaly jen hony a horní desátky (po
slední r. 1556 pozměněno). Král Ferdinand
povýšil B. r. 1548 o Novém roce na král.
B. (1798) Václav svob.pán Hildprandt horní město, udělil mu r. 1555 erb a pečeť
z Ottenhausen, jehož potomstvu velko městskou jako i právo lesy klučiti a na pole
statek posud náleží (T. 465). Znamenití vzdělávati a nová práva horní. Král Maximi
rodáci: J. P. Koubek, F. L. Vorlíček a lian dal B-ským r. 1564 stavení horního
K. Strakatý. Erb: jest štít od pravého rohu úřadu za radnici a r. 1570 potok městský.
pošikem rozdělený, v jehož vrchním poli Svobody ty 1. 1580 a 1613 potvrzovány.
zlatém jest černá sviní hlava s jazykem-čer R. 1593 založil nový kostel na rynku, jehož
veným vyplazeným, ve spodním červeném věž v l. 1605—1607 stavena. Za těch “dob
prostý (t. j. s jedním ocasem) stříbr. lev hynulo hornictví a obyvatelstvo chudlo, tak
(totiž dvě pole 2 erbu Lvův z Rožmitála). že již r. 1585 B-ským a jiným horním—mě
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stům berně odpuštěna. Později činěny po- r. 1587 Bohuslavovi Jáchymovi Hasištein
kusy 0 nápravu, ale zmařeny válkou (1618) skému z Lobkovic. Od něho směnčn B. za
a ještě více reformaci katolickou. Obyvatelé ]jiné statky s Jíříkem z Lobkovic a když
jsouce horliví luteráni odpírali tak tuze, že tento přišel o všechny své statky, držei B.
reformace r. 1623 začatá nic nepokračovala, císař Rudolf II. až do r. 1606. Tehdá
také na přímluvu kníž. Saského jen volně připojen byl k panství Boreckému. R. 1638
prováděna. Když pak r. 1653 přísnčji pro začín. matriky.
váděna, vystěhovali se mnozí obyvatelé do
Blatno, Blatná, ves v okolí Jesenice
Sas, kdež od nich a jiných horníkův zalo (12 53), vyskytuje se od r. 1357 jako .ves
ženo nové horní město Johanngeorgen farní a patřívala řádu křižovníkův s červ.
stadt. Když v násilném obracování zůstalých hvězdou. Od r. 1420 byla snad v držení
a nevystěhovaných pokračováno, ujímal se panství Rabšteinskěho, s nímž se dostala
jich kníže Saský dovolávaje se smlouvy rodu Kolovratskému. Při dělení r. 1595
r. 1546, kdež horníkům svoboda víry byla dostalo se B. s podacím sv. Michala k dílu
zaručena, ale nic nedovedl. R. 1686 posvě Žíhelskému & s nim k Petršpurku. Fara.
cen znova kostel a r. 1754 obnoven. Dolo která po r. 1620 zanikla, nikdy již neob
vání na cín šťastně prováděl v l'. 1739 až novena. _
1747 Jan Frant. Hessler, jenž odtud zbo
Bláto, ves a svěř. statek u Chrudimě
hatl. (Dějiny B. zpracoval farář Berner pro vyskytuje se od r. 1382 jako sídlo vladyčí
Sommerovu topografii.) Erb: štít shora (1440 Jiří 7.B. a z Brloha) v 15. st. jako
dolů polovtčný, v pravé polovici červené přísl. Rychemhurka a od r. 1498 panství
Stříbrný široký pruh (erb rodu Rakou Pardubského. Od Burjana Sobka z Kornic
ského) levá polovice na dvě pole rozdělena, koupil je r. 1538 Jiří Vaniš ze Ždánic,
ve vrchním červeném erb král. Českého od synův tohoto (1548) Burjan Svitkov
(lev), ve spodním též červeném kladivo a ský ze Škudl. Zdeněk Komarovský
hornické hrábě (stříb. se zlat. rukovětmi) z l ibanic postavil tu tvrz, na níž seděli
od r. 1561 Něnkovšt-í z Medonos a od
pošikem přeložené.
Blatno (i Blatná), ves v okresu Bore r. 1569 Beneš Vahanský z Vahančic
ckém se starým zámkem, který postaven ve (1- 1573). R. 1583 koupil B. Heřman

14. st. od křižovníků řádu Němec. na Varlých z Bubna, jehož rodu odtud ná

panství jich Chomutovskěm a zřízen za leželo (H. I. 176).
malou komendu pro 2 bratří. Od r. 1377
Bláto, Černě Bláto (lat. Nigrum
přip. se také fara zdejší. R. 1403 bydlel tu lutum), ves u Uhl. Janovic a n. tvrz a od
Albrecht Dubé, bývalý komtur zemský, r. 1382 vladyčí sídlo (l. 1440—1449 Aleš

r. 1404 postoupeno B. králi Václavovi

zB.). R. 1479 držel B. Opl z Fictum,

a podřízeno purkrabí Chomutovskému. v 16. st. Říčanští z Říčan držíce B.
Král Zikmund odevzdal B. (r. 1420) Vilé k Maloticům. R. 1555 k. B. Jakub 2 Bez

movi Zajíci

z Hazemburka, avšak dědic, vjehož rodě zůstalo do r 1568;
tehdá k. je Václav Baderský z Újezda,

r. 1424 učinil naň nový zápis panu Plaven
skému. Zápis ten vyplatil Mikuláš z Lob
kovic & proto mu B. (1454) zastaveno.
Král Ladislav zapsav B. Janovi Caltovi
z Kamenné hory dovolil mu je i vypla
titi; když se to pak stalo, zůstalo B. zase
při panství Chomutovskěm.

přiženěním dostal se v jeho držení Diviš

Hostačovský z Petrovic,

jehož syn

Jan Diviš prodal je r. 1601 Danielovi

Pražákovi

z Jindic.

R. 1616 k. je

Albrecht Dobranovský z Dobranova,

K rozdělení ale propadl je (1- 1623), po čemž prodáno

přišlo teprve r. 1560, když Jan : Veit vrchnosti“ Ratajské (MB. Xll. 50).
mile Chomutov arciknížeti Ferdinandovi
Blaždice (Blažlíce, staroč. i Blažčice),
prodal & sobě B. s 5 vesnicemi zůstavil. n. dvůr a ves u Seče v okolí Blovic. Odtud
R. 1564 koupil B. od jeho sester Manda se nazýval rod Žitínských z Blaždice.

lěny a Anny Václav z Lobkovic

na
Blažejov, ves u Jindř. Hradce, byl ve
Duchcově, jehož syn Adam Havel je prodal 14. st. \'sí farní a patřil od dávných dob
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křížovníkům řádu Něm., jimž se s Vít svědčí nejstarší horní kniha r. 1524 zalo
kovým Hrádkem dostal. Až do r. 1405 žená. Brzy osazovalo se tu drahně hor
byli pány podací komturové Hradečtí, od níkův a tvořila se nemalá osada, již hrabě
r. 1405 osoboval si to právo provincial, výsadami obdařil. Když Šlikové r. 1547
avšak r. 1416 držel B. Sezema z Chotě statky své propadli a B. s panstvím Her
mic. Později zabrán B. k panství Hrade temberským Jindřichovi z Plavna zastaven
ckému. Fara zanikla po r. 1620 a B. byl, upadalo hornictví, tak že se vidělo
patříval k Pěně, r. 1781 nadán tu lok. králi Ferdinandovi doly zdejší od panství
kaplan r. 1856 zříz. samostatná lokalie Hert. odděliti a podříditi hornímu úřadu
Jáchymovskému. Týž král povýšil městečko
(H. IV. 68, T. 409).
Blažim (i Dlažim), ves v okolí Neve (1561) na klál. horní město a udělil mu
klova prastarého původu, již daroval prý výsady. Pozdější výsady obdrželB. v l. 1580,

kníže Boleslav ok. r. 1000 klášteru
1594, 1597,1613,1652 a 1785 R. 1594
Ostrovskému. Král Zikmund zapsal ji začínají se matriky. R. 1700 vyhořela
r. 1421 Mikuláši zKrchleb. R. 1522 radnice i se všemi písemnostmi. Erb:

dánakdědictvíJanovi Bezdružickému

z Kolovrat

Štít od pravé k levé polovičný, ve vrch

& po jeho smrti prodána ním červ. poli stojí český stříb. lev se

r. 1539 Janovi Bechyňovi z Lažan. zl. korunou jako ke skoku připravený,
Od té doby byla přísl. statku Pnětluckého,
později připadla k Jablonné.
Blažim (i Dlažim a to od 16. st.), ves
vokolí Postoloprt, ve 14. st. farní ves
s tvrzí a sídlo vladyčí (1390 Jindřich a
Litolt, 1404 Martin, 1417—1434 Jan
z Blažimě a z Moravěvsi). R. 1467 byla
v držení Vřesovcův, jichž jedna větev zvala

spodní rozdělená jest na dvě pole. V pra
vém modrém poli jest zelený vršek s čer
nými dveřmi a nad tím šindelová střecha
s korouhvičkou zlaté barvy na způsob
hornické hašple, v levém stříbr. poli jsou
dvě hornická kladiva rozličné podoby
stříbr. barvy a se zlatými rukověťmi po
šikem přeložená. Štít drží za oba horní
se Dlažimskými z Vřesovic (Jindřich úhly anděl v stříbr. rouchu a sstříbr.
1467—1515, Jaroslav 1523—1543, Jan křídly, zl. křížkem na hlavě a zlatou
1534—1569, Vilém 1574-1599)._ Jan štolou přes prsa křížem přeloženou. (Ma
Habart Kostomlatský : Vřesovic, jestát na to r. 1594.)
Blessberg, hrad u Bernova v Hor.
dědic Vilémův, prodal B. (1629) Pavlovi
Michnovi : Vacínova. od jehož potom Falci, vl. 1360— 1783 léno koruny České
stva držena napřed k Bítozevsi & potom a v držení falckrabí & knížat Bavorských.
k Postoloprtům.
Blešno, ves u Třebenic (1226), patří
Blažim, ves v okolí Žatce, jež patřila valo kl. Doksanskému, bylo později od
r. 1332 k prebendám kapituly Vyšehradské cizeno a vyskytuje se od 16. st. jako pří
a tehdá najata Albrechtovi ze Kryr a o niž slušenství statku Třebívlického (poprvé
není jisté, byla-li totožnou s předešlou.
r. 1586 jako háj).
Blevice viz Blovice.
Blažim, ves v okolí Bezdružic, přip. se
již r. 1183. V 15. st. seděl tu rod vladyčí,
Blížejov, Blíživo (i Blížiov &Blíží'ua),
jenž se psal z Blažína, později náležela ves farní ves u Horšova Týna, r. 1324 sídlo
tato ke hradu Krasikovu.
vladyk Uhy, Zdeňka a Benedy. Ve 14. a
Blažkov, ves v jižních Čechách, jež 15. st. byla tu fara a ves rozdělena mezi
patřila r. 1465 s Tichou ke statku Omle Hrocha (1379—1403) a Václava Šrůta
nicí, nyní neznámé polohy.
(1413) a Sezemu z Chotimčře (1406 až
Bleistadt (česky prý Olovnice), král. 1423). "Část vsi pak se dostala k Naho—
horní město, jehož počátky jsou málo šicům, na druhé části s tvrzí seděli Bli
známy. Na poč. 16. .st. byly již v těch živští z Bliživy (1472 Příbram, 1492
místech olověné doly, které koupil hrabě Jan, 1541 Jiří, Jan, Hynek, Bedřich, Adam).
Štěpán Šlik od Volfa z Hertemberka. Jinou část, kterou r. 1546 Jetřich B. 2 B.
Šlik velice pečoval o hory zdejší, jak držel, přikoupilVácl. Henigar z Eberka
Místopisnýslovnik: Část historická.
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(1552) k Nahošicům. R. 1638 koupila po— První obdarování obdržely B. od krále
dací zdejší posud k Chotiměři nálež. obec Jiřího. Vladislav II. udělil B-kým výroční
města Horš. Týna i s kostelem, který dala trhy a právo voliti si purkmistra. R. 1558
vrchnost Chotiměřská r. 1556 postaviti. dány k dědictví pp. ze ternherka k Ze
R. 1644 začínají se matriky. (H. IX, 124, lené hoře (se 79 osedlými tudíž) a při
padly r. 1560 na díl Vilémův. Nedlouho
T. 767.)
Blíževedly (též Blížebedbi, Blížebydly potom dostaly se k panství hradu Vild
t. ]. Blížebydh), městec, jehožto hrad se šteina. Kryštof z Roupova udělil jim
však jmenoval Hřídelík; byly již na poč. r. 1587 svobodu, aby o statcích svých ří
14. st. v držení biskupův (později arci-. dili, a pustil jim piva vaření & šenkování.
biskupův) Pražských, kteří B. ke Hrádku Pak odtrženy od Vildšteina a připojeny
Helfenburku připojili. R. 1364. byl tu farní ke Hradišti. R. 1647 založeny matriky.
kostel. B vše městečkem ještě v 15. st. R. 1760 kostel znova postaven skrze Pro
sklesly před r. 1524. na ves. Jáchym z Mal kopa Krakovského z Kolovrat, r. 1766 za
cánu oddělil B. od Helfenburka a připojil loženo jest při něm kaplanství, r. 1844
je k panství Ronovskému a Stolinskému. zase kostel obnovován a r. 1846 znova
Ač se ještě r. 1608 vsí nazývají, slovou posvěcen. Erb: Na štítě modrém stříb.
od r. 1623 zase městečkem. R. 1784 byl hradba se stínkami a červ. stříškami, bra
tu takový oheň, že za tři hodiny 77 domů nou otevřenou, v níž černá mříže vytažená.
shořelo, a jen 35 s kostelem zůstalo. Erb: Z hradby vynikají tři stříb. věže, každá
na modrém štítě stříb. hradba se stínkami, o dvou oknech s červ. střechami a zlat.
branou otevřenou, v níž černá mříž vy makovicemi; v pravo od prostřední jest
tažena; za branou stojí stříb. čtverhranatá zlatý měsíc, vlevo zlatá hvězda.
věž : cimbuřím a oknem a po obou stra
Blovice, Blevice, ves v okolí Velvar,
nách zlatá hvězda.
přip. se r. 1282. Část patřila kapitule
Blížkov, na Blížkově, samota u Slav Vyšehradské, část klášteru sv. Jiří. Onano
hostic, ve 14. a 15. st. ves s farním ko dostala se později ke statku Zvoleněvsi.
Blsko v. Bílsko.
stelem. Podací kostelní patřilo vladykám
ze Slavhostic a dílem také vladykám na
Blšany (pův. Blšané, něm. Flóhan s na
Meziříčí a Kozojedech sídlícím. Kdy ves rážkou na slovo blecha), město v okr. Pod
spustla, není známo.
bořanském, r. 1238 ves, r. 1357 farní ves
Bližná (prvotně na Blížných, něm. a vlad. sídlo s tvrzí. Páni zdejší patřili

Eggelschlag, staroněm. Ekharlschlag), při k rodu vladyk ze Rvenice (1374 Jindřich,
pomíná. se r. 1268 jako přísl. klášt. Ko 1380 Lukáš, 1394 Bedřich a Aleš bratří).
runského, v 15. st. zámku Krumlova.
Po nich ujal B. Vlček : Minic (1407)
Blov, Blovy i Vlov, ves v okr. Kadaň a potomstvo jeho sedělo tu po celé 15. st.
ském, n. s tvrzí přip. se k r. 1336 v kro Bohuslav Felix Hasišteinský z Lob
nice Neplachově. R. 1454 seděl tu Zik— kovic vyprosil B-ům (tehdá již městečku)
mund Tos z Kysyble. Král Ferdinand I. trh roční a téhodní & trh výroční na vlnu
dal Vinary a B. (1530) Vilémovi z Dou (1541). V držení jeho zůstaly B. až do
pova do zástavy a roku 1545 připojeny roku 1572, kdež je prodal Bohuslavovi
Havlovi z Lobkovic (1- 1595) a skrze
k Vintířovu. (PA. X, 843.)
Blovice (pův. Blovici, staroč. i Blevice), manželkutohoto Elišku roz. z Kolovrat
město, r. 1374 místo s farním kostelem, ('l—
1597) dostaly se sestře její Anně Marii
jehož podací patřilo opatům kláštera Ne Vchynské roz. Krakovské z Kolovrat &

pomuckého,

poněvadž i B. k němu od po ní Jiříkovi ze Vchynic. Odtud byly
s Krakovcem pod jednou vrchností. Jiří

starých dob patřívaly. R. 1419 naposled
tu opat podával a od r. 1420 byly B.
napřed “pod vládou vladyk z Netunic, po
zději pod panstvím pánův Zelenohorských
(vladykové z Javora měli tu nějaké sedění).

Karel Strasoldo prodal B. (1648) Syl
vii Kateřině Černínové z Millesima,
která svobody městečka potvrdila. Později
dostaly se. markrabskému rodu Baden
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skému, ale prodány r. 1688 Antonínovi

hora, která dělila (asi r. 1346) panství

Janovi Bedřichovi Libšteinskému proboštství Vyšehradského a Vimberské.
z Kolovrat,

spolu pánu na Malé Čcrnoci.

Bobovec (vlastně snad Popoz-ec, něm.
Poněvadž po smrti jeho pro dluhy udrženy Pfafenschlag, špatně Kněžice,poněvadž tu
býti nemohly, prodány r. 1709 skrze na »kněu znamená pána země), ves u Krum
řízenékomisaře hrab. Heřmanovi Jaku lova. Ves tato již před r. 1283 dána byla
bovi Černínovi z Chuděnic a připo klášteru Drkolenskému od pp. : Krumlova.
jeny k panství Krásnodvorskému. Kostel Přikázána byla kostelu Světlickému a farář
zdejší rozšířen jest r. 1762 novou věží, Ondřej přikoupil r. 1414 louku u Bobovce
vyhořel r. 1825 a potom zase obnoven. od vladyk z Trojan.
Bobovice \'iz Bubovice.
Erb: Na štítě modrém stříb. hradba se
stínkami & červ. stříškami a branou ote
Bobrkov, n. dvůr u Chrtnic v okolí
vřenou s dveřmi dokořán a mříží černou Habr.
vytaženou. Z hradby vynikají dvě věže,
Bobrovíce', n. osada, po níž se na
každá s oknem, cimbuřím, červ. střechou zýval rod zemanský Bobrovcův z Bobrovic,
a zlatou makovicí. Mezi věžemi jest štítek bezpochyby táž, která se jindy nazývá Ba
zlatý, na němž jde pošikem stříbrný pruh vorovice a Obro1ice.
se třemi červ. leknovými lupeny (štít vla
Bohanka, prvotněBohaňova hora
dyk ze Rvenice), nad štítkem jest zlaté F. (1378), ves, která patřívala ke hradu Vře
Blšany, prvotní název vsi Bžan neb šťovu a s nynějším svým pojmenováním
Bšan (něm. Ubelsass ze staroč. v Blšas). se od 16. st. připomíná.
Blšany, n. ves v krajině mezi Podě
Boharyně (nyní i Bohárna), farní ves
brady, Městcem Králové, Kolínem a Pře u Nechanic, v níž byl farní kostel r. 1355,
loučí, náležející klášt. Břevnovskému, později také tvrz. Ves B. byla prvotně asi
kterou si od něho najal r. 1393 Aleš na tři vladyčí statky rozdělena; z jednoho
z Bychor a r. 1398 najala manželka jeho z nich pocházel také Jan Sova, farář Dvor
Eliška z Dolan. R. 1395 klade se do Hrade ský, jehož Táboři r. 1425 vrhli z praku.
ckého kraje, stála r. 1406, avšak později Od r. 1460 seděl tu Petr z H., předek
není o ní zmínk .
Boharynských z Hrádku (Jan 1480,
Bludy (pův. Bludi), dvůr, n. ves u Lovčic Diviš 1486). Potomek jeho Bořek prodal

(1299)

B. (1530) obci města Hradce, která ji

Bluk, -n. tvrz a. dvůr mezi Černošici, držela do r. 1547. Od 1. 1548—1622 se
Lipany a Mokropsy (u Zbraslavě) & man
ství službou ke hradu Karlšteinu patřící.
»R. 1404 drželi je Hynek a Jodok z B.,
r. 1412 Markéta postřihačka, později mě
šťané rozliční. Před r. 1467, kdež ho do
sáhl Zikmund Malešický z Černožic, spustl
B. docela. V l. 1488—1549 patřil vl.
z Vrábí, 1549 Janovi Kolskému z Kolovsi
a okolo r. 1585 připojen k Mokropsům
(H. Vl, 85).

Bluvačov,

n. ves, která se r. 1196

děli tu Jestřibští z Ryzemburka.(Ber
nart 1- 1569, Jan 1—1593, Jetřich & Karel

bratří). V l. 1622—1644 patřila ke Chlumci,
v l. 1644—1693 ke Kratonohám, později
byla v držení Asterlů : Astfeldu a pak při
pojena ke Stěžerám. Po r. 1620 zanikla
tu fara, r. 178 postaven znova kostel,
r. 1787 zřízena tu zase lokalie (H. V, 339).
Bohdalice, n. ves, jejíž poloha není
známa.
'

Bohdaneč

(t. j. Bohdankůu dvůr),

připomíná a někde v okolí Doupova ležela. město u Pardubic, r. 1363 s farním ko
Bnečice viz Mlečice.
stelem. B., tehdá městečko, pravidelně
Bobanov (též Bnbanov,Vobanov),n. ves vyměřené a stavěné, patřil ke hradu Blat
v okolí Třeble za Černošínem. Bezpochyby níku. R. 1377 prodal Albrecht : Cim
vYpálena r. 1431 od křižákův, poněvadž burka hrad Blatník a městečko B. se

se \-'l.1454—1544 jako pustá ves a pustý 4 vesnicemi klášteru Opatovskému.
dvůr připomíná.
Po vyvrácení téhož kláštera (1421) ujat
Bobík (bezpochyby nynější Schreíner), ke Kunětické. hoře. Jindřich kníže Minstr
B*
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berský zapsal od téhož hradu B. s 5 vesni prvotně také ves, jež patřila řádu křižov

cemi (1488) Vilémovi Zubovi : Land níkův Německých

a prodána od nich

ale vyplacen jest zase k Pardu r. 1233 klášteru Želivskému. Od
který r. 1367 přip. se tu farní kostel, také tu
n B. rybník Plaček založil (1497). Týž bývala tvrz. Tehdá tu seděli Kuneš a
vyprosil B.—čir. 1491 majestát na výroční Michal, bratří, z nichž onen se také
trh a dovolil obyvatelům, aby o statcích r. 1375 jako spoludržitel Čečelic vysky
svých říditi mohli, také jim zjednal r. 1512 tuje. Jan Kropáč držel jednu část B-e
majestát, aby mohli mýta na opravu cest až do r. 1390; na jiné seděl Robert
vybírati. Obci přibývalo jmění, tak že kou (1384 až 1407), praděd Bohdaneckých
pili od pána (1514) ves Jilovku. Vnuk z Hodkova. Vedle něho vyskytují se jako
jeho Jaroslav zavázal se r. 1554, že svod držitelé druhé části 1. 1398—1426 Milota
nice a struhy z rybníka Rozkoše jdoucí al. 1412—1416 Ctibor z Chřenovic.
šteina,

bicům od Viléma z Pernšteina,

sám bude vydržovati, a když přes to měst
ské dědiny byly zaplavovány, daroval obci
les Soukovský. Od Ferdinanda I. obdržel
B. (1554) výroční trh. Maximilian Il. po
tvrdil r. 1564 všechny svobody a daroval
ke kostelu (od r. 1562 pod obojí) les
Lužec. Jiné majestáty dány byly 1. 1587,
1616, 1628, 1637, 1638 (na výroční trh),
1685 (právo červ. voskem pečetiti), 1726,
1748. R. 1737 postaven jest kostel znova,
r. 1772 vyhořela velká část městečka
s věží kostelní, farou a radnicí. Na novou
\'ěž vytáhlo prý jen několik školních dětí
zvon 1539 lb. těžký (1780). V B. narodil
se r. 1806 spísov. J. J. Langer &tu také
zemřel. Erb Starodávný zděděný po pánech
z Miletínka potvrzen r. 1685 a jest tento:
Štít shora dolů polovičný, jehož pravá po
lovice černá s červ. okrajem & v ní zlatý
žebřík o šesti_žebrech od spodu širších
a k levé straně obrácených, levá polovice
tolikéž s červ. okrajem s šachovnicí červ.
a stříbr. Nad štítem anděl od pasu nahoru
za týmž štítem vynikající s dvěma kří
dloma, pravým černým, levým červeným.
\'stříbr. rouše červenými růžemi pokro
peném a zlatem obroubeném, s páskou
_okolo hrdla, až k pasu splývající a tam
na kříž přeloženou a zlat. záponou ozdo
benou, drže rukama nad hlavu vyzdviže
nými korunu zlatou, ve kteréž sedí půl
orla černého s křídloma složenými, pyskem
zlatým, jazykem vyplazitým, korunkou zlat.
na hlavě, k pravé straně obráceného. (Na
prsou jeho užívá se na památku písmeny
L.) Pokryvadla štítu jsou černá a červená.
(M. VII. 25.)
Bohdaneč, ves, n. městečko u Ledče,

Asi uprostřed

15. věku skoupil ty části

Heřman Otrybec z Hodkova. K žádosti
potomka jeho Kunše Bohdan. z H. po
výšil král. Vladislav (1514) B. na městečko,
udělil mu trh výroční a téhodní, vaření
piva a j. Týž Kuneš prodal B. (1525)

Anežce z Tismic, vdově po Vilémovi
Kostkovi z Postupic ('l- o. 1540), po níž
následovala dcera Eliška. Od ní k. B.

(1545) Jindřich Robmháp z Suché
(1- 1589), jenž dal pro kostel zdejší slíti
zvon. Z synův jeho Jaroslava a Karla ujal

B. tento. Od konce t. st. držel B. Václav
Březský z Ploskovic (1- 1612), jehož
s_vn Beneš jej r. 1622 propadl. Koupila
_iej Maří Majdalena : Lobkovic k Ledči.

Po konfiskaci panství Trčkovských daroval

Ferdinand II. B. (1636) Anně Kylma
nové z Kylmanseku. Od ní k. B. (1643)
Anna Kamilla z Enkefurtu a připojila jej
k Ledči. Za válek tehdejších tvrz a mě
stečko vypáleny a od té doby sklesl B.
na \'es. Také fara tu po r. 1620 zanikla
a teprve r. 1760 znova zřízena; mezi tím
patřil B. farou k Ledči.

Bóhemstein, hrad v Německu,vl. 1402
až 1416 přísl. Čech.

Bohen, prastaré jméno řeky na Le
šansku (říčky pod Břežany).
ohna, ves u Chabařovic, nazývala se
česky Banov.

Bohnice,

Bojmice

(pův. Bojmict),

ves za Karlínem, kdež biskup Daniel
vložil (1158) ostatky sv. do oltáře v ko
stele sv. Petra, založeném od Gervásia
probošta Vyšehradského u přítomnosti
krále Vladislava a královny Jitky. R. 1228

byly B. příslušenstvím kláštera

Svato
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a část ta patřila k němu :již ve 14. st. farní kostel a patřívala k pan—

iv 16. st. Kostel (r. 1360 farní) patřil
s částí vsi r. 1360 Vaňkovi z Vartem
berka, v l. 1368—1371 držel je Peslin
Bohuslavic, ]. 1377—1378 Mnislav z B.,
r. 1390 Zachař : Vinařec, r. 1393 Petr
Bojmička a v 15. st. jeho potomci. R. 1521
prodal Jan Vratislav : Mitrovic dvůr pustý
v B. s věží pustou Jiříkovi Králi. Později

se dostalyB. ke statkům nejv. purkrab
ství. Po r. 1620 zanikla tu fara, jež zase
r. 1738 obnovena, kostel posvěcen znovu
r. 1673 (PA IX 699).

Bohňovice, Bohuňovice (pův.Bagu
ňovici), ves u Litomyšle, která se přip.
k r. 1167 a ode dávna k panství Lito
myšlskému patřívala.

Bohosudov viz Bohusudov._

ství Přimdeckému. Při rozprodání téhož
panství prodána B. r. 1596 bratřím ze
Švamberka, kteří ji později připojili ke
Dvoru Přimdeckému.

Bohuslav v okolí Teplé připomíná se
r. 1233 a patřívala ku klášteru Teplskému.

Bohuslavice,

ves u Nového města

n. M., byly farní vesnicí ve 14. st. Až do
r. 1371 vyskytují se v držení pp. : Do
brušky, pak náležely k panství Černči
ckému, později Novoměstskému, avšak tu
bývalo také sedění vladyčí. Fara zanikla
r. 1625. B. patřily odtud k faře Novo
městské, avšak r. 1745 zase tu zřízena
lokalie a v nov. době fara. Kostel obnoven
r. 1688.

Bohusudov

(i Bohusoudov a v 16. st.

Bohumil, Bohomil, samota u Jevan, obyčejně Bousudou), něm. Weisskirchlitz,
n. \'cs. která patřila ke Kostelci n. Č. 1. blízko Teplice (a nikoliv Šejnov, jak
Bohumilice,

ves u Ledče, připomíná se obyčejně & chybně udává

skrze

se již r. 1289 jako statek vladyčí, v 16. st. mylné domněnky). B. byl přislušenstvxm
kláštera Teplického & po r. 1420 zachvá
byla přísl. hradu a panství Ledeckého.
Bohumilice, farní ves u Vimberka cen jest od světských lidí. Když král Jiří
(1352), ku které prvotně Vimberk býval (1462) svolil, aby .Iaroš z Vřesovic vyplatil
přifařen. B. patřívaly ode dávna ke hradu B. od Hanuška Šulmistra, náležel pak
Vimberku. Král Václav IV. vrátil (1379), k panství Teplickému a Doubravské hory.
kostelu zdejšímu role, louky a potok, které ást vsi patřívala v 16. st. k Bílině a po
mu od starodávna patřily, ale odcizeny zději připadla k Libčovsi. V l. 1577—1624
byly. Urbář farní založen r. 1435 a obno byli tu luther. faráři, potom zanikla tu
ven r. 1666 od kněze Jakuba Fortelidesa, fara a B. patřil k Teplici až do r. 1787,
faráře v B. a vikáře v Prachensku. R. 1815 kdež tu opět fara zřízena. R. 1642 zalo
vyhořely kostel a fara a vl. 1817—1818 ženy matriky.

obnoveny (T. 946).
Bohunkov, n. tvrz & dvůr v okolí
Chuchlé v okr. Chotěboř., jež v 15. st.
spustla.
Bohuňovice, ves u Peček v okolí Ko
lína, v I. 1370—1406 sídlo vladyk Marše
a Tešika bratří. Od některého z potomních
pocházeli Sakové z B., kteří ku konci
15. st. již B. nedrželi. Od 16. st. drženy
B. ke statku Hranickému; r. 1545 zapsal
Václav Popel z Vesce tvrz a ves B. manž.
své Johance z Ryzemburka, po jejíž smrti
zase spadly na vrchnost Hranickou. Sou
sedé přezdívají B-ským »Holevajtiu, po
něvadž je držel vl. 1699—1711 hrabě
ljlolleweil k Malešovu (Sborník hist. Ill.
156).
Bohuslav, ves pod Přimdou, jež měla

BOhuŠín u České Skalice býval farní
vsí již r. 1358 &patříval ke hradu Visem

burkn.

Bohutín,

farní ves vokolí Příbramě,

měla ve 14. a 15. st. kostel farní, jehož
pány podacími byli faráři Příbramští. Ves
patřívala k panství Příbramskému, r. 1576
byla zastavena Bedř. Chrastskému k Laz
sku, později koupena ke Hrádku Staro
sedlskému. Fara tu zanikla po r. 1620 a
teprve r. 1784 lokalie zřízena.
Bohy (zřídka Zbohy, staroč. Bazi,
v Bozech, v Bozes), ves v okolí Kralovic,
která patřila r. 1228 ke statkům klášt.
Svatojirského.
Bochov (něm. Bin—han.staron. Pn
chaw), město, založeno jest jako městečko
buď ku konci 13. neb poč. 14. st. od
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jednoho z Boršův z Oseka na panství
Anděl. Hory, avšak vysazení a osvobození
obdrželo teprve r. 1349 skrze Slavka &Borše
bratří, kteří měli také malý hrad nad mě
stem (nyní Hungerberg). Boreš dal jim
r. 1366 Žlutické právo, ale když s ním
nebyli spokojeni, dal jim r. 1375 Chebské
právo, což i Boreš syn jeho (1396) po
tvrdil. R. 1407 dostal se B. v držení

Oldřicha z l-lazemburka &držen potom
k Anděl. Hoře. Matěj Šlik mu vyprosil
r. 1437 trh téhodní. Jindřich z Plavna
potvrdil r. 1442 všechny svobody a vysadil
tu popravu pro svá panství. Syn jeho po
tvrdil (1456) ty svobody a pustil obci
kaštu solní a vaření piva. R. 1469 dobyt
B. od vojska krále Jiřího a hrad zdejší
zkažen. Jindřichův syn Jindřich vyprosil
B-ským výroční trh a v příčině té vydal
tržní řád pro celé panství (1484). Poně
vadž před tím postaven nad B-em nový
hrad Hartenštein, patřil B. od té doby
pánům jeho. R. 1529 obdrželi B-ští po
tvrzení všech výsad, r. 1533 radnici,
r. 1544 znamenitá obdarování na vaření
piva a lesy a r. 1551 koupili hospodář
ství zámecké. Posavadní farní kostel byl
u sv. Jakuba, kdež B. prvotně stál, nežli
byl od Boršův vysazen, a kdež se od
r. 1356 fara připomíná, ale Adam ze
Štensdorfu (1- 1579) postavil nový kostel
v městě a daroval obci (1573) lesy. Jiné
výsady obdrželi v l. 1602—1608 od Hrob
čických a r. _1616 od císaře Matyáše
obdarování na nový výroční trh. Protože
pak pochybnost byla, zdali svobody ty po
rebelii (1618—1620) platí, potvrdil je
znova Heřman Černín s manželkou svou
(1629). R. 1666 vyhořelo celé město
i s kostelem. Erb: Na modrém štítě stří
brná hradba se stínkami, střílnami a branou
otevřenou, k níž přikloněn jest červený
štítek- a na něm stříbrné hrábě (erb
pp. z Oseka). Za hradbou “stojívěž okrou
hlá, sloupky obklopená & červ. stříškou
pokrytá, na ní dvoje ochoze se sloupovím,
tolikéž' tak pokryté, a nejvýše zl. makovice
s křížem. Za věží spatřuje se vrchní část
kostela stříbr. barvy, s červ. střechou,
zl. makovicemi a křížky, jehož průčelí je
k levé obráceno.

Bojanov,

městys v okr. Nasevrckém,

prvotně ves, jež byla přední na panství

B-ském, patřícím klášt. Vilemovské mu.
R. 1329 najal si je Jindřich z Lichtemburka
do života,aby tu hospodářstvízlepšil. R. 1349
byla tu fara, která postoupena k biskupství
Litomyšl.,ale přivtělena byla kl., načež se
stalo r. 1401 papežské potvrzení. R. 1436
zastaven jest B. s hradem Ohbí a patřil
napřed k panství Ohebskému & od r. 1628
k Nasevrkům. Jako městečko přip. se
r. 1564. R. 1730 obnoven a rozšířen
kostel. Erb: Červený štít a na něm střib.
klíč a stříb. meč se zl. rukovělí pošikem
na kříž přeložené.

Bojanov, n. ves (1226) na klášterství
Želhském.
Bojanovice, ves u Davlí, kterou da
roval kníže Svatopluk (1107—1109) klá
šteru Ostrovskému.
Patřila k němu až
do r. 1437, kdež zapsána Jakubovi
z Řitky, později opět získána a klášter
sv. Jana na Skále měl tu až do zrušení
dvůr a ovčín.

Boječnice, Oboječnice, něm.Wosch
nitz, ves v okr. Přimdeckém, která. nále
žela od r. 1115 kl. Kladrubskému, ale
od r. 1420 byla v držení světských lidí.
V Boječnici býval také v 15. st. statek
vladyčí. R. 1473 prodal Racek z Pněvan
B-i Bohuslavovi ze Švamberka a od té
doby držena k Boru.

Bojenice, ves v okr. Bechyňském,která
se r. 1218 připomíná a patřívala klášt.
Milevskému. R. 1576 prodal ji Kryštofze
Švamberka Václavovi Svatkovskému 2 Do
brohoště; později stala se skrze dělení
statkem samostatným, který se dostal(1624)
od Adama Lipovského : Lipovice jezovit
ské koleji v Praze a připojen k Opařanům.

Bojetice, Vojetice, ves u Mladé Bo
leslavě, jež se přip. v zákl. listu Vyše

hradském'(í088)

a patřívala i potom

k proboštství kostela Vyšehradského.

Od r. 1436 v zápis. držení Jana Semečky
ze Semčic, v 16 st. proměněný v dě
dictví a drženy ke statku Týnci, který
přikoupen r. 1599 k Dobravicevsi.

Bojiště, pojmenování starodávné místa,
kdež poraže'n jest kníže Soběslav II. od
kn. Bedřicha (1179). Kněžna Alžběta, se
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stra tohoto, podle slibu, který učinila, za- [(1' 1540), jehož syn Vilém jej připojil
ložila na tom místě blíž Slepé brány (ko- |k Opočnu (H. II. 70).
Bolechov, ves u Želiva, která tomu
nec Ječné ulice, v pravo kc bráně jdouc)
kostel sv. Jana, jenž darován jest od Be klášteru již r. 1226 patřila.

Bolechovice, ves u Sedlčan, od r. 1381
dřicha(1183) křižovníkům Svatomář
vladyčí sídlo (Jindřich z B. r. 1448 u Prahy).
ským.
Bojiště, ves nad Ledčem, prvotně jen V letech 1537—1539 prodal Jan Žehart
les zvaný tak na památku nějakého ví—z Nasevrk B. na dvě části. Část s tvrzí
tězství; r. 1587 stál tu také jediný ko drželi pak Snětští ze Snětu, 1586 Vilém
Bedřichovský : Lomné a jeho"potom
stelík sv. Vojtěcha.
Bojiště, ves u Hrab. Peček r. 1670 stvo do r. 1622. R. 1623 prodala B. Anna
založená v lese B-i, který se r. 1557 přip. Kateřina Měděncova roz. z Vesce Zdeňkovi
Název B. vztahuje se k bitvě r. 1142 (viz Libštein. z Kolovrat, tak že zůstávaly
potom nějaký čas při zboží Uhřickém. Po
Vysokou).
Bojmany, ves u Žehušic, po níž se nějakém čase byly zase samost. statek Po
zvali r. 1257 Sulislav a Bohuslav, 1310 povských ze Šarfenbachu (1716), r. 1775
až 1322 Vesel 1 B. majíce tu sedění. Karvinských a potom rozličných rodův
Od r. 1364 připomíná se tu farní ko (MB. Vl, 108).
Bolemíl? Boleník, n. ves v okolí
stel, také tu byla tvrz, na níž seděli oby
čejně Kutnohorští měšťané. R. 1424 za. Týnce a Hořikovic, sev. od Chotěšova, jež
psal Fryduš horník B. v dluhu Janovi patřila 1'. 1367 klášt. Chotěšovskému.

Chotouňovi z Nestajova,

od kteréžto

doby drženy ke zboží Žehušickému. Když
fara tu zanikla, dřevěný kostelík zdejší
býval obnovován, že ale r. 1823 byl ve
lice sešlý, rozbořen na dobro, a zvony a
náhrobky přeneseny do kostela Žehušickěho
(M. X1. 16).

Bojnice (1203 atd.), ves kláštera Ose
ckého neznámého položení aneb snad ta
ková, která se nyní jinak jmenuje.
Boleboř, Boliboř, ves v okr. Jirkov
ském (něm. Gótlersdorf na místě Goll
fríedsdorf), byla ve 14. st. vesnici farní,
která patřila r. 1375 Otovi z Bergova a
od r. 1392 pánům z Koldic. Později držena
k Borku, odprodána r. 1578 skrze Au
gusta z Gerštorfu Linhartovi Štampachovi
ze Stampachu, od něhož připojena k Ahní
kovu. R. 1610 začínají se matriky.
Bolehošt, ves u Opočna n. s tvrzí, na
níž seděli r. 1404 bratří Buzek a Jan
Želenec z Přepych. Onen měl syna Jana
Hložka (1428), jenž se stal předkem

Hložkův ze Žampachu.

R. 1450 do

byta tvrz zdejší Mikšovi H. patřící, poně
vadž Janovi Koldovi sloužil. Mikeš sloužil

později králi Jiří (1460—1474). Vnukové
jeho prodali B. asi r. 1511 Trystra

movi Dašickému z Barchova a tento
(0. r. 1530) Mikuláši Trčkovi z Lípy

Boleslav

Mladá

(prvotně Boleslav

Menší, Malý, r. 1132 i Nový), král. město,
prvotně knížecí hrad podle pověsti od Bole
slava ll. založený, který zabíral nynější
zámek a kus Starého města. Hrad ten byl
sídlem král. úředníkův až ok. r. 1262 (viz
Boleslavsko). Po založení Bezděze a města
Nymburka opuštěn jest hrad B. a zůstalo
jen bývalé podhradí neb Podolec. Tu za
ložili páni z Michalovic, kteří jej opano
vali, kostel sv. Víta s komendou, a druhý
kostel sv. Jana též s komendou (obě kři

žovníků Svatomářských) založen na
výšině před hradem. Ty oba byly pak far
ními kostely, Opuštěnému hradišti říkalo
se Hroby a tak jmenována i kaple sv. Voj

těcha, která tu zůstala. Beneš z Micha
lovic (1304—1322) obdržel od krále Jana
dědičně clo a právo trhové v městečku
Menším B. kromě hradiště. Syn jeho Jan
přenesl r. 1334 osadu trhovou z Podolce
na horu Hroby a dne 24. února vysadil
tu nové město právem Nymburským (ny
nější Staré město). Občané obdrželi ke
svým živnostem krámy masné, chlebné,
pekařské, soukenické, ševcovské a právo
pivo vařiti. Při městě pak postaven hrad,
také tu postaven klášter minoritův. Po
jeho synu Petrovi (1- 1368) následoval zase
syn Jan, kterýž vyprosil B-ským výroční
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trh (1391) a jim právo dal, aby mohlilpřečkal, bezdětek zemřel (1588), spadla
o statcích říditi (1417). Když ok. r. 1426' B. na sestry jeho Markétu a Barboru, které
Michalovice v moc Táborů padly, dobyta|B- -ským svobody potvrdily, ale švakrová
i Boleslav a byl tu jako hejtmanem r. 1427 jich Marta z Veselice, žena zlá, chytře jc
Kunat z Počapl a vletech 1431—1433 ošidila 0 B., tak že nuceny mnohými po-

Václav Kruknár z Lobkovic. Ke smí hrůžkamiji prodati Jiříkovi z Lobkovic.

ření mezi B skými, kteří si víru pod obojí Krajířky uchýlily se na Bechyni k Petrovi
oblíbili, a Petrem : Michalovic, pánem Vokovi z_Rožemberka, jenž bratří B-ské
podporoval a jmění jich (dva domy, sbor,
školu, špitál) později sám ujal a je r. 1610
předním defensorům vydal. Jiřík poddaným
svým v náboženství jich velká zkrácení činil.

jich dědičným, došlo r. 1436, při čemž
jim svobod přivětšeno (aby byli při víře
zanecháni a mohli se volně stěhovati). Od
Jindřicha Kruhlaty 2 M. obdrželi (1439
až 1444) potvrzení starých a nové svo
body na prodej soli a odúmrtí. Po jeho
smrti (1- 1468) dostala se B. sestře jeho

Mandalénč a manželu jejímu Janovi
z Cimburka,
kteří svobody města po
tvrdili (1469). Jan i druhá jeho manželka
Johanka z Krajku podporovali jednotu
bratrskou, která se proto v B. rozmáhala.
Po smrti Janově spravoval jmění Adama,
sirotka nezletilého, Ctibor, bratr Janův,
jenž potvrdil r. 1493 s'vobody B-ských.
Adam hospodařil s mateří Johankou, jíž

Prodal ještě t. r. (1588) B. Bohuslavovi

Jáchymovi Hasišteinskému z Lob
kovic, který sem mnoho čeládky německé
přivedl. Také se tu dosti zhusta Němci
osazovali. Maje dluhy, pobídl město (1594),
aby se vykoupilo. Město pracně peníze
sehnavši koupilo (1595, 9. ledna) sebe,
totiž Staré i Nové město, Podolec i před
městí se 2 mlýny. Potom také město r. 1595,
dne 19. dubna, mezi ostatní města krá
lovská přijato, avšak v náboženství tím
utrpěli ujmu. Po smrti Bohuslavově(-|-1605)
kupovala obec od manželky a dědičky jeho

r. 1502 vše své jmění zapsal. B-ským vy
mohl majestát na clo (1502) a bratřím Evy Hasišt. z Valdšteina hrad, ale ne
dovolil s mateří a otčímem svým Janem mohli se hned shodnouti. Teprve s druhým

ze Šelmberka,

aby si postavili sbor jejím manželem Jiřím Bedřichem hrab.
z Hohenlohe učiněna smlouva konečná

11pustého kláštera minoritův. Johanka sle
vila B. s manželem svým některých platů
a povinností (1503) & obdarovala je clem
(1508). R. 1513 zapsala B. bratru svému

o prodání (1614), ale užívání si Eva do
smrti zůstavila. R. 1616 založeny matriky
křtěných. V l. 1618—1620 přidrželi se B-ští

Kunrátovi Krajíři z Krajku. Tehdá mí stavův odbojných, proto r. 1620 nejen hrad
vali B-ští nechuti s obyvatelstvem obou
předměstí (za branou Svatojanskou a za
klášterskou), ale naposled přišlo ke slou
čení obou a spojená nová osada Starého
i Nového města hradbami obehnána (1 528).

Arnošt,

syn Kunrátův, potvrdil r. 1544

svobody obce a bratřím j-ich dům v klá
šteře, v němž starší bydleli, a sbor s krcho

vem. Jednota bratrská tu měla hlavní svou
školu a zřídila tiskárnu, od kteréž doby
se B. ve spisech bratrských také Horou
Karmel nazývá. (R. 1572 zemřel tu Jan
Augusta.) R 1547 zapletl se A. do po
vstání stavovského. Z pokuty mu část jmění
vzata, ostatek s B-í proměněn v manství.
Z manství pr0puštěna B. teprve r. 1576

na žádost Karla a Adama, synů Arno
štových. Když Adam, jenž bratra ('l- 1577)

císařským vojskem obsazen, nýbrž i obec
těžce pokutována. Statky jí vzaté byly sice
r. 1628 navráceny, poněvadž obec za mi
nulých let velké nátisky od vojska vytrpěla,
ale statky jednoty bratrské, která byla krutě
potlačena, zabrány na dobro a darovány
karmelitánům (na díle r. 1631 františká
nům), přes to, že byly jměním zádušním.
R. 1631 vypleněna B. od císařského vojska
a kostel sv. Víta vypálen Švédský generál
Bannér opanoval B. r. 1639, ale r. 1640
ustoupil před arcikn. Leopoldem. R. 1642
přitáhl Jan Reichwald, velitel švédský, a
nemoha od schudlých sousedů peníze do
stati, město zloupil. Roku 1643 ležel tu
Torstenson, číně zase veliké škody. R. 1648
od císařských hrad znova opevňován, pro
kterou věc i několik domů zbořeno, ale
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brzy od toho upuštěno. Hrad pak spustl boštem, děkanem. kustodem, scholastikem
potom tak, že když' jej obec teprve po atd. Kostel založ-.l kníže Břetislav I. 1039
r. 1670 ujala, byl zříceninou. L. 1780 ode na pokání proto, že vpadl do Polska a
vzdán správě vojenské a přeměněn na ka tělo sv. Vojtěcha unesl do Čech. V kostele
sárny.) Po r. 1650 snášela B. mnohé útrapy tom r. 1046 posvěceném uloženy r. 1058
(1680 morem, 1697, 1761, 1779 velkými ostatky pěti bratří, kteréž sem z Polska byly
ohni, 1789 velikou povodní, kterou 22 přineseny (1039). Břetislav nadal (1052)
domů 11:1Podolci zkaženo). R. 1741 a 1757 kostel a klášter vesnicemi, dvory, řemesl
snášelo město mnohé útrapy od Prusův. níky a důchody po Čechách i Moravě.
Za M. Terezie stala se B. městem kraj l..' 1092 byl tu dvorem kníže Kunrát ll.
ským a sídlem krajských úřadův. Od té přijímaje tu nově volené biskupy Kosmu
doby B. zotavivši se z předešlých pohrom, Pražského aOndřeje Olomouckého. L. 1099
utěšeně rostla a obdržela při zřizování položen do B. sněm k volbě biskupa, kdež
zeměpanských úřadů r. 1850 místo před také shromážděným duchovenstvem &lidem
ních měst v kr. Českém, kteréž posud drží volen Heřman probošt B-ský. Proboštové
v příčině všech ušlechtilých odvětví práce tu byli 1052 Menhart, 1079—1099 Heř
lidské. Znamenití rodáci: Mik. Kulha man, Zbud (?), 1160—1165 Petr, 1176 až
(obyčejně Claudianus), knihtiskař zdejší (tu 1180 Kuna, 1184—1189 Přibyslav, 1195
rodilýP), Jan Kupecký, malíř (nar. 1667, až 1197 Kryštof, 1201—1211 Ondřej,
1-1740), Jan Bricquey, zvonař, Dr. Jaroslav 1222—1237 Bohuta, 1237—1238 Dobeš
Goll. Erb: Na štítě červeném (podle No z Benešova, 1244—1252 Kuna, 1276 až
votného modrém) Český lev bez koruny. 1298 Pardus, 1331—1339 Bernartz Ka
Nad štítem koruna sv. Václava. Štít drží menice, 1354—1358 Petr, 1358—1362
v pravo Spravedlnost, majíc v rukách nahý Zaviše z Račiněvsi, 1362 Jan kníže Těšín
meč a váhy, v levo Milost, majíc zelenou ?ský, 1370 Petr z Janovic, 1384 Jan z Ja
ratolest, obě na zlatém podstavci stojíce. ,novic, 1396—1398 Vilém z Hazemburka
(Dějiny B-ské napsal Fr. Novotný. Viz a z Pihle, 1398—1399 Vlachník : Veit
mile, 1399—1402 Jan Jindřichův z Prahy,
i H. X, 30.)
Boleslav Stará (pův. B. Větší., město, 1402—1421 František z Jevíčka, 1424 až
prvotně hrad, kterýž dal postaviti Boleslav 1-1434 Michal Pačest. Karel IV. dal B.
Lítý, dokud držel knížectví Pšovské za vl. 1351—1378 novou hradbou ohraditi.
úděl. Týž chtěje míti hrad kamennou hrad Při počátku husit. válek uprchla celá ka
bou zavřený, obyvatelstvo krutostí k zalo pitula do Žitavy, statky její rozebrány a
žení jeho přinutil. Postavil tu také kostel kostel kapitulní vyhořel. L. 1434 vrátili
sv. Kosmy a Damiana. Na jeho posvěcení se někteří kanovníci domů & pokoušeli se
(928, dne 27. září) přijel sem sv. Václav o obnovení kapituly, avšak s nevelkým
z Prahy navštívit bratra svého a zdržen tu štěstím, poněvadž císař Zikmund velkou
při kvasu a hrách, avšak nazejtří (28. září) část statkův rozzastavil. Za bouří po r. 1437
hanebné zavražděn. Když císař Ota r. 950 rozprchli se kanovníci opět. Větší část
do Čech vtrhl. zavřel se Boleslav se sy fuprchla do Budína, vzavši s sebou poklady
nem svým v B. a tu obležen, ale obávajeÍ a listy, což vše od Turků buď rozebráno,
se zlých konců, císaři se podrobil. V něme-, aneb zničeno. Po r. 1452 zůstávala zase
ckých pamětech nazývá se hrad obležený ikapitula v držení statkův svých, ale hy
Nivunburg (lat. Nova civitas), což se může nula skrze nedostatek kněží katolických.
dobře rozuměti 0 B- i. Také ve válce Břeti Když kapitula se proti králi Jiříkovi po
slaval. s Němci hrozil prý císař, »že jeho stavila, osazena jest B. královskými, statky
stolec musí v Boleslavi státi: a stolec ta zapsány a část B-ě dostala se v dědičné
kový býval tu ještě na počátku 14. st. držení pp. z Michalovic. Probošt František
V 1. 1039—1046 staven tu druhý kostel ze Strakonic (1476—1482) některé dědiny
sv. Václava a při něm klášter pro kanov vyplatil. Král Vladislav dal 1. 1506 vrchnost
níky, z něhož se vyvinula kapitula s pro-lnad chudou kapitulou Janovi ze Šelm
Mlstopisnýslovnik:Čist historická.
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Boleslavsko, pojmenování části země.
berka, jenž příjmy její zlepšil, ale synové
jeho ji 1. 1510 zase králi navrátili. Pro 1. V politickém a soudním ohledu kraj
který se přip. poprvé ve
bošt Václav Hájek z Libočan (1543 “|“]5 53) Boleslavský,
nesídlel v B-i, skrze což kapitula ve větší a 12. st. 11pojmenování své měl po kní
větší úpadek přicházela. Následující pro žecím hradu Boleslavi nad Jizerou Jako
boštové Václav Franta (1553—1580), Be popravce a purkrabě zdejší přip. se r. 1 177
nedikt Chýšskýze Špicberka(1581—1595), Přibyslav, 1183 Litobor, 1184 Zaviše,
Václav Albin z Helfenburka (1601—1617), 1226 Sezema, 1260 Jaroslav. Ve 12. n
Jan Kryštof Kilian (1616—1626) jen ži 13. věku objevuje se B. s Havranskem
vořili. Za těch dob začaly pouti k chrámu (neb pozdějším Nymburskem) jako jeden
farnímu sv. Maří a vystavenému tam zá kraj, ač se snad v příčině popravy od
zračnému obrazu. Po r. 1620 se kapitula sebe lišily. Podobněž vyskytují se oba jako
zase zotavila. Za proboštů Jana Ctibora jeden kraj i v potomních dobách, zejména
Kotvy z Freienfeldu (1626—1630) a Felixa v příčině berní, kraj. sjezdův (v Nymburcei,
de Cancellariis (1630—1646) trvaly útrapy kdežto v příčině některých právních věcí
válečné. L. 1639 část města zbořena, (podle svědectví řídkých) rozděleny bylv
]. 1640 kostel kapitulní i domy kanovni (rozhraní šlo od Sovinek _na Boleslav, Lit
cké shořely. Kapitula zase přišla v úpadek kovice a Rovensko). Pojmenování své po
a proboštové Rudolf Roder z Feldsburku držel kraj tento i po r. 1260, když se
(1646—1657), Vít Daniel Nastoupil z Šif Boleslav byla dostala napřed zástavně a
fenberka (1657— 1665), Martin František potom dědičně v držení pp. z Michalovic;
Kemlich (1665—1667), Jiří Vojt. Aster předními královskými úředníky pak zů
(1667—1682) udržovali, co se udržovati stali purkrabě Bezdězský a cudaři Nym
mohlo. Následovali pak Jan Aleš Čapek burští. R. 1405 jmenováni byli za po
(1- 1695), Frant. Ferd. Ruml z Pfreutse pravce krajské Aleš Škopek z Dubé na
(1695—1701), Jan Vratislav z Mitrovic Dražicích, Vilém ze Zvířetic a Jan z Mi
(1701—1709), Michal Bedř. hr. Althan chalovic. Bcrně královské sbírány byly
(1709 atd.); ti spojení ještě s kapitulou za v Nymburce Benátkách, Boleslavi, Hra
chovávali, ale 1.1nástupců jich (1734 až dišti, Sobotce, Turnově, Jablonci a Bělé.
1736 Arnošta z Harrachu, 1736—1739 V 15. st. připojeny k B-u některé části,
Jana Rudolfa ze Šporku, 1739—1759 které před tím ke kraji Mělnickému pa
Eman. Arn. z Valdšteina, 1759 —1795, třívaly. Podobněž rozšířeno jest B. i na
Jošta Viléma Pražmy z Bílkova, 1796 až severní straně již záhy. Od kraje Žitav
1807 Josefa sv. p. Maffe, 1808—1818 ského dostalo se k němu panství Grab
Josefa Chrys. Bauera, 1818—1832 Josefa šteinské & okolí Liberce, když vymaněny
Aloise Jůstla, 1832—1838 Karla hr. Cou z moci soudu zemského v Žitavě a páni
denhove, 1838—1847 Frant. Halašky, Frydlantští, jsouce od r. 1278 many krá
1847—1873 Jana Padlesáka, 1873 Josefa lovými, nehleděli potom k Lužici, kamž
Hlaváčka) důstojenství to klesalo znenáhla vlastně náleželi, a k soudům Zhořelským,
na pouhý titul. Od počátku 18. stol. dě nýbrž k B-u. Kraj B-ský, nemnoho měnč
kanové kapitulní více působili na osudy obvod svůj, udržel se až do r. 1850, a v ně
B-ě, než proboštové sami až do té doby, kterých věcech trvá podnes, ačkoliv se mu
kde hodnost jich spojována s důstojen úředně takového jména nedává. 2. Jako
stvím světícího biskupa. Za naší paměti okršlek arcijáhna víz Arcijáhenství. 3. Jako
sice dosti pracováno k povznesení kapituly, děkanství neb kraj děkana Boleslavského,
ale svého bývalého lesku se již nedodělala. jenž obsahoval fary a kostely: Boleslav, Tý
Erb: štít polovičný, v pravo červený, v levo nec, Michalovice, Debře, Kosmonosy. Bakov,
stříbrný a na tomto dvéře kostelní se zla Horní Stakory, Studenku, Plasy, Březno,
tým kruhem. Za něj chytá se sv. Václav, Starou, Osonice, Semčice, Zerčice, Dobro
jehož Boleslai v červeném poli stojící vraždí víceves, Sýcin, Luštěnice, Jablkynice, Raj
šice, Struhy, Mladou a Předměřice.
(MB. IV. 56, PA. ll. 337, III. 8).
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Boletice, ves farní v okresu Chvalšin v příčině dědění statků a zřizování poru
ském, ve 13. st. sídlo královského hospo čenství, což rozšířili synové jeho Bušek,
dářství, jehož vladař seděl na blízkém Bohuslav a Jan ustanovením práva Stříbr
Hradci. Král Přemysl daroval r. 1263 ského a Plzeňského a aby o statcích svých
statek tento ještě málo vzdělaný s roz říditi mohli (1391), Bohuslav, syn Bohu
sáhlými lesy klášteru Zlaté koruny, kterýž slavův (potomní hejtman Táborský), po
tehdá založil. Asi tehdá již tu stál staro tvrdil tato práva r. 1408. Páni tito a
žitný kostel a snad byl i farním, leč fara šlechtici okolní v ty doby velká dobrodiní
se teprve ve 14. st. připomíná. Podací činili kostelu v B-u a udržovali tu katol.
jeho patřilo opatům až do zrušení kláštera. víru. V l. 1414 a 1459 obdrželi B-ští zase
Boněnov (nikoliv však Bobonou neb potvrzení výsad a od Bohuslava ze v.
Bobanov), ves farní u Plané, prvotně vla dostali obdarování na vaření piva (1476).
dycké sedění, kteréž prodal Stupek z B-a Jindřich ze Šv. dal jim svobody v příčině
klášteru Teplskému. Ačkolivpak klá provozování živností (1494). Když synové
šter dlouho v držení jeho zůstal, přece tu tohoto se dělili (1505), dostal Jan (1- 1528)
také seděli vladykové (snad jako nájemci). B. na svůj díl a založil pošlost Borskou
Ok. r. 1498 zarazili pp. Bezdružičtí v okolí tohoto rodu. Synové jeho Bartoloměj
bory. Klášter Teplský prodal B. :. 1576 ('l' 1560) a Jan Erazim (1- 1580) rozdě
Barboře Šlikové z Landšperka, je livše se vzali po polovici B-u. Po onom
jímuž rodu již před tím byl zastaven & následoval syn Jan Vilém ('l- 1590), jenž
připojen byl k Plané. Fara a kostel byly zdědil čtvrtinu po Erazimovi, ana se druhá

čtvrtina Hanušovi Jiříkovi bratranci jeho
dostala. Tento postoupil dílu svého Janovi
Bartoloměji a Jiříkovi Ernreichovi (synům
Vilémovým). Od těch zkracování B-ští ve
vaření p.va, za to dostali erb, téhodní
trh (1602) a konečně (1610) jim také
vaření piva puštěno, když byl Jiří po smrti
bratrově ('l- 1608) celého B u dosáhl. Syn
jeho Jan Vilém (1- 1651) potvrdil výsady
Bonrepos, zámek mezi Benátkami a městské (1630) & prod. B. (16.50) Zik
Lysou, který postavil (o. 1718) Frant. mundovi Bedřichovi 'v. Gótzen. Po
Antonín hr. ze Šporku, aby tu v zátiší tomto dědila manželka Isabella
roz.
bydleti a číhadlem ptačím se obveselovati Trčkovna z Lípy, od níž se dostala po
mohl.
lovice (1681) synu jejímu Janovi Zikmun
.. Bor, farní ves u Karlových Var, měla : doví. R. 1720 k. B. kníže Dominik
jíž r. 1352 kostel, jenž byl však Eliálkou! Markvart Lówenstein z Wertheima,
k Radešovu. R. 1577_ byla tu fara, avšak 'jehož potomstvu panství B-ské dosud ná
zanikla po r. 1620 a zřízena teprve r. 1768. leží. R. 1726 část města s radnicí, s kni
Bor, město (něm. Haida, lat. Merica), hami městskými & fara smatrikami vy
přip. se již r. 1264. Založeno bylo snad hořela (jiné ohně vl. 1746, 1761 a 1822).
na boru od Ratmíra a Bohuslava, V 1. 1737—1749 kostel zdejší znova po
synův Ratmírových ze Skviřína (předka staven. Erb: štít modré barvy, v prostřed
pp. ze Švamberka) a to asi v l. 1250 až brána s mřížemi (vše stříbr.), s každé
1263. Bohuslav se potom (1285—1291) strany brány věže kamenná, dole v každé
z Boru nazýval. Tak se'i jmenovali Ra okno, uprostřed druhé a u vrchu věže po
cek (1290), Bohuslavův syn a vrstevníci dvou oknech křížových, nad týmiž okny
jeho Bušek a Dobeš (1313 atd.). Od krance neb stínky. Mezi týmiž věžemi a
1. 1342 měl B. jedny pány s hradem a nad branou jest červ. štítek a v něm
Krasikovem(pp. ze Švamberka). Bohu stříbr. labuť se zlatýma nohama a pyskem
slav ze Š. udělil městu (1369) výsady k pravé straně obrácena stojí, nad tím

tu již r. 1492; kostel znova postaven
:. 1547, po r. 1620 však fara zanikla a
teprve r. 1788 nová lokálie založena.
Bonětice (pův. Boňalici, Boněticí), ves
u Přimdy,' která se již k r. 1115 připo
míná a od r. 1177 klášteru Kladrubskému
náležela. Později dostaly se B. pp. ze
Švamberka a připojeny' k Boru.
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kolčí helm s přikryvadly stř. 21.červ., nad připomíná.

tím konečně krk labutí se zlat. pyskem.
Bor, farní kostel sv. Mikuláše se vsí,
kteréž jméno své dostaly od rozsáhlého
boru je obklopujícího, kdežto od nového
založení se zvala ves Lhotou, později
zobecnělo pojmenování vesnice podle ko
stela (Sv. Mikuláš u Nových dvorů v okr.
Kutnohorském). Odtud se nazýval Dr. Jiří
z Boru, jenž tu byl v l. 1378—1390 fa
rářem & později se mezi odpůrci Huso
vými nacházel. Ves B. patřívala ke stat

Před 1. 1401 opanoval B.
Dobeš z Měšovic, ale sehnán jest církev
ními pokutami. R. 1420 dostal se B. zá

stavou Janovi a Vilémovi bratřím z Ry
žemberka a držen ke hradu Rábí. Za
časů krále Jiří držel jej Břeněk 2 R. a

potom syn jeho Jan (1476) s Annou ma
teří a Eliškou sestrou. Tato tu seděla
ještě r. 1519. Po její smrti dostal se B.
strýcům jejím a připojen k Horažďovskému
panství. Po r. 1620 zanikla tu fara a V.
B. patřil k faře Maloborské. R. 1700 zří
kům kláštera Sedleckého, pozdějibyla zena tu zase fara, r. 1765 učiněn z býv.
v zápisném držení vladyk, r. 1553 postou hradu špitál s kaplí sv. Jana a Pavla, ale
pena k panství Kolínskému a od pp. 2 Ze r. 1786 zase zrušen a r. 1820 postavena.
rotína připojena k Novým dvorům. Kostel při bývalé kapli skola (M. Xlll. 103).
Bitva " Boru byla r. 1420, dne 12.
zdejší obnoven r. 1680, ale r. 1790 zbořen,
tak že zůstal jen kůr jako kaple (M. XII. 28). října. Žižka totiž oblehl tvrz v Malém Boru
Bor Malý (jindy i panský), farní ves & tu ležel, až se dali. Když tvrze dostal,
u Horažďovic, starodávné sídlo pp. z Vil vypálil ji. V tu chvíli však táhli k vyba
hartic, kteří na tvrzi v dolní části vsi vení tvrze četní nepřátelé, totiž z jedné
sedčli, totiž 1238—1251 Svojše, 1238 až strany Oldřich z Rožemberka a Lipolt
1253 Dluhomil z B-u. Od 1. 1356 přip. Krajíř s mnohým lidem a z druhé strany
se tu farní kostel. Po vymření rodu tohoto Bohuslav ze Švamberka s Jindřichem Pla
dědil B. Jindřich z Rožemberka. venským a jinými s Plzenska, mezi nimiž
(O bitvě r. 1420 viz níže.) V l. 1444 až byl také probošt Chotěšovský. Zvěděv
1461 seděl tu Smil z Kocova a po něm O tom Žižka, táhl ke kostelu na návrší
syn jeho Svatoslav (1-1473), jenž zemřel stojícímu a tu se šikoval. Nepřátelé sice
bezdětek. V 16. st. náležel B. 1515 k Ho ho osuli, ale on se bránil udatně, číně
ražďovicům, pak ke Kotouni, r. 1591 k Ne jim velikou škodu. tak že hanbou odtáhli.
prachovu & později k Horažďovicům. Po Zůstav sám na bojišti táhl potom, kam.se
r. 1620 zanikla fara zdejší a B. zpravo mu líbilo.
ván od minoritův Horažďovských. L. 1644
Bor, někdy ves (v okolí Plas), jež se
začín. se matriky. L. 1668 zřízena tu zase dostala ok. r. 1193 klášteru Plasskému.
fara (M. X“. 102).
Již na počátku 14. stol. byl B. pust a
Bor Velký (dřívei křižovnický na dán jest Petrovi rychtáři v Kralovicích,
rozdíl od panského), farní ves u Horažďovic, aby ji znova osadil, po čemž jej tento
prvotně královské zboží s kostelcem čili r. 1357 zase klášteru odevzdal. (Zdali se
kostelem opevněným. L. 1283 přijal B. tím má vyrozumívati nynější Borek u Kozo
Jetřich Špacman'od krále jako župu. jed a Liblína, nelze tvrditi).
L. 1304 dostal B. Půta z Potšteina
Bor, n. ves u Křince. R. 1598 byla
směnou, dav králi za to polovici Litic. Ze pusta a patřila ke statku Nepokojnickému.
synův jeho držel B. Vilém (1318 1-j. 1331).
Bor. na'zev velkých lesů borových, jako
Po smrti jeho držel třetinu Bašek 2 3-11, Borek název malých, jako ku př. B. les
ostatek Oldřich a Vilém synové Vilémovi. veliký okolo kostela sv. Mikuláše (r. 1193)
Onen koupil díl Baškův (1334) a zapsal a B. velký les u Hradce Králové (1318),

B. s bratrem svým klášteru

Zderaz-ipozději (1495) řečenýKrálovství.

skému (1336), jenž se ho po smrti jich
Bořanovice, ves u Karlína, která pa
ujal. Páni ti bydleli na hradě, jenž byl třila r. 1228 klášteru sv. Jiří. L. 1328
s kostelcem v jednom zavření; bezpochybyjnajal si ji Bohuslav z Bud enic a tak
v něm byla také fara, která se od 14. st.jčinili šlechtici i v dobách potomních.
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Borčice — Borek Suchomastský
V 16. st. staly se dědictvím zpupným a na
tvrz1 zdejší sídleli Bořanovští z Byty-
šky. R. 1609 držel B. Rudolf z Lidlova
r. 1612 připojeny k Bašti, avšak r. 1623
klášteru zase navráceny a k Panským Bře
žanům připojeny.
Borčice, ves u Volyně, r. 1274 sídlo
vladyčí Jeníka z Borčic. I později bylo
sídlem vladyčím & malým statkem.
Boreč, ves v okresu Lovosickém, která
patřila r. 1228 klášteru sv. Jiří, později
byla statkem vladyčím, jenž se dostal

r. 1483 vl. leiněvsi;

: manství propuštěn. Šebestian

z Veit

mile, nabyv ho sňatkem s Annou Gla
covnou, zastavil B. (1549), ale Jan z V. zase
jej vyplatil a prodal r. 1551 Kryštofovi
z Karlovic, učenému a zkušenému pánu.
Týž, prodav některé části, pustil ostatek

(1547 1583 Bohuslav Jáchym a r. 1588 Jiří
z Lobkovic, jenž tu neposlušně Chomu

až 1564). Asi r. 1571 koupil B. Adam
Kuneš z Lukavec (1-1584), ok. r. 1588
byl v držení Růtův z Dírného, jimž až
do r. 1630 patřil. Následovali pak pp. ze
Solhauzu a po přestávce od r. 1668

z Dubnice,

Hanuš Glác ze Starého dvora násle

doval. V držení potomstva Hanušova zů
stal B. až do poč. 16. st. a byl r. 1514

(1577) Augustinovi z Gerštorfu. Ná
od nich koupil sledovali pak r. 1579 Bohuslav Felix,

ves s tvrzí Kryštof z Berbistorfu

Rajští

ode vdovy a syna Oldřicha Bedřich Ojíř
z Očedělic (1472), po němž r. 1473

tovské trestal. Když potom vše své j'mění
propadl (1594), prodal císař Rudolf B.

(1606) Adamovi Hrzánovi z Hara
sova.

Drželi jej pak z téhož rodu Jan

od nichž prodán Adam (1622 T1681), Ferd. Maximilian

(18021 k Lovosicům.
Bořejov, farní ves u Housky v okr.
Dubském, vyskytuje se od r. 1358 jako
farní ves a vl. 1358—1362 jako statek
Zdeňka Klumáče, avšak od r. 1377 jako
příslušenství hradu Housky. Po r. 1620
zanikla tu fara a B. patřil farou ke Kruhu.
R. 1699 založeny matriky, r. 1703 po
staven znova kostel a l. 1725—1727 zří
zena zase fara (BD. 235).
Borek, zámek a město (zámek oby
čejně Červený Hrádek), město, podle ně

(1681—1696), bratr tohoto Arnošt Karel
(1696—1697), Zikmund Valentin (1697
až 1707). Od tohoto koupil B. kníže Já

chym Adam Ondřej z Lichtenšteina,

jehož dcera se vdala za knížete z Auerš
perka a jemu a dětem B. odkázala (1724).
Jan Adam, jeden ze synův, ujav B. r. 1766,

prodal jej potom Janovi Alexandrovi
z Rott enhan, skrze jehož vnučku Gabrielu
(1809) dostal se v držení rodiny Buquoy.
Město B. obdrželo od svých pánův a od

králův Českých rozmanité výsady. R. 1645
založen založeny matriky. Erb: Štít modrý, v jehož
od pp. z Bergova na poč. 14. st. jako spodní polovici stříb. hradba se stínkami
hrad a poimenován Neu Seeberg, možná a branou s vraty otevřenými. Ve vrchní

meckého (Górkau) také Jírkov,

však, že již vesnice řeč. B. před založe
ním hradu tu stála. Fara tu byla již r. 1352.
V l. 1374 atd. vyskytuje se B. jako mě
stečko, jehož dvě třetiny patřily (1374 až
1107) vlad_vkám ze Rvenice
a třetina
s Novým Žeberkem ještě pp. : Bergova.

polovici štítek zlatý, přes nějž pošikem od
pravé k levé stříb. pruh a v něm tři čer
vené lupeny leknově (erb vladyk ze Rve
nice), nad tím helma, která i štít i štítek
pokrývá a s níž splývají pokryvatlla zlatá
a červená. Nad helmou je točenice a í'etlíky
Toto zboží prodal Ota z Bergova (1383) týchž barev a nad točenicí stříb. křídlo,
Tímovi z Koldic, a rod Koldický držel v němž tři lupeny leknové špicemi k sobě
svou část městečka ještě r. 1411. Asi postavené.

r. 1413 skoupil obě části Jetřich Kraa.

Borek Suchomastský, farníves,která

Po něm drželi B. měla již r. 1350 farní kostel a králům Če
(mezi ským patřívala, býval tu však i manský
tím i 1428 Vít ze Šumburka). Asi r. 1.1.30 dvorec službou k Vyšehradu. R. 1422 po
dostal se B. Půtovi z Ilburka, jehož raženo tu oddělení Polákův, kteří sem zašli
syn Vilém jej prodal (1449) Albertovi na pícování, od pp. z Kolovrat a Alše ze
číšník král. (1- 1417).

Vlad. z Moravěvsi

z Konipasu.

a : Kopisti

Když tento zemřel,koupil B. Šternberka.

Dvůr

manský

531_1111
r. 1473
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Borek — Borohrádek

odúmrtí na krále, jenž jej daroval Václa kterou postavili Bořikovští z Košum
vovi ze Svárova.
Od té doby patřil berka (1365 Vilém, 144.4. Oldřich, 1458
k Suchomastům. Fara zdejší zanikla po Vilém, 1485 Ctibor a Jan a synové Cti
r. 1620 a zase obnovena r. 1748 (M. IX, 76). borovi, Vilém a Burjan). Onen (1520 až
Borek v okolí Hořic, přip. se r. 1265 1573) zapsal B. dceři své, od níž jej koupil
jako osada farnosti Miletínské a v pozděj r. 1577 Ondřej Šváb z Nízkého Pří
vozu. Od r. 1594.drželi B. Pernklobové
ších dobách přísl. panství Miletínského.
Borek, ves v okr. Jílovském, patřila ze enraitu a potom přes celé století.
r. 1228 klášteru sv. Jiří. Císař Zikmund V 19. st. vystřídalo se tu ještě několik

zastavil B. s jinými vesnicemi Petrovi rodin a r. 1833 spojen jest B. se statkem.
zJanovic a z Chlumce. Pozdějise dostal Mlazovským (H. IX, 259).
k panství Lešanskému.
Bořichov, n. dvůr u samoty Částen
Borek, n. ves v okolí Chocně, k níž ského, vých. od Tábora, který patříval ke
r. 1397 patřila. Naposled se přip. r. 1495. hradu Kozskému.
Bořislav, farní ves u Teplice (1169),
Borek, n. ves v okolí Plzně (nyní les
mezi Sencem & Bolevcem), která spustla za starých dob majetek křižovníkův Svato
před r. 1543 a téhož roku se jako jmění
města Plzně připomíná, byvši r. 1454 jmě
ním kl. sv. Františka.
Borek, n. ves západně od Nýřan mezi
Úherci a Blatnicí. V 15. st. spustla a král

Vladislav potvrdiv r. 1472 Janovi z Rou
pova rybník Janov, přidal mu i B., jenž
se jako pustina i v 16. st. připomíná.
Borek, r. 1233 les rozsáhlý před vzdě
láním krajiny mezi Jihlavou, Štoky aŽe
livem.
Bořenovice, ves u Benešova, r. 1205
majetek kl. Ostrovského, kterýž tu držel po
pluží. Později byl tu vladyčí statek, v 15. st.

Elišky Vrchotové z Říčan, pak syna Vi

léma Vojkovského z Milhostic, jehož
synové je prodali r. 1558 Johance Voj
kovské z Lazec. Později drželi B. Věžní
kové z Věžník až do r. 1676, pak patřily
k lezeru a s ním se dostaly k Jemništi
(MB. Ill, 108).

mářských, od nichž jej na nějaký čas kníže
Bedřich ujal, ve 14. a 15. st. ves s farním
kostelem a v l. 1399—1434. majetek klášt.
Teplického. V ty doby dostal se v držení
Vřesovců a patřil později k Doubravské
hoře. R. 1486 povoleno Kryštofovi z Fic
tumu, aby B. vyplatil k Teplici, ale k tomu
nedošlo. Když spojena jest Doubrav. hora
s Teplicí, připojen také B. Po r. 1620 za
nikla fara a B. patřil pak k Řehlevské faře
(Matriky tehdá české); r. 1661 zřízena tu
zase fara, r. 1717 stavěn znova kostel a
r. 1820 obnoven.
Borky, samota u Borku v obci Pod—
straňské, někdy manství kraje Trutnov
ského a v 15. st. také přísl. hradu Pecky.

R. 1473 dostal je Jan z Habru, od jehož
potomků koupil je r. 1502 Jan Litobor
ský z Chlumu. V pozdějších dobách se

děli na tvrzi zdejší Borečtí ze Železna
a připojili je k Třemešné. R. 1623 slou

Bořetín, Božetln, pravý český název čeny s Žireckem (H. V, 95).
vesnice Tiefendorf u Kvítkova v okolí
Borohrádek, Boruhrádek
Lipském, jež se připomíná od r. 1389 a
až do 17. st. ke hradu Lipému patřívala.
Bořice, ves v okr. Chrudim. V 15. st.
tu bylo vladycké sedění (1403 Petr, 1417
Hynek z B.. Petr Skála z Nelechova, 1440
Martin). Později tu seděli na tvrzi Bořičtí
z Hostovic. Jan B. 2 H. pr. je (r. 1558)

(stč. jen

Hrádek, u lidu Bolehra'dek), město při
Orlicí v okr. Kosteleckém, od pradávna
městečko s tvrzí, jež patřívalo prvotně ke
hradu Potšteinu (1342). R. 1366 držel je
Matěj zTřence, 1379—1389 Půta zcČa
stolovic, r. 1411 Matěj HOuse. Od r. 1415

sedělitu Lickové z Ryzemburka (14.15
Václ. Lukavskému z Lukavice, po něm Licek, 1480 Mikuláš, 1- 1504, 1520 Jan,
následovalJiří Adlspach z Damsdorfu. 1'1553). Janovi synové Zikmund, Alexandr
R. 1591 koupila je Markéta Berkova a Adam obdarovali r. 1563 městečko. Zik—
z Lípy a připojila k Chrasti (H. I, 219). mundův syn Jan Hylebrant prodal B. (1 582)
Boříkov, ves v okolí Klatov n. s tvrzí, Kryštofovi Betenglovi z Najenperka,

Borotice — Borová

jenž potvrdil městečku svobody (1600) a
statek k Rychnovu držel. B. patřil pak ke
svěřenství Libšteinských z Kolovrat, avšak
později od něho oddělen a od r. 1861 držen
statek k Vamberku. Městečko obdrželo roku
1652 majestát na trhy (r. 1820 obnoven).
Kostel znova postaven r. 1673 a zámek
r. 1820. Erb: Na modrém štítě u spodu
trávník a na něm čtverhranná věž s branou
(jejíž vrata otevřena, tak že viděti černou
mříž vytaženou), dvěma okny nad sebou,
stínkami a červ. střechou, na níž dvě (zl.)
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r. 1548 Janovi starš. Hodějovskému
z Hodějova.

Od něho k. tu část r. 1552

Ladislav z Lobkovic a držel ji _k Ji

stebnici. Když pak Polyxena Lobkovská
z Pernštejna (1623) díl Vojkovských při
koupila, dostal se B. zase pod jednu vrch
nost. V l. 1612—1724. patřilo městečko
(jehož kostel r. 1615 od arcibiskupa po
svěcen) k faře Jistebnická. R. 1725 zase
tu fara zřízena. Erb: Na modrém štítě
půl zl. koně se stříb. (má býti červ.) uzdou,
nad tím helmice s pokryvadly modrými a
zlatými, nad ní koruna a zase půl koně,
mnkovice. (H. ll,
"
Borotice (původně Horulicí), farní ves jako na štítě (erb Malovců z Pacova —
v okr. Dobříšském, jež se přip. r. 1207 H. Vll, 196).

jakojměníkřižovníkův Německých, ale

Borov, Borovy, ves u Přeštic, r. 1358

vyskytuje se od r. 1235 jako majetek kři sídlo Sezemy a jeho bratří, od r. 1379
žovníkův s červ. hvězdou a jako farní majetek několika vladyk, až skoupil je asi
R. 1447
ves již ve 14. st. Po r. 1620 přestala tu fara, 1. 1426 Václav z Drahobuze.
avšak zase obnovena r. 1786. B. zůstavše seděl tu Jan Muchek z Bukova, od jehož
v držení křižovníkův, připojeny v 17. st. potomkův k. B. (ok. r. 1530) Peršteináři
ke Starému Knínu.
2 P. sedíce tu na tvrzi. R. 1558 rozdělen
Borotín, městečko u Tábora a neda na dva díly. Na jednom seděli Kocové
leko něho zřícenina hradu (nyní Starý zá— z Dobrše, na druhém Fremutové ze
mek), pradávný majetek Vítkovcův. Vítek Stropčic; oba díly v 17. st. připojeny
7.B. založil tu snad hrad a kostel. Žil ještě k Poříčí (H. lX. 209).
r. 1356. V držení B-a vyskytují se pak Jan
Borová Rudná (i Vysoká), městečko
(1369) a Mikuláš (1356—1412) synové u Přibyslavě, mělo již r. 1359 farní kostel
Vítkovi. Tento způsobil r. 1386, že byl a bývalo ode dávna v držení pp. : R0
B. od fary Kostelecké oddělen. Po něm nova, dokud seděli na hradě Ronově, po—
drželi B. synové Heřman (1- 1425) a Jan. zději připojeno k Polné. R. 14.00 byla B.
Když nástupce jich Mikuláš přidal se k jed ještě vesnicí, avšak v 16. st. přip. se jako
notě panské, tuť Táborští (l. 1434) B. městečko. Ode dávna byly v okolí doly na
oblehli, ač marně. Od r. 1446 seděl na železo, odkud příjmí Rudná neb Roudná.
.B. Jan Malovec z Pacova (1- 1488). R. 1695 postaven tu nový kostel. R. 1862
Buď jeho aneb z bratra syn byl Jan (1-j. byla tu na oslavu K. Havlíčka slavnost,
1515), jenž zůstavil dceru Alžbětu mladší. jež náležela k nejznamenitějším národním
Tato dělila se r. 1517 se strýní svou Kate manifestacím té doby. R.“1886 a 1887
řinou. Onano dostala část městečka s ves větší část městečka vyhořela. Znamenití
nicemi, tato hrad s částí městečka a ves rodáci: Karel Havlíček Borovský (v č. 163)
nicemi. Kateřina byla vdána za Oldřicha a Václav Zelený. Erb: Štít červený a na
z Malovic, jehož synové potom (1539) něm trávník s borovicí přirozené barvy.
následovali. Ač přišlo ke zcelování, přece Proti ní stojí stříb. lev se dvěma ocasy,
část tato na dvě dělena. Oldřich, držitel korunou na hlavě a ústy rozžavenými, drže
hradu (1-0k. r. 1602), zůstavil syna Pavla, v předních drápech sekeru (stř b. s topůr
po němž se dostali v držení B-a napřed_ kem přirozené barvy) na tu borovici na
Kryštof (1613), pak Přech Vojkovští mířenou.
z Milhostic: tento pak propadl svůj statek.
Borová, ves u Litomyšle, založ. r. 1698.
Druhý díl Alžbětin dostal se manželu je
Borová, farní ves u Poličky (snad
jímu Arnoštovi Černčickému z Ká r. 1226 sídlo vladyky Jacína), jež měla již
cova (1- 1545), jehož synové jej prodali r. 1349, kdy přidělena k biskupství Lito
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Borovany

myšlskému, svůj farní kostel. Druhý název
této vesnice (bezpochyby Ullersdorf, lat.
Ulriciuilla) pocházel od Oldřicha, který
tu ves vysazoval. B. patřila obci města Po
ličky, jemuž r 1547 a 1620 zabrána,
avšak zase navrácena. Fara tu zaniltla po
r. 1620 a obnovena zase r. 1787; mezi
tím patřila B. k Poličce. R. 1785 postaven
tu evang. kostel.
Borovany (staročesky Borouané, něm.
Forbes ze stě. v Borovas), městečko, jehož
obyvatelé se pod tímto jménem r. 1186
připomínají. B. patřily ke starodávněmu
majetku Vítkovcův, zejména je drželi Vok

kona sv. Augustina založen jest r. 1454
od Petra z Lindy, jenž k němu oddal

dvůr a ves Borovany. dvůr Hlubokou, ves
Nesměň, mlýn a lesy. Král Ladislav po
tvrdil to r. 1455 a papež Pius II. r. 1458
a král Jiří r. 1461. První bratří (7 osob)
přišli sem z Třeboně. Proboštové byli:
1455—1461 Zikmund, 1461—1479 Va
lentin, Ondřej 1- 1508, Jakub 1- 1517, 1520
Bartoloměj, Šimon 1-1557 (za něhož klášter
v přímoří vymřel). R. 1559 uveden za pro
bošta Matěj Kožka z Rynarce, jenž tu byl
sám druhý a po vypuzení kn. Jana sám.
Když Kožka zbaven dohledu (přesazením
z Třeboně (1261—1300) a syn jeho Krčína regenta do Krumlova), rozprodal
Jaroslav (1327—1339) byl tu sídlem. obilí, propil peníze, opustil pivovár, za
Lidmila, sestra Jaroslavova, obdařila (1 339) stavil krčmy a naposled zadluživ klášter
zdejší kostel. Později drželi B. bratří Vilém ství, klášter Vilémovi z Rožemberka ode
a Smil z Landšteina. Dcera tohoto jmé vzdal. Konvent sám sebou přestal, statky
nem Keruše ze Stráže držela B. r. 1358 jeho připojeny k Třeboňsku (1567) a klá
v zástavě a teprve po její smrti připojeny šter přeměněn na pivovár. Císař Ferdi
k Novohradskému panství. Asi r. 1400 od nand II. obnovil klášter a vrátil mu jeho
prodány zase a r. 1406 byly rozděleny; statky (1631). R. 1663 zvolen jest Jiří
jednu část držel Přibík z Dobřemilic, Jand, dosavadní administrator, za pro
druhou Bohuslav a Vilém bratří Hara bošta (1- 1670). Po sedm let pak nebylo
chěři z Petrovic a Ofka (potom manž. proboštství obsazeno; na to následovali
Jarohněva z Konta) Od těch dostali oby Kunrát Fischer (1-1701), Křišťan Preit
vatelé svobodu, aby o statcích svých říditi íelder, jenž r. 1729 věž kostelní postavil,
mohli. Přibík zapsal svůj díl (1423) Buz 1- 1738). Nástupce jeho Augustin Duben
kovi & Jindřichovi z Drahova sestřen ský dal postaviti nový konvent a zemřel
cům svým, avšak r. 1436 prodal tento r. 1774. Za následujícího probošta Am
B. Petrovi z Lindy, měštěnínuv Budě brože Steina zrušen klášter r. 1785. Pro
jovicích, jenž byl od r. 1433 v držení bošt obdržev 800 zl. pense, zůstal duchov
druhé polovice, koupiv ji od Ofky. Od ním správcem v B. do r. 1786 (1- 1811).
něho odkázány B. klášteru, který tu za Statky klášterní prodány r. 1787 Janovi,
ložil. R. 1636 obdrželo městečko znova knížeti ze Švarcenberka. Erb zdědil
svobodu, aby o statcích říditi mohli, sle— klášter po Petrovi : Lindy, totiž: Štít polo
vení robot a právo—na vedení vody z klá viěný, v pravo černý, v levo zlatý, v každé
šterského rybníku. Po zrušení kláštera zří polovici lipová větev o jednom lupenu ze
zena tu r. 1786 fara světská. Erb: Štít lené barvy, v pravo dolů, v levo nahoru
modrý & na něm na trávníku stříb. hradba obráceném, nad helmicí zavřenou rohy a
se stínkami a střílnami. Uprostřed ní stojí na každém třikráte lipové ovoce.
čtverhranatá věž, v jejímž přízemí jest brána
Borovany, ves u Bernartic, připomíná
otevřena 5 mříží vytaženou, nad tím na se od r. 1219 jako sídlo vladyčí, později ná
věži červ. růže, výše dvě okna podle sebe ležely k Bernarictům, odloučeny však zase
a nejvýše červená střecha s dvěma zlatými ok. r. 1399 na krátký čas a postaveny tu
makovicemi. Ze strany věže a z hořejšího 2 tvrze vedle sebe. Po druhé od Bernartic
patra jejího vystrčena jest stříbrná ko odloučeny r. 1553 dostavše se za díl Ada—
rouhev, na níž jest červená růže (pánů movi Bechyni z Lažan. Potom posta
vena třetí tvrz ve vesnici. Adamův vnuk
z Rožemberka).

Borovanský klášter kanovníkůvzá Oldřichprodal B. (1623) jezovitům u sv.

Borovany — Boršov

Klimenta, kteří je k Opořanům připojili
(H. VII, 45).
Borovany, ves v okr. Přimdeckém, při
pomíná se již r. 1115 a patřila od té doby
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jovskému : Korkyně. R. 1639 vypáleno

B. R. 1654 dostalo se B. rodině Paravi
cini, od níž je koupil Kryštof Ferd. Popel
z Lobkovic, jenž se zadlužil. Po některých
ke klášterství Kladrubskému. V 15.st. změnách patřilo B. (1682) Voračickým
zastavena od opata Martina. R. 1558 za z Paběnic a připojeno později k Dol. Kra—
stavena Adamovi ze Švamberka a r. 1578 lovicům. Dvůr r. 1801 prodán. R. 1624
v dědictví uvedena. Později připojeny ku zanikla tu fara a právo městské zaniklo
Boru.
po r. 1674 (MB. X1, 27).

Borovice, Zborovice, n. ves u Chý

Boršengryn

(vlastně Borschengrim),

nova, r. 1379 ještě osedlá, ale r. 1390 již n. hrad sev. ode vsi Amonsgrůn, založený
snad od Nothaftův a také Amonsgryn po
pustá. Polstvo její připojeno k městu.
Borovnice, farní ves u Dol. Kralovic, jmenovaný. R. 1373 prodali jej Nothaítové
která měla farní kostel již ve 14. st. Z části Boršovi z Oseka, jenž jej pojmenoval
patřila arcibiskupům, z části byla sídlem podle jména svého a k němu zboží své Žan
vladyčím. Statek vladyčí proměnil se děle dovské připojil. R. 1389 dostal se v držení
ním ve statky svobodnické. Část jedna Zikmunda Hulera z Orlíka, ježjejsmě
patřila 1547—1569 ke statku Veseckému nil r. 1395 s_Hynčíkem Pluhem z Rab
a t. r. přikoupil ji Štěpán Střela z Rokyc šteina.
Od té doby byl hrad Kynžvart
ke statku Křivsoudovskému, k němuž od znova postavený sídlem panství. V 15. st.
té doby také podací patřilo. R. 1624 za seděli tu Frasové a Valdenrederové. Upro
nikla fara, B. patřila pak farou ke Křiv střed 15. st. drželi B. Bedřich v. Feilrsch
soudovu a od r. 1725 k Čechticům. R. 1785 (jako man pp. Plavenských). Protože škodil
zřízena tu lokalie, která r. 1858 na faru Chebským, ztekli tito B. a vyvrátili 0452).
Později Failčár prodal B. p. Plavenskému,
povýšena. (MB. X1, 63.)
Borovnice Velká, Borovice, farní který jej zase jako manství zadal. Ke
ves u Nové Paky. Část její patřila r. 1492 sklonku 15. st. B. ještě stál, avšak po
pp. z Valdšteina ke hradu Štěpanicům a zději se již nepřipomíná (H. B. Vl). .
patřila později k Branně. Druhá část pa
Borschenstein, hrad v Sasku n. přísl.
třila ke hradu Pecce. R. 1720 postaven Čech, který obdržel jméno své od Boršů
z Oseka.
tu kostel a r. 1785 zřízena tu lokalie.
Borovnice, oblíbený název řek a po
Boršice, n. ves v krajině mezi Žatcem
toků skrze bory tekoucích, jako ku př. a Rakovníkem, někde u Strojetic neb Ko
B. řeka (1269), přítok Kamenice, tekoucí lešova, r. 1383 sídlo Půty z Boršic. Odtud
skrze ves Borovou u Litomyšle, B. potok se nazýval rod vladyčí Hromadův z B.
Boršíkov viz Woisetschlag.
(r. 1381, nynější Borecký potok), u Košic
v okolí Táborském.
Boršov, farní ves u Budějovic, prvotně
Borovsko, ves u Dol. Kralovic, r. 1289 tvrz a vladyčí sídlo bratří Alberta (1261
sídlo Protivy 2 B., r. 1364 farní ves a hrad, až 1291) & Beneše (1274—1279) z B.,
na němž seděli bratří Bohuslav, Markvart z nichž onen měl také Stropnici a ves B.
a Brocek a od r. 1380 Behuslav Synovec s farou a kostelem klášteru Vyšňobrod
: Volfemberka. V l. 1395—1412 držel B. skému daroval. Nad farou měli podací
Jodok ze Soutic. V 15. st. dostalo se do roku 1392 klášter, od roku 1402
B. v držení pp. Zruckých z Chřenovic pánové z Rožemberka. Nicméně zůstal B.
&připomíná se od r. 1540 jako městečko. v držení kláštera, byť na čas nějaký byl
R. 1540 dostal je za díl Léva Zrucký. Po sídlem vlad_včím(1378 Mikuláše, 1426 Be
něm následovali synové Aleš a Albrecht, neše Plachtů 2 B.). R. 1620 0 bodu Bo
od nichž je koupil (asi r. 1576) Čeněk Mí žího Těla byl farář zdejší od uherského
čan z Klinšteina (1- 1580). Po něm tu vojska před velkým oltářem rozsekán, lid
seděliOstrovci z Kralovic. R. 1623 za v kostele vražděn a okolní vesnice vypáleny
bráno B. a prodáno Bohuslavovi Zně (PA. IX, 715; H. HI, 291).
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Bory — Boštice

Bory, samota mezi Nořínem a Vysokým (1552). R. 1567 přikoupeny k Pyšelům a
Mýtem. R. 1292 byla tu véska Borek, jež později připojeny od Mráckých z Dubé ke
Svojšicům.

darována klášt. Zbraslavskému.
Bory. v Borách, r. 1292 ves kláštera
Vyšňobrodského v těch místech, kde jest
hájnice Borovka u Čakova.
Bosákovice, n. ves neznámého polo
žení, kteráž darována asi r. 1132 ke klá
šteru Sázavskému.
Boseň (stě. Bosěň), farní ves u Mnich.
Hradiště, měla farní kostel již ve 14. st.
Podacími pány byli vladyky Boseňští a
páni Valečovští. Ok. r. 1424 opanoval B.
Mikuláš Zajíc z Hazemburka a držel ji ke
Kosti, při níž potom jen malá část vsi
zůstala. Větší část vesnice patřila ke hradu
Valečovu a s ní se dostala k panství Hra
dištskému. Kostel r. 1730 znovu postaven.
Boskov (lépe Bozkov) farníves u Semil,
jež měla již r. 1363 farní kostel. Pány tu
byli ok. r. 1360 Hašek z Lemberka, vy
měniv je od klášt. Hradišťskěho, r. 1363
Boček z Kunštátu, r. 1380 Jindřich z Vald
šteina a na Navarově, od r. 1385 drželi
B. páni z Lemberka k panství Semilskému.
U něho zůstal i v dobách potomních. Po
r. 1620 zanikla tu fara, r. 1690 zbořen
starý dřevěný kostel a postaven nynější,
r. 1757 zase zřízena fara.
Bosyně, ves u Mělníka, n. vladyčí sídlo
v l. 1386—1389 Bohunka 2 B., později
Hrzánův a Homutův; také tu byl dvůr
manský ke hradu Housce. Homutové drželi
B. s tvrzí až do r. 1579, kdež ji koupil

Bošice, r. 1226 ves na Želivsku, buď
neznámého položení neb zašlá.
Bošilec, farní ves u Veselí n. L. Farní
kostel tu byl již r. 1359, když tu páni
z Rožemberka kapli sv. Jana Ev. založili.
V těch dobách byl kostel od některých
dobrodincův obdarován. Páni z Rožem
berka drželi B. napřed k Bukovsku a
v 15. st. k Třeboni. Kostel vysvěcen r. 1493
skrze Beneše z Valdšteina, biskupa Kamin
ského, a přišed 0 faru, přidělen jest k faře
Veselské, avšak r. 1703 zase tu fara ob
novena. Z B. vycházely platy ke klášteru
panenskému v Krumlově. R. 1420 uvázal
se v ně Oldřich z Rožemberka, r. 1519 na—

vrátil je potomek jeho Petr.
Bošín, ves u Chocně, za starých dob
vladycké sídlo, odkud se i Bošínští z Bo—
žejova, v Chrudimsku osedlí, nazývali.
Avšak část vsi patřila již ve 14. st. k pan
ství Choceňskému. Jinou část koupil Vilém
z Pernšteina (1506) od Kostků z Postupic
& připojil také k Chocni.
Bošín, íarní ves u Křince, patřívala
ode dávna ke zboží Rožďalovskému a byl
v ní farní kostel již ve 14. st.
ást ves
nice patřila v 16. a 17. st. k Nymburku,
větší část vsi s kostelem patřila pak k pan—

ství Kunstberskému. Avšak byl tu také
dvůr, který drželi Rašínová z Ryzemburka
Jiří Kaplíř ze Sulevic. Od něho ji k. a jenž prodán r. 1625 Adamovi z Vald
(1588) Albrecht Pětipeský z Chyš šteina. Fara tu pominula, když zřízena
(1- 1596), jenž ji držel k Byšicům (část fara v Křinci, a obnovena teprve v novější
patřila tehdá ke Kokořínu). Ok r. 1654 době. R. 1790 také tu zřízen evang. kostel.
Bošovice (tak staroč. vždy a nikoli
odtržena B. pro zadlužení a měl ji pak
Václav Sylvestr Smrčka ze Mnichu, Božejovice neb Božovíce), ves u Čížové,
jenž ji prodal r. 1669 k panství Liblickému v níž byl v 15. st. dvůr manský, služebný
(BM. 478).
ke hradu Zvíkovu. Ves B. patřila v 16. st.
Bošice (pův. Bojšici ?), ves u Svojšic, Buzickým z Buzic, pozdějináležela k Čí
jež se přip. v listu Vyšehrad. (1088). Ve žové. V 17. st. také tu byla tvrz. R. 1659
14. st. patřila ke klášteru sv. Ducha v Praze. odděleny B.“ jako statek samostatný, ale
Král Zikmund zapsal tvrz a dvůr Bošice zase se dostaly k Čížové a znova odděleny
(14201 Plichtovi a Jaroslavovi br. ze Žero r. 1685. Ale Jan Petr Dým ze Stříteže,
tína, ale r. 1437 pustil je obci Kouřim jenž B. na díl dostal, koupil r. 1690 Čí
ské, která je držela až do propadení svých žovou a tak zase oba statky spojeny. Oba
statkův (1547), Od král. komory koupil pak se dostaly k Drhovli.
je Kryštof Skuhrovský ze Skuhrova
Boštice (staroč. Bošticí). ves u Uhlíř.

Botič — BOZCDSKU

ól

Janovic, která se přip. r. 1291 a patřívala r. 1226 patřilaklášteru Doksanskému

kromě několika zemanských dvorův, které
později k Čestínu kostelu.
Botič, potok (1 183), který dělíval Prahu klášter Doksanský po r. 1331 skoupil, &
od Vyšehradu.
té části, která patřívala ke klášt. Břev
Bottmar, panství v Německu, v l. 1361 novskému. Část Doksanská dostala se
až 1621 léno koruny České a naposled r. 1436 obci Litoměřické, kdežto druhá
část s Hrdly držena zápisně ke hradu Ka
přísl. Wůrtemberska.
Boubín, ves u Horažďovic, jež se na mýku a od r. 1480 ke Košťálovu. Později
zývala dříve Velký Újezdec neb Újezdec navráceny B. klášt. Doksanskému. V letech
blíž Horažďovic.
1634 a 1644 od Švédů & Sasů, r. 1757
Boubín, hora v Šumavě, připomíná se od Prusů vypleněny. Kostel zdejší znovu
r. 1531. Tehdá byl pod B-em most přes postaven r. 1718.
Vltavu.
Bov0z(?), n. ves u Zalše v okolí Lito—
Bousov (staroč. obyčejně Bousovna), myšle. která dána r. 1292 klášteru Zbra
\es u Ronova n. D. a vladyčí sídlo r. 1360 slavske'mu.
Bozděchov, Boztěchov (na místěBože
Svatobora 2 B. R. 1368 koupil tu také kl.
Vilémovský nějaké dědictví. Část patřila těchov), dvojí ves (Starý a Nový) v okr.
až k roku 1497 k Tupadlům a koupena Kamenickém, kdež bývala tvrz se sídlem
k Lichtemburku od Mik. Trčky z Lípy, vladyckým. Odtud se jmenovali r. 1395
jenž již od r. 1495 část měl. Jinou část až 1416 Sudík 2 B. a bratr jeho Oldřich
koupil ok. !. 1530—1540 Kuneš Bohdane a r. 1454 Bohuslav : B. R. 1551 drželi B.
bratří Jindřich a Jetřich Bozděchovští
cký z Hodkova ke Žlebům.
Bousov Dolní (staroč. Búsov). měste : Bozděchova a později připojen k pan
čko u Sobotky, r. 1360 farní osada a ství Kamenickému (H. W, 187).
Bozděšice, Boztěšice, staré pojmeno
příslušenství panství hradu Michalovic, je
muž ještě r. 1385 patřil. R. 1404 držel B. vání vsi Božetic u Strážova.
Bozdíš, Bozdíše, správné české po
Aleš z Dubé a z Dražic a prodal jej. V letech
1408—1423 panoval tu Kuneš z Konojed, jmenování vesnice Wostirschen (nikoliv
jenž bezpochyby tvrz za nynější farou po Ostřiží) v okolí Týna Horšovského.
Bozensko, Bozenský kraj iBožes
stavil. R. 1497 přip. se B. jako městečko
a přísl. panství Kostského. Erb r. 1600 sko, název kraje a) politického, pochá
od císaře Rudolfa k žádosti Oldřicha Felixa zející od řeky Božes (viz to) a jako upo
z Lobkovic propůjčený: Štít modrý, v němž mínka na samostatný kmen, který tu za
u spodku skála červená o třech pahrbcích, pradávna v údolích říčných a jejich lazích
dvou po straně nižších a prostředním vyš-i obýval, a nikoliv od nějakého hradu Bozna
ším, na nichž stojí věž neho brána stříbu neb Bozně, kteréhož jména nebývalo, ač
a v ní vrata otevřená a z každé strany té' koliv není možnost vyloučena, že se ně
brány stříb. zeď se stínkami. Nad branou! jaký starý hrad nad řekou (ku př. hra
dvě okna, nad nimi kabřinec se stínkami diště u Počápl) Božes jmenoval. Od 12. st.
a nejvýše krov červ. okrouhlý, nad nímž připomíná se kraj tento několikráte, ale
orel černý se vznáší, maje přes prsa a nikde nedočítáme se zpráv zevrubných.
křídla svá roztaženou zlatou pružinu na Tak ku př. jest zmínka k r. 1183, že Mil
každém konci s třemi pukličkami a drže host, lovčí kraje'Netolického, držel úřad
v p_vsku větvičku zelenou s růží zlatou.
v Bozensku, což lze rozuměti na soud neb
Bousov Horní, ves u předešlé,patří coudu, která se k r. 1268 připomíná. Avšak
vula klášteru Hradišťskému.
proti tomu, že vladař Kamýcký tu ještě
Bousovna viz Bousov.
r. 1356 nějaké požitky vybíral, zase z ji
Boušovice (tak obyčejně nyní i v stř.., ných pamětí zřejmá jest souvislost Bozen
prv. Búšouicz) neb Bohušovice, far. ves ska s krajem Netolickým a Prachenským,
u Doksan, která se připomíná r. 1218 jako a to v příčině vybírání berní a popravy.
jmění kostela Litoměřického, ale odl Ačkoliv dávno již samostatného kraje B.
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Božanov — Boží Dar

nebylo, udržel se název jeho v mluvě lidu
do r. 1468. Co se týče rozsáhlosti, vztaho
valo se B. od Vltavy na západ za Kadov,
Chanovice, Kotouň a Budislavice a od
Radomyšle až za Příbram, Višňovou a Bo

rotice; b) děkanství Bozenské neb kraj
děkana B ského obsahoval fary: Příbram,
Bohutín, Slivice, Višnovou, Tbity, Pečice,
Borotice, Kamýk, Těchníč, Chraštice, Staré
Sedlo, Stražiště, Mirovice, Rakovice, Po
hoří, Mirotice, Radobytce, Radomyšl, Se
dlec, Blatnou, Paštiky, Kadov, Bezděkov,
Chanovice, Řesanice, Kotouň, Lnáře, Ka
sejovice, Kocelovice, Černivsko, Bělčice,
Újezdec, Budislavice, Hvožďany, Bubovice,
Tochovice, Třebsko a Rožmitál.

Božanov

(něm. liarzdorf,

ckému. Kostel postaven vl. 1634—1657,
městečko dostalo r. 1692 majeStát na trhy.
Erbu prý B. nikdy neužíval (H. IV, 179;
M. VII, 76).

Božejovice viz Bazejovice.
B0žej0vice (prvotně Božejovicí), dnes
Božovice, samota u Budičovic, n. tvrz
a dvůr. R. 1443 držel B. Jaroš z Dra
honic, jenž tu dobyt. Tvrz byla potom
zbořena. Po druhé dobyty r. 1450 a ně
jaký rok potom po třetí. R. 1460 ujaly B.
dcery Jarošovy a po nich následoval 1470

Ondřej z Mladějovic. Od jeho potomků
dostaliB. Čejkovští z Čejkov (zejména
Bartoloměj 1543—1557). Synové Bartolo
mějovi rozdělili malý statek mezi sebe. Dva

původně díly skoupil (1585—1586) Štěpán Vam

Pertholdsdorf), vesnice v okolí Broumova,
jež vysazena r. 1253 právem německým.
B. patříval vždy k panství Broumovskému
kláštera Břevnovského.
Božce, ves v okr. Chlumce n. C., dříve
sídlo vladyčí, pak Klusákův z Kostelce, kteří
tu asi r. 1602 tvrz postavili. R. 1607 při
koupena k Poděbradům.
Božejov, městys v okolí Pelhřimova,
vyskytuje se jako takový již ve 14. st. &
osada s farním kostelem (1355) a tvrzí,

berský z Rohatec, všechny (1589—1590)
obec města Písku. Od panství Píseckého

prodány r. 1640 Mikuláši Diviši Rad
kovci z Mirovic a připojeny k Drahoni
cům (l-l. VII, 257).

Božejovice, Božovice vizBošovice.
Božes, n. název řeky Vlčavy a mlýna,
který byl pode vsí Martinici v okolí Mirovic.
Jméno to vyslovovalo se druhdy jako Bojžes
(snad místo Božžes).

Božešíci, snad název kmene slovan
z Božejova. ského, který obýval v Bozensku, maje jméno
Přibík z B. (1386—1403) skoupil díly své po řece řečené Božes, tak jako Lovo
bratří svých. Po něm následovali Soběn sici od Lovoše, Líbočané od řeky Liboce
z Jenišovic (1409—1431),HynekTluksa a p. Čeleď jich vystěhovalá snad založila
z Kamene (1446), Beneš ze Střechova Božešice, n. ves, nyní samotu v okr. Ji
(1457), později zase potomci Tluksů. Na lovském.
poč. 16. st. byl B. v držení Štítných ze
Božetice (původně Božlčšici, Boztěšice,
Štítného a po nich Leskovcův z Le Bozdč'šíce), ves u Strážova, která se ve
skovce. Skrze Dorotu z L. (1-1564) dostal 14. stol. připomíná & ke hradu Opálce
se B. v držení manžela Ladslava Ostrovce patřívala.
: Kralovic, jehož' syn Vilém prodal B.
Božetice (pův. Boželíci, od osobního
(1579) Janovi : Leskovce. Tohoto syn jména Božaty, avšak v mluvě lidu Bozelice),
Kryštof (1- 1608) dostal B. za díl r. 1584 ves u Sepekova, která patřila ke jmění
a obnovil zámek, jemuž se od té doby Záviše Vítkovce a jeho bratři, r. 1291 do
říkalo Starý hrad Červený Božejov. stala se biskupství Pražskému a později
Syn jeho Jan Kryštof zemřel r. 1680 a k panství Přiběnickému. Páni z Rožem
B. dostal se do rodu Voraěických z Pa berka vykázali tu r. 1378 úrok pro špitál
běnic. Díly spoludědicův skoupil r. 1686 poutníkův v Římě založený. R. 1530 pa
Kryštof Karel V. (1- 1712) a následovali třily k Bechyni a od pp. ze Švamberka
po něm syn Karel Jozef (1712—1726), připojeny k Milevsku.
vnuk Jáchym Kryštof ('l- 1784) a pravnuk
Boží Dar, král. horní město, založen
z druhého syna Jáchym Jindřich (1—1838). prý na poč. 16. st. od pp. z Tetova a
R. 1837 přikoupen B. k panství Kameni obdržel r. 1546 vysazení jako horní mě

na níž seděli Tluksové
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steěko od Jana Bedřicha knížete Saského.
R. 1546 postoupen B. s jižní částí panství
Švarcenberského domu Rakouskému a při
vtělen r. 1579 ke koruně České. R. 1802
a 1808 trpělo požáry, r. 1804 a 1817
drahotou, při čemž se vyznamenal farář
F. W. Tippmann. Z B. pochází rodina
Peithnerů z Lichtenfelsu. Erb: Štít z horní
polovice zlatý, z dolní oblaky vyplněný,
z nichž vyniká Bůh otec oděný zlatohlavem
a nachovým pláštěm s korunou na hlavě,
maje pravici k požehnání vyzdviženou a
levicí drže zeměkouli modrou a zlatou
s křížem. Pod ním jest štítek v pravo čer
vený, v levo zlatý, a na něm dvě hornická
kladiva pošikem přes sebe přeložená.
Boží Dum, ve 14. a 15. st. název farní
\esnice, kteráž v 15. st. přejala jméno No
vého hradu, na vrchu nad ní založeného,
dnes Nový hrad za Skutčem.
Božkovice, ves v okr. Otickém, r. 1385
sídlo Hrdibora, potom i tvrz vladyk z Mrvic

a později Černských

z Černé. V 16. st.

drželi B. Voračičtí z Paběnic, ke konci té
hož st. Drslav Byšický : Byšic, jehož syn
Jan prodal je (161 1) Dorotě hr. z Fyrštem
berka. Od té doby patřily k Le'štnu.
Božtěšice
(mylně Požlč'šice. prvotně
líožléšíci, od osob. jména Božetěch, něm.
Poslílz), ves za Ústím n. L., kteráž pa
třila r. 1228 klášteru Svatojirskému.
Božtěšice, n. ves v okolí Rožďalovic,
jež se přip. r. 1378; tehdá tu k. platy
jeptišky od sv. Jiří. R. 1392 pr. část B.
Václav 2 B. Drhanovi, faráři v Kozojedech,
ostatek patřil vladykám z Doubravan. Po
zději sc nepřipomínají.

r. 1642 Bernartovi Felix. Šmerovskému
: Lidkovic(1-1654). R. 1672 koupil B.
Arnolt Ferd. L. hr. Suis, dvě léta potom
M. Barbora Pčttingová, jejíž syn je prodal
k Tupadlům. R. 1618 vypáleny B. od voj
ska císařského (M. Xll, 64).

Brada

(nyní na Bradech, staroč. na:

Hradě), ves, která byla ve 14. st. farní &
již r. 1261 se připomíná, a n. hrad, za

loženýod Načerata Pakoslavice (1241
až 1263). Král Václav II. odňal B. Lé
vovi a přivtělil ji ke král. komoře. Později
patřila B. ke hradu Veliši a drželi ji r. 1371
Beneš, 1407 —1410 Petr z Vartemberka,
později Čeněk odtudž a jeho dědici. Od
Haška z Valdšteina převzal ji (ok. r. 1450)

Markvart z Údrnic, jenž byl předkem
Bradských z Labouně. Nástupce jeho
Otík prodal B. (po r. 1482) Mikuláši

Lickovi z Ryzemburka

& od tohoto.

přikoupil ji Mikuláš Trčka z Lípy k pan
ství Velišskému (H. V, 265

Bradava,

řeka, tak se již r. 1266 jme

_no1ala.

Bradějov (?), r. 1226 ves na klášter
ství Želivském (psána »Bradeoc).

Bradkovice, Bratkovice
Bralrkovíci),

(původně

ves u Velvar, již daroval

Břetislav I. (1045) kl. Břevnovskému.
R. 1416 měl ves najatou Petr z Trkora,
později Eliška z Dubé (1-j. 1423). R. 1437

zapsánaJanoviŠmikouskému ze Žďáru,
r. 1462
šteina.
držel je
potomci
dictví a

Jindřichovi Míčanovi z Klin
Za těch dob tu byla tvrz. R. 1534
Ondřej Tatek z Kuřího a jeho
ke Zlonicům, pak prodány k dě
r. 1584 koupil je Hertvík Zej

Bračice (pův. Bratrčici, tedy správně dlic ze Šenfeldu a prodal je r. 1597
obci Velvarské (H. Vlll, 262).

Brala-"ice, nikoliv Brabč'ice), ves u Čáslavě,

Bradlec, hrad zbořený :: Podb1adlec
po níž nazýval se r. 1224 bohatý pán Jan,
s_vnZbislavův. Veliká část jmění jeho do samota pod ním. Hrad stál již l.1322,

stala se křižovníkům

řádu Něm. a s ní kdežjej držel Havel Ryba z Lemberka.
R. 1325 byl tu pánem Markvart : Jíkve,

i za neznámé doby B., kdež byl ve 14. st.
také farní kostel. B. zůstaly v držení téhož
řádu až do husit. válek. V 15. st. dostaly
se jako zápisné zboží ke Žlebům (ač 1536
byly v držení Studeneckých). Po Kunšovi
Bohdaneckém ujal B. za díl syn jeho Heř
man, jehož potomci seděli na tvrzi až do
r. 1609. R. 1614 držel B.Jiří Dobřenský

vl. 1356—1379 Půta : Turgova.

Od

r. 1391 seděli na B. páni z Jenšteina
(bratří Pavlík a Václav). Vaněk, syn Pavlův
2 J., zdvihl odtud válku proti králi (1416),
pročež B. od královských obehnán, dobyt
a připojen ke komoře král. Vykázán za
věno králové Žofii, ale r. 1421 opanoval

Z Dobřenic, od jehož potomků prodány jej násilně Čeněk zVartemberka.

Od:"
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roku 1429 patřil Hynkovi Krušinovi postavili snad páni z Michalovic před
z Lichtemburka
Pozdějiseděli tu Bra r. 1318 a přeměnili potom ves B. na mě
dlečtí z Mečkova (1450 Vilém, 1474 stečko. Ve 14. a 15. st. měl stejné pány

s Mladou Boleslaví a hradem Michalovici.
R. 1420 osazen jest B. od Pražanů, ale
dostal se po krátkém čase zase pod moc
dřevních pánů. Za Krajířův vznikl tu sbor
bratrský; r. 1512 tu byl sjezd starších,
Albrecht prodal B. (1539) obci Jičínské, po r. 1530 odevzdán jednotě i kostel zdejší.
ale v držení jeho vešli Trčkové z Lípv, Král Ferdinand I. kupoval B. r. 1537,
kteří jej připojili k panství Kumburskému ale nedosáhl ho, když však Arnošt Krajíř
se proti němu zapisoval, ujal jej v pokutě
(H- V, 194)
,
Bran, samota u Suletic v okr. Ustí n. L. (15471. B. se stal statkem komorním
(něm Brand), r. 1218 ves, jež patřívala Hned tu vyhubeno učení bratrské. R. 1552
kostelu Litoměřickému.
vyhořel hrad, r. 1559 připojen k městečku
Brána, Branka, n. ves (1380), později Hrádek. R. 1562 vyhořel zámek, po čemž
dvůr v okolí Mnichu (u Kamenice), jenž v nynější podobě vystaven. Císař Rudolf
hledaje zátiší, přicházel na B. a bavil se
byl pust v 16. st.
Brandlín, Branlín, ves u Soběslavě, honbou v širých lesích. R. 1580 potvrdil
ve 14. st. sídlo vladycké Benešovo (1' 1381). výsady městečka, r. 1581 povýšil je na
Od r. 1400 držel jej Albera z Těchobuze, město komorní. Učený Tycho de Brahe
po němž B. Vejhákové z Koutu dědili. bydlel nějaký čas na zdejším zámku, ale
Ku konci 15. st. drželi jej Olbramové že měl tu obyt hlučný, přestěhoval se
Brandlínští ze Štěkře (JindřichOlbram r. 1601 na Benátky. Císař Matyáš také
t487—1529, Jan 1538—1568, Adam 1589,„ někdy přijížděl do B-a. R. 1624 provedena
Jiřík 1589—1602). R. 1602 k. B. Jindřich tu katol. reformace, r. 1631 osadili B,
ml. Hozlaur z Hozlau (1-0k. r. 1621). Sasíci, jež teprve Albrecht z Valdšteina
Z konfiskace k. B. r. 1626 Štěpán Draghi, vypudil. R. 1634 osadil B. švédský major
jehož dědicem byl bratr Drago (1637). Od Stalhans, r. 1639 a 1640 Bannér, r. 1648
Vrbata). Ke konci 15. st. patřil vladykám
z Kopidlna, roku 1498 Vilémovi Zubovi
z Landšteina. Od r. 15t0 držel B. Jiří
: Valdšteina (1-1532), jehož synové Jana
Albrecht se o panství r. 1533 rozdělili.

r. 1650 seděli tu Pergerové z Rozen Wůrtenberg. Ferdinand Ill. navštívivB.
vertu, 1676 Jan Jiří starší Dohalský odpustil poddaným dávkya císař Leopold
z Dohalic, 1678 Václav Vojt. z Eckers
dorfu, 1695 Oktavius K. hr. Cavriani.
Později dostal se B k Přehořovu a s ním
r. 1740 v držení kláštera Zlaté koruny. Po
zrušení kláštera (1785) patřil B. k nábož.
fondu a od r. 1812 zase byl samostatným
statkem (H. IV. 93, M. XVI. 42).

Brandov,

farní ves u Hory sv. Kate

řiny, bývalé přísl. hradu Borku (1549 Pron
tov) a snad teprve v 16. stol. založená
Kryštofz Karlovic prodal B. (1577) mimo
železné doly Mikuláši z Karlovic, jehožro
nástupce Jiřík jej prodal zase (1582) Boh.
Felixovi z Lobkovic. R. 1622 přip. se tu
kostel, který byl filiálním k Boleboři, avšak
r. 1781 zřízena tu fara.

dal městu trhy výroční. Karel Vl., který
v lesích okolních honival, dal zámek opra
viti. Roku 1757 velice B. trpěl pruským
i královským lidem. R. 1759 zaveden do
B-a řád piaristův, vl. 1776, 1828 a 1836
zuřily tu velké ohně. R. 1813 v prvních
dnech srpna dleli ve zdejším zámku císa
řové Rakouský a Ruský &král Pruský, ěe
kajíce na odpověď Napoleonovu. Až do
r. 1860 byl B. komorním panstvím, ale
t. !. koupil je arcikníže Leopold (1-1870\,
jehož potomstvu B. posud náleží. Zname
nití rodáci: V. Hnojek, Dr. M. Karlach.
Erb srovnává se s erbem království Če
ského (MB. IV, 5).

Brandýs nad Orlicí, město, prvotně

Brandýs (lat. Brundusium), město nad hrad a podhradí, s nímž splynula starší
Labem, povstalo sloučením dvou vesnic, ves Loukotí neb Lokot. Tato připomíná
totiž Hrádku s farním kostelem (viz to) a se r. 1227, když ji Kojata Hrabišic Oslovi
vesnice při kostele sv. Vavřince. Hrad B. odkázal. Před r. 1289 založen byl B. skrze
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Jindřicha z Prostiboře a týž stal se po druhé, oblíbiv si Dorotu Cyrillovou.
praotcem pp. z Brandýsa. Potomek jeho
Oldřich (1308—1322) účasten byl rozlič
ných bouřlivých jednání toho věku. Od
pánův těchto z jichž držení B. ok. r. 1340
vyšel, vysazeno podhradí v městečko. Po
nich následovali Ješek z Bezkovic (zemř.
1363) a_syn jeho Tas, jenž ok. r. 1399

Ale brzo donucen jest opustiti B. (1628),
an i šlechetný jeho ochránce tu nesměl
zůstati, nýbrž bydlel ve Vratislavi, odkudž
B. spravoval (1- 1636). Potom držela B.

Kateřina z Valdšteina krátký čas, ale
za nedlouho ujala jej Marie Zárubovna
z Hustiřan, majíc z pozůstalosti velikou

zřídil & nadal nově oltáře v kostele. Syn sumu peněz dostati. Potvrdila svobody mě
jeho'Jan (od r. 1406) proslavil se jako stečka 11651) a prodala B. (1652) Janovi
velitel na Vyšehradě 0420). Po jeho smrti Bedřichoviz Trautmansdorfu,
jenž B.
opanovalB. Smil ze Šternberka a zase k Litomyšli připojil. Syn jeho Fran
: Holic a seděl tu vl. 1429—1431. Ne tišek prodal B. (1723) tetě své Marii
dlouho potom nabyl B-a Zdeněk Kostka Terezii Tr. z Paaru, po druhé provdané
od níž stavěn zámek na
z Postupic, ale postoupil ho Janovi, bratru Rothalové,
svému (1464), jenž udělil městečku právo, Mostku (1724). Tehdá objevena hrobka
aby o statcích svých řídili, úlevy učinil Žerotínská a vytlučena a vybrána. R. 1732
v robotách a daroval řeku (1483). Syn sleveny městečku roboty. V rodě Traut
jeho Bohuše (1- 1505) vyprosil B-ským erb mansdorfském zůstal B. až do r. 1806.

a právo pečetiti zeleným voskem (15031. (R. 1781 postaven nynější zámek, r. 1793
Bratr jeho Jan přikoupiv mnohé vesnice kostel.) T. [. koupil B. Arnošt Mouřic
pr. B. (1506) Vilémovi z Pernšteina, z Lynar, jehož rodu do r. 1817 patřil.
jenž jej přivtělil k Potšteinu a hrad zdejší V l. 1831—1855 patřil B. Valdšteinům,
pobořiti dal. Syn jeho Jan obdařiv mě později jej držel kn. _Chimay. R. 1869
stečko (1539) prodal panství zase Bohuši koupen jest B. od Parishův-a připojen
Kostkovi z Postupic, jenž je držel k Žamberku. Znamenitý rodák Karel ze
k Litomyšli a v B-e jednotu bratrskou pod Žerotína. (Že se tu narodil Jan Jiskra,
poroval. (R. 1521 tu byl sjezd.) Tuto pro jest báchorka.1 Erb r. 1503 udělený: Štít
padl r. 1547 a kromě toho pokutován nejen, modrý a na něm dvoje hrábě zlaté na
aby B. v manství proměnil, nýbrž i od kříž přeložené. (B. Kadlěík, Děje a pa
souzen k arrestu na B-e. Po jeho smrti měti B-a 1885 a H. II, 132.)
Brandýsek, Brandýs, ves u Slaného,
(1557) měl B. spadnouti na krále, ale
prodán (1558) vdověLibuši z Lomnice, patřila k nějakému duchovenství, ale od
kteráž jej odkázala Janovi ze Žerotína, r. 1420 byla v držení světských pánů a
synu svému : prvního manželství. Páni ze spustla dokonce. Do r. 1544 držel ji Daniel
Žerotína jsouce vrchností milostivou, pro Tatous z Vraního, od něhož ji potom
kazovali B-u všelijaká dobrodiní. (R. 1580 Zikmund z Údrče vyplatil (před r. 1551).
\'yprošeny trhy.) Buď tehdá aneb před tím R. 1590 ještě byl B. pust. Později znova
vystavěn také (na místě nynějšího zámku) postaven od držitelův Buštěhradských.
dům pro kněží bratrské neb tak'řečený
Brandýssko, děkanství neb kraj dě
klášteříček, v němž do r. 1623 také biskup kana Brandýsského, obsahovalo ve 14. a
bydlel. Také zřízen v Loukotí hřbitov 15. st. část tak zv. Meziříčí a fary: Brandýs
s hrobkou, do níž se páni kladli. Po roce s Hrádkem, Dřevčice, Svrčovice, Svémy
1620 přišly zlé časy na církev zdejší. 5 po slice, Zapy, Čelakovice, Mochov, Nehvizdy,
čátku chránil ji Karel ze Žerotína, jenž Vyšehořevice, Jirny, Lhotu, Újezd, Litož
se byl v B-e narodil, a poskytl ctihod nice, Počernice, Kyje, Hloupětín, Prosík,
nému bratru J. A. Komenskému (1622) Čakovice, 'Vinoř, Třeboradice, Hovorčeves,
útulek v domku vedle Srubu pod Klopoty, Sluhy a Kostelec n. L.
aby tu žíti mohl pobožnosti a spisovatel
Braník, na Branice, ves u Vyšehradu,
ství. (Tu napsal Labyrint světa a Hlubinu která se poprvé připomíná r. 1088 v zá
bezpečnosti.) V B-e oženil se Komenský kladním listu kostela Vyšehradského a vy
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skytuje se v 13. st. v držení kapituly Vyšc- |Tehdaí dížel B. Jan Skupice, vl. 1362 až
hradské. Králová Kunhuta darovala B.| 1363 Václav z Cidliny a od r. 1380 pa
(12711 řádu křižovníkův s čen enou třila ves celá ke hradu Štčpanicům ípozději
hvězdou. Probošt kostela Pražského míval k Hoř. Branné). Později zanikla tu fara
tu na břehu Vltavy výton, vybíral tu mýto, a kostel sklesl na filiální (H. V, 237).
a ustanoven tu byl nápravník, který dřeva
Branná, \'es u Třeboně, r. 1370 vla
vytínal. Ves B. patřila ještě r. 1349 pro dyčí sídlo Alberta a Mikuláše, ale sou
boštovi, avšak od r. 1371 patřila kostelu časně z větší části jmění pp. z Rožemherka
sv. Jiljí v Starém m. Praž. V potomních & přísl. panství Třeboňského. Darováním
dobách mívala tu také obec Staroměstská od nich dostala se B. klášteru Třeboň
dvoreček s vápenným lomem.
skému, jenž část vladyčíhozboží přikoupil;
Branišov (obyčejně Branšou, vyslov. ostatek přikoupili pp. z Rožemberka (1382)
Branžou), farní ves u Humpolce. lež stála od vdovy & syna Mrakše 2 B. Od té doby
již r. 1226 a patřila klášteru Želivskému patřívala část k panství a část ke klášteru.
odtud až do válek husitských. Ve 14. st. Tato zvětšena roku 1518, když Petr 2 R.
byl tu farní kostel, jehož podací opatům (1518) několik lidí klášteru přidal za dě
náleželo. B. zůstal v držení kláštera až do diny v Opatovicích zatopené.
zastavení klášterství světským pánům, uve
Branovice (někdy i Vranovice), sa
den pozdčji Trčkům v dědictví a odprodán mota u Dobšic v okolí Týna n. Vlt., někdy
od nich se statkem Jeníkovským. R. 1606
i tvrz se dvorem a prvotně ves (Branovici).
oddělen B. jako díl bratrský, ale připojen Roku 1535 držel B. Albrecht Býšovec
potom zase k Jeníkovu.
z Býšova, jenž je prodal r. 1571 Krystyně

Branišov,

Branšov, ves u Chotěboře, Čabelické

jež stála již r. 1252. R. 1393 byla již přísl.

z Čejkov. Od té doby drženy

k Týnu n. V. a po jeho vyplacení zůstaly“
statku Studence.
, rodu Čabelických. “Odkazem dostaly se
Branišov, n. ves u Chvalova (v okolí r. 1632 dětem _Rudolfa z Malovic a později
Sedlčan), tam, kde jest myslivna Branžov připojeny ke statku Bezskému (H. H[, 196).
neb Purkrábka.

Branná Horní (Stč. Branná, Brenný),
farní ves (již 1359) u Jilemnice a někdy
vladyčí statek (1359 Štěpán a Macek, 1362
až 1387 Ješek, 1410 Jan Tichava. R. 1392
držel část Vok z Valdštejna. R. 1437 snad
tu seděl Jan z Litovic. V 16. st. patřila
část k Vrchlabí (bezpochyby bývalá vladyčí
část) až do r. 1612, ostatek s podacím
sv. Mikuláše patřil ke hradu Štěpanicům.

Bransudov, Bransoudov (od osob

jména Bransud), dvůr u Rozkoše na místě
vesnice, která patřila 1.1226 klášteru Žu
livskému, ale v 15. st. od něho odcizena.
V 16. st. byla příslušenstvím panství Hum
poleckého.

Brany, Brana, ves v okr. Chomutov

ském, již r. 1239 sídlo vladyčí.
Břasy, ves u Rokycan, v dřívějších do—
Zdeněk z Valdšteina (1-1574) postavil bách niva, ale od r. 1838, kdež tu stál
v B. zámek vedle starší tvrze. Vdova Maří horní úřad se 4 panskými staveními, zrů—
z Martinic dostavěla jej r. 1582. R. 1594 stala skrze čilé provozování hornictví.
Braškov (nikoliv Bražkou), ves u Un
ujal B. Adarn z Valdšteina & prodal ji
1606Václavovi Zárubovi z Hustiřan, hoště, která se již r. 1249 připomíná. Ve
u něhož se nějaký čas J. A. Komenský 13. a 14. st. rozdělen byl na několik stat
zdržoval. Po smrti Václavově ujal B. Al kův vladyčích, pročež se i vladyky z B-a.
brecht kníže Frydlantský maje ji od často připomínají. Také tu byla tvrz, na
r. 1628 slíbenou a dal ji v manství Otovi níž seděl v l, 1389—1404 Grynvald 2 B.
Bedřichovi z Harachu (1632), jemuž (Jiní znamenitější vladyky 1416 Jaroslav
r. 1638 z manství propuštěna. Potomstvu z Nevida, Beneš z Vrbna, 1434 Vaněk
: Lužce, 1436 Drslav z Malovar.) Okolo
jeho posud náleží. (H. V,
Branná Dolní, farní ves s předešlou r. 1485 patřila část vsi a v 16. st. celá ves
souvislá, v níž byl farní kostel již r. 1357. k panství Buštěhradskému (H.. VIII, 275).
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Bratřejov,

ves u Nechvalic, stála již saři Rudolfovi.

Od té doby patřil ku

Brandýsu (MB._lv, 157).
Bražec, farní ves u Bochrova, r. 1316
sídlo Hynka : B. a snad manství služebně
k Bečovu neb Andělské Hoře. Od r. 1356
přip. se tu farní kostel, jehož podací pa
třilo napřed vladykárn zdejším a od roku
Bratřínov (staročesky Bralřienov). ves 1408 Štampachům a jiným rodinám po
11Zbraslaně. která patřila r. 1205 klášteru spolu. Ok. r. 1540 byl v držení Plikův
z Pliknšteina,
později Cedvicův. Jiří
Ostrovskému.
Vilém z Cedvic s bratřími pr. (1581)
Bratronice (původně Bralronicí), ves tvrz B., dvůr a ves Anně Šlikovně z Ho
u Blatné. která náležela r. 1228 ke stat
liče, ovdovělé Kolonové, od níž připojen
kům kláštera Svatojirského. Od r. 1361 k Andělské Hoře. Fara, jež zanikla po
(Mikuláš z B.) vyskytuje se jako vladyčí r. 1620, obnovena zase r. 1783. R. 1641
statek s tvrzí, na němž seděli na počátku začínají se matriky.
16. st. vladyky ze Sedlce a později Hor
Bražec, Bražecký vrch (1591), název
ěicové z Prostého. Jan nejstarší H. hory v Jizerském pohoří (něm. Wittigberg).
r. 1184..

'

Bratřenec, n. ves v okolí Mašťova, po
níž se psali r. 1387 Otík a Oldřich bratří,
Stanik Penta (1- 1391), 1409 Jan Tlucek.
R. 1409 se ves tato výslovně připomíná,
později není o ní zmínky.

(1- 1616) odkázal

B. dceři své Salomeně

vdané Vratislavové.

Po této zůstalo pět

Brdce viz Brdo.

Brdec,

n. dvůr severozáp. od města

dětí, které se r. 1630 o pozůstalost dělily. Kladrub erbici. Patřívalklášteru Kladrub
B. obdržela Markéta Lažanská z Mitrovic
skému & byl r. 1589 pust.
(1—1679) a skrze

ni dostaly

se v držení

Brdo, oblíbený u starých Čechův název

Lažanských z Bukové. R. 1739 odhá hor, které mívaly skalnaté hřebeny, tak
dány věřitelům pro dluhy. R. 1758 držel B. západně u Hoštic (1315 a 1422, nyní
B. Christ. Jozef v. Gfiisser, jenž tu za samota u Včelné), B. nad Dobřichovici a
ložil kaplanství zámecké. Od rodu jeho Řevnicí (1337), nynější Hřebeny u Dobříše
dostaly se B. dědictvím (1831) Jozefovi (1346), jihozápadně od lince (v 16. st.),

Talackovi z.leštětic. Od r. 1864 patří 11Rožmitála (1 353, nyní Brdce s Korunou).
rodině Battaglia.

Bratronice,

B. slove také r. 1564 hora nad Štěkní.

ves u Křivoklátu, která Pohoří u Cerhovic říkalo se r. 1526 Brdce.
Břcbudice, r. 1402 název místní, viz

patřila r. 1228 též klášteru Svatojirskému,
ale později si ji králové zase vzali k pan
ství Křivoklátskému. Ve 14. stol. stál tu
kostel filiální, patřící k Bělči.
Brázdim, tři vesnice (Starý, Nový a
Velký) u Brandýsa n. L. Nejstarší z nich
jest Velký B., v němž stávala tvrz, vedle

Přebudice.

Břecštein, n. hrad, řečenýod r. 1568
Silberstein, založen na zboží Vlčickém
v 15. st. snad od Nykle Zilvára z Pilní—
kova, jenž se r. 1455 seděním na B. na—

zývá. Po něm následovali z téhož rodu
něho povstal Brázdimec (od roku 1778 Jan (1477—1513) a tohoto syn Adam,
Starý B., protože rozprodáním dvoru pan jemuž B. 2 manství propuštěn (1522).
ského povstal Nový B.). Oba B-y patří Zemřel r. 1550, postoupiv B. (1544) synu
valy ve 14. stol. rodině Benešovských. Janovi ('I- 1553). R. 1568 ujal B. Kryštof
V 16. st. seděla tu rodina Brázdimských Zilvár z P. (1- 1579). B. dědily po něm
ze Svémyslic. Od nich koupil obojí B. manželka Sabina z Vřesovic a dvě dcery,
(1547) Bernart Bourman z Louchu, od z nichž Beatrix B. po smrti mateře (1- 1581)
jehož syna Jana zastavován, až pak pro za díl ujala. Bohatá tato paní třikráte
dán (1575) Albrechtovi Bryknárovi vdaná (1- 1610) odkázala B. strýci Ada
z Bruk šteina. Následovalipak Jan Hůlka movi Zilvárovi. Tento propadl r. 1622
z Počernic, 1584 Beřkovští ze Šebí-ljmění své a B. prodán r. 1623 Albrech
rova. Od nich nabyl B-ě Jan Rudolf tovi z Valdšteina, jenž jej připojil ke
Trčka z Lípy a prodal jej (1610) cí- knížectví Frydlantskému. Kníže dal B.
Místopisnýslovník:Část historická.
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v manství (1627) Danielovi Hebronovi, svém založení jméno po Martinovi, který
jehož vdova jej prodala r. 1638 Jakubu ji vysazoval (Mertensdorf, odtud nyn. něm.
Weyherovi a tomuto byl r. 1650 z man Merzdorf). Ves bývala ode dávna přísl.
ství propuštěn. Tehdá byl B. již opuštěn,
poněvadž se drahně let na něm nebydlelo.
Sídlo panství přeneseno z něho již v 16. st.
na zámek Vlčický. Theerové zvolili si po
něm šlechtické
(H- V, 144)

Břehoryjé

hradu Děvína. R. 1578 odprodána k pan
ství Vartemberskému. R. 1621 ujali se jí
bratří Škopové a prodali ji. R. 1628 pro

dána ke knížectvíFrydlantskému

a stala

příjmení »ze Silbršteina<< se jeho manstvím, avšak r. 1658 v pokutě

ujata a prodána k Mimoni.

(pův. Břehoryjí), ves u Li

Břevnov (Velký),také u sv. Markéty,

běšic, patřící roku 1226 klášteru Doksan— krásný klášter a far. ves u Prahy. Klášter
založen od Boleslava II. na přímluvu sv.

skému, jemuž ji darovala králová Judita.
Od r. 1544 vyskytuje se jako přísl. pan
ství Úštského.
Břekeš, mlýn u Městce v okr. Opočen
ském, n. ves, která patřívala v 16. st. ke
zboží tvrze Vranova.
Brenná, farní ves u Mimoně, jež měla
farní kostel již ve 14. st. Od starodávna
patřívala k panství Zákupskému. Kostel
byv prvotně jako kostelec zřízen, znova
postaven r. 1730. Po r. 1620 zanikla tu
fara a B. patřila k faře Zákupské; nová
fara zřízena teprve za naší paměti.
Brennet, véska u Nýrska. R. 1408 za
ložili Bohuslav a Racek bratří z Janovic
a na Ryžemberce na poušti nad Dešenici
kapli sv. Kunhuty, která posud stojí.
Břešťany, ves u Zlonic, která stála již
r. 1282 a patřila kostelu Vyšehradskému.
V 16. st. patřila ke statku Zlonickému.
Břešťany, ves u Bíliny, po níž se na

Vojtěcha (993), jenž tu provedl oblíbenou
svou myšlenku. Dvanácte mnichů řádu

sv. Benedikta,

přivedených : kláštera

sv. Alexia a Bonifacia v Římě, byli prv
ními obyvateli ústavu toho druhu v Če
chách prvního a postavili svýma rukama
kostel a konvent (prý na jiném místě, než

nyní stojí). Radla, soudruh sv. Vojtěcha
z mladosti, stal se pode jménem Anastasius
prvním opatem, avšak opustil Čechy po
pádu Slavníkovóův a apoštoloval v Uhřích.

Boleslav nadal klášter dostatečně, Břeti—
slav I. pak, poněvadž postaven větší kostel,
daroval (1045) kromě jednotlivých vesnic
velké panství u Horažďovic & přivtělil ke
klášteru Rejhrad na Moravě. Takéť při
vtělen později klášterec v Opatovicích. Opa
tové B-ští, pocházejíce z předních rodin,
zhusta bývali při dvoře královském a od
papežů nezřídka delegováni jako soudce
zýval r. 1238 vladyka Marek z Břešťan. při odvolání do Říma. První opatové byli:
R. 1341 patřila část její ke klášteru Ose 993—996 Anastasius, 996—1011 Jero
ckému. R. 1398 seděli tu vladyky z Ledvic nym, 1011—1023
ehoř I., 1023—1035
držíce manství ke hradu Oseckému, jež Arsenius, 1035—1089 Menhart, 1089 až
drželi r. 1440 Dobeš ze Vchynic, r. 1454 1110 Vojtěch, 1110—1127 Kliment I.,
nějaký Bořita, r. 1460 Jan ze Hřivic. Man 1127—1129 Oldřich, 1129—1167 Petr I.,
ství toto později spojeno s tou částí, která 1167—1169 Hartman, 1169—11 . . Jin
klášteru ode dávna patřívala.
dřich I., 1 1 . . Zdeněk, 1197—1217 Kuna,
Břevnice, ves u Něm. Brodu, bývala 1217—1236 Dluhomil, 1236—1238 Pa—
přísl. Něm. Brodu a hradu Lipnice, avšak vel I., 1238—1249 Kliment II., 1249 až
roku 1502 vyměněna ke zboží hradu R0 1253 Vít, 1253—1278 Martini., 1278
novce a vsi Krupé. Při dělení téhož zboží až 1290 Křišťan, 1290—1332 Bavor z Ne
r. 1572 dostala se B. k dílu Rosochate čtin, 1332—1336 Jetřich, 1336—1360
ckému. Od tohoto statku odprodána r. 1754 Předbor z'Chroustoklat, 1361—1365 Di
Německobrodskému měšťanu Koudelovi, viš I., 1366—1381 Oldřich ll., 1381 až
byla odtud v držení potomstva jeho a ro 1385 Jindřich II., 1385—1408 Diviš II.,
diny Čermákův. Od r. 1873 patří obci 1409—1419 Žibřid, 1419—1426 Mikuláš.
kr. města Něm. Brodu.
Ve 13. st. nabýval klášter statkův na roz
Břevniště, ves u Osečné, obdržela při ličných stranách. Nejdůležitějším bylo daro
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vání újezdu Polického skrze krále Pře- brém řádu. Opat Otomar Zinke (1700 až
mysla I. Neb ač to byl tehdá většinou les, 1738) byl dobrý hospodář a druhým za
přece snažnou pílí mnichův vzděláván. 1kladatelem kláštera Brského, jejž s velikým
K tomu přišla také ok. r. 1253 krajinaínákladem tak vyzdvihl (1701—1736), jak
Broumovská, která pak rychle mýtěna ajse nyní spatřuje. Následující opatové byli:
zalidněna. Za nedlouho povstala probošt-*=Benno Lóbel (1738), Bedřich Grundtman
ství v Polici a Broumově (tu i kláštera(1752), Štěpán Rauttenstrauch (1773), Ja
r. 1322). Jiné zboží klášterské tvořilo se ' kub Chmel (1786), Fortunat Bóhm (1806),
ve 13. a 14. st. v okolí Kostelce (naproti*Placidus Beneš (1818), Jan Rotter (1844),
Orlíku). Třetí obvod byl okolo vsi Hrdel, Rupert Smolík (1886), Bruno Čtvrtečka
čtvrtý vesnice u Přerova. Avšak klášter (1887).
měl kromě statkův na Moravě ještě i jiné
Březenec viz Březnec.
rozličné důchody v Čechách, tak že patřil| Březhrad, ves u Opatovic, kteráž pa
ke klášterům nejbohatším. Na počátku třívala kl. Opatovskému. Prvotně říkalo
válek husitských uchýlil se opat do Brou-jse jí Lhota Břehrad (1228). Po rozchvá
mova. Dne 22. května r. 1420 klášter od j cení klášterství (1420) dostal se B. v držení

Táborů a lidu Pražského ztečen a-vypálen:obce Hradce Králové. R. 1547 odňat
a sedm mnichů, kteří se opozdili, zavezeno jjí a prodán pp. z Pernšteina,
ale obec

do Prahy. Klášterní stavení sice byla zni-*jej zase r. 1559 koupila a kromě l. 1620
čena, ale ke zubožení konventu přispěl |až 1628 až na naše časy držela.
více král Zikmund, jenž statky jeho vět
Březí, bezpochyby totéž co Hlásný (něm.
šinou zastavil. Opat Heřman (1426—1449) Wachtern), ves u Rožemberka.
usadil se tedy v Broumově. Nástupcové
Březí, Bříza (stč. Březie), ves u Říčan,
jeho byli: 1449—1459 Jan, 1460—1461 jež měla r. 1358 farní kostel. Držiteli je
Havel, 1463 Řehoř II., 1464—1467 Petr II., jími bývali obyčejně měšťané Pražští, jako
1474 Jan ll., 1481 Řehoř III., 1483 až r. 1358—1360 Donat Rost, 1380 Endrlin
1495 Pavel II., 1495—1506 Kliment III., & Merklín a r. 1414 Rynart ze Sluštic.
1506 Řehoř IV., 1506 Vavřinec, 1509 až Od té doby patřilo B. ke zboží Slušti
1537 Jakub, 1537—1553 Matěj, 1553 až jckému &připojeno s ním k Úhřiněvsi. Fara
1575 Jan Chotovský, 1575—1602 Martin 11.!zanikla za neznámé doby a kostel zůstal
řečený Korytko : Pravdovic, 1602—1621 ňlialním ke Slušticům.
Volfgang Zelendár z Prošovic. Snaha všech
Březí, ves u Trh. Svin, r. 1357 sídlo
těch nesla se k tomu, zachovati, co se za Trojana z Doubravice, vl. 1448—1478
chovati mohlo. Újezd Nezamyslický a zboží Mikuláše Šafrána, jehož potomci se nazý-,
Kostelecké sice dědičně odprodány (& to vali Březskými z Veselé. Od nich koupil
katolickým pánům), avšak udrženo panství B. Petr Beran, od kteréž doby drženo
Břevnovské a Broumovské s některými k Tučapůtn. Tehdá tu byla tvrz. Nějaký
menšími statky. Na klášteřišti postaven byl čas bylo B. v držení Špulířů z Jiter a
r. 1545 nový kostel a u něho zřízeno pro koupeno r. 1601 k panství Novohradskému
boštství, jež podřízeno bylo opatu, sídlí (H. 111, 261).
címu odtud stále v Broumově. Kritická
Březí, ves u Čachrova, jež v l. 1379
léta pro B. byla r. 1619 a 1620. Direk až 1595 zůstávala při zboží Čachrovském
toři zemští prodali z větší části statky jeho a tehdá se dostala za díl Vilémovi Bohu
(i panství Broumovské). Když však obno chvalovi z Hrádku, jenž tu tvrz postavil.
vena císařská vláda, uveden jest imon Od něho koupil B. (1600) Adam Šof—
Chlodomasteus vproboštství klášt. B-ského, man 2 Hemrlesu a od jeho potomkův
tehdá velice zuboženého. Nový opat Jan připojeno zase k Čachrovu (H. IX, 266 až
Benno (1621—1646) a nástupcové jeho 26 . '
Alexius Hubner (1646—1651, Augustin
Březí, ves blíže Sedlce, r. 1291 buď
Seyíert (1652—1663), Tomáš SartOrius les aneb ves, později ves panství Chlume
(1664—1703) udržovali klášterství v do ckého (1604).
5*
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Březí Vlachovo,

město, přip. se po Hradištske'mu a r. 1356 byla tu také fara.

prvé roku 1274, jsouc vladyckým sídlem
bratří Verneře, Vchyny a Michala. R. 1318
připomíná se Lev z B., syn Valkounův.
R. 1359 byl tu farní kostel, jehož podací
náleželo třem vladykám. Později (asi od

R. 1420 dostala se s klášterstvírn v držení

Jana Ralska z Vartemberka. R. 1436
zapsána Janovi Čapkovi ze San. Později

se dostala B. v držení pánův Rohozeckých
a oddělením od Rohozce dostala se k pan
ství Svijanskému. Po r. 1620 zanikla tu
fara a B. patřila k faře Loukovské, po
zději Loukovecké. R. 1787 zřízena tu lo
kalie, r. 1856 fara. (M. XX, 79.)
Březina, ves u Hořepníka, která již
Jiří. Z té příčiny Němci vtrhše do Pra r. 1299 stála a k panství Hořepnickémn
chenska 11468), tvrz zdejší vypálili. Roku patřila. Při \'si stával hrad, jemuž se ří
1469 zase dobyta od katolických Čechův, kalo napřed Hořepník a později Koni
ale neunavený Vlach zase ji obnovil. Roku pasy. Z počátku býval sídlem držitelův
1502—1517 vládl tu Jan Vlach Malovec. panství Hořepnického (viz to), v 15. st.
Na přímluvu Oldřicha Malovce povýšena spustl. R. 1572 prodali Burjan &Ferdinand
ves B. na městečko a dán mu erb (1538 . bratří Trčkové z Lípy zámek pustý K.

roku 1383) bylo B. v držení Malovcův
(Petra a Bohuslava). Po synu jednoho
z nich Vlachovi z B. (1415) nazýváno
B. Vlachovým. Potomek jeho Vlach z B.
znám jest jako horlivý přívrženec krále

Dcera po něm (1- 1561) Kateřina Bořitova a vesB. Janovi Houskovi ze Zahrádky.
vzdala B. (1569) zeti svému Janovi ze Když takto utvořen nový statek B ský, po
Vchynic. Po něm následovali Jakub stavena nová tvrz, na níž seděli 1589 až
Černín z Chuděnic (1570) a synové 1600 Jan Albrecht Křinecký z Ronova,
jeho Karel a Ondřej. Ok. r. 1620 jest B. 1605—1611 Maternově z Květnice,

od vojáků vypáleno. Od Jana Karla, syna
Ondřejova, koupil B. (1623) Jindřich Žá
kavec ze Žákavy (1- 1643). Od syna
tohoto (Diviše Lva) koupil B. 1656 Karel
Leopold hrabě Millesimo, jenž přikoupil
několik statků okolních. Rozšířené panství
koupil (1676) Matyáš svob. p. 2 Vunšvic,

1611—1646Vratislavové z Mitrovic,
1646—1666Miličovští z Braumberka,
později pp. z Talmberka,

od té doby

drahně _držitelův z rozličných rodin, po
sledně ryt. z Eisenšteina (H. IV, 342),
Březina, ves u Radnice, zámek nový &
starý hrad postavený snad (po r. 1379) od

ale prodal je roku 1680 Gundakárovi Jindřicha z Elstrberka (r. 1389 seděl
z Dytrychšteina, jehož potomstvu pan na Březině). Od r. 1398 seděl tu Jan Žid
ství (r. 1689 za nápadní vysazené) až do z Vetlé (1- 1407), r. 1402 Václav ze
vymření patřilo. Erb: Modrý štít, v němžto Švamberka,
1410 Něpr Duc, r. 1439
vzhůru zpjatý kozel šerý vyskakuje, maje
rohy a kopýtka na všech čtyřech nohách
stříbrné (H. VII, 230).
Březí, r. 1414 ves v okolí Skřiple.
Březí (Seslas) viz Bříza.
Březí viz Břízí.

Harant a Lvík bratří z Vařin. Potomek
jich Jan Harant prodal B. r. 1498 Zbyň
kovi z Buchova a tento (1499) Bohu
slavovi ze Svinař. Potomek tohoto Jiří
Litevský ze Svinař prodal B. (před r. 1518)

Kateřině ze Slatiny, manželce Drslava
Březí, Březsko, n. ves u Lub, která Černína z Chuděnic(1-1531). V držení

slove r. 1379 Nová Bříza. Stávala tu také B. následovali čtyři jich synové. Když
tvrz, která patřila Loubským z Lub. Po došlo r. 1562 k dělení, dostal B. za díl
zpuštění vesnice nazýváno místo to Břez Václav Černín a ten ji prodal (1576)
JeronymoviHrobčickému z Hrobčice,
skem (1544). (H. IX, 162—164.)
Březí, Bříza, n. ves, která stávala jemuž náležela do smrti. Syn jeho Jan
v okolí Dešenic. R. 1379 patřila vladykám Vilém nemohl býti věřitelům práv a proto
odhadána B. jednomu z nich, od něhož ji
Čachrovským a r. 1533 byla již pusta.
Březina, farní ves u Mnich. Hradiště, koupil r. 1608 Jan z Klenového (—i1624).
jež darována byla r. 1225 křižovníkům Vilém, syn jeho, prodal B. (1628) Lid

Svatomářským. Později dostala se klášteru mile Příchovské z Kokořova,

od níž
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nabyl jí manžel Petr Jiří z Příchovic oddělen a připojen k Borku. Fara tuv 17. st.
(1- 1640). Po jeho smrti našlo se drahně zanikla.

dluhů, pročež prodána B. (1642) Petrovi
Březnec, Březenec, Malé Březno
Pavlovi Malovci z Chýnova, jenž při D olej ší (něm. Klein-Priesen), ves u Hobčic
koupil také Přivětice a Radnici. A poně
vadž hrad pro nebydlení na něm spustl,
nazývalo se panství odtud Radnickým (viz
Radnici). Nový zámek povstal na poč.
našeho století (H. B. IV, 246).
Březina, ves u Deštné za Soběslaví,
přip. se r. 1294 pod něm. jménem Pirchet
jako přísl. statku Deštenského. Od pánů
z Hradce prodána roku 1364 ke hradu
Choustníku a od tohoto r. 1595 k Čer
vené Lhotě.

v okresu Boreckém, která byla ve 14. st.
farní vesnicí. O podací kostela zdejšího

dělili se vl. 1400—1406 Bušek z Eisen
berka & dcery n. Zdislavovy z Libořic.
Od r. 1417 patřila část i s podacím ke
hradu Borku. L. 1437 prodala Anežka ze
Rvenice věno své ve B. Janovi z Litovic,
avšak B. vyplacen za nedlouho. Zase od
prodán r. 1464: Janovi ml. 2 Údrče, jehož
syn Jiřík jej prodal r. 1495 zase k Borku.
R. 1499 odprodán zase. V 16. st. patřil

B. Borňům ze Lhoty. Roku 1623 pro

Březina, n. ves u Nedamova a Herrn
doríu v okr. Dubske'm, jež stála již roku padl jej Ota B., ale koupila jej Majdalena
125 3. Později patřívala k panství Dubskému vdova. Později patřil ke Konobržům a
r. 1671 přikoupen od Hanuše Kašpara
neb Beršteinskému.
Broje z Geiselberka k Eisenberku.
Březina, ves, která patřila v 16. stol.
Březnice, město, prvotně vladycké se
k panství Vartemberskému a bud' později dění, jež se r. 1238 přip., později hrad
zanikla aneb jméno své změnila.
s městečkem. Hrad snad založil Budislav
Březina., n. ves u Poříčí Spál., r. 1601 z B. (1224—1240), jehož potomky byli:
ustá.
Havel (1318—1321) a bratří Jaroslav
Březiněves, Březňoves, ves u Kar (1355—1369) a Havel. V držení B. ná
lína, jež se přip. r. 1159 a od té doby sledovali od roku 1377 Beneš a Jindřich
patřila křižovníkům Svatomářským. (synové Havloviř), tento seděl tu ještě
Císař Zikmund zastavil B. (1436) Václa r. 1407. R. 1406 měl polovici B. (snad
vovi Cvokovi, sousedu v Novém m. Pr. Benešovu) Ondřej Huler z Orlíka, od
R. 1454 držel ji Jan Sosnovec, a nástupce něhož se dostala zástavou Půtovi ze Skály,
jeho Heřman Sirotek ze Zborce pro avšak král Václav vyplativ ji (1410) prodal
dal B. (1461) Joštovi, biskupu Vratisl. a B. Petrovi Zmrzlíkovi ze Svojšína.
nejvyššímu převoru, též řádu týchž křižov Po něm drželi B. Václav syn (1- 1457) a
níkův.
pak vnukové Petrovi, z nichž Jan ji držel
Březinka, ves u Bělé. Tu se narodil na svůj díl. Od r. 1496 držena B. k Orlíku.
r. 1787 kněz Václ. Krolmus, pilný sběratel R. 1506 prodal Václav Zmrzlík ze Sv. B.
starožitností.
Zdeňkovi Malovci z Chýnova (1-1512),
Březinka., dvůr u Nedamova, n. ves,
která se již r. 1253 připomíná. Později
tu byl dvůr, patř1cí ke hradu Housce, avšak
v 17. stol. byl přísluš. Nového Beršteina
(BD- 343)

Březnec, Březenec, Březno, Malé
Březno Hořejší (něm. Pirken, ale dříve
i Pif/ea, Pirkan), ves u Borku (Jirkova),
roku 1363 farní s kostelem sv. Linharta.
Tchdá patřil Jetřichovi z Alamstorfu, ale
prodán potom (1381) křižovníkům Něme
ckým, kteří jej k Chomutovu drželi. Ku
Chomutovu patřil B. ještě v 16. st., avšak

jehož synové Jan a Petr se r. 1531 tak
rozdělili, že se B. dostala tomuto. Když
pak Petr r. 1547 proti králi se provinil,
proměněna B. z pokuty v manství králov
ské a Petr stižen tu domácím vězením,
jež svévolně zrušil. Proto propadl všechen
statek a B. prodána Jiříkovi z Lokšan,
místokancléři říšskému (1548). Manželka
tohoto Kateřina známa jest pro oddanost
svou k arciknížeti Ferdinandovi a milostné
jeho choti. Na zámku zdejším přebývala
Filipina Velserovna, zdesnad uzavřen roku
1557 tajně její sňatek a narodil se tu nej
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starší její syn Ondřej'(1558).

Ferdinand & od té doby křižovníkům Svatomářským

(1- 1603), Jiříkův syn, potvrdil r. 1570
svobody městečka, jež bezpochyby za něho
rozšířeno částí řeč. Lokšany. Synové jeho
Adam a Jiřík drželi (asi od r. 1607) po
polovici B. Od onoho dostala se jeho
polovice (1615—1617) manželce Lidmile
Lokšanové : Chuděnic, kteráž ji prodala

patřila. R. 1335 přijal B. v manství Jin
dřich z Kyc. Od potomkův jeho koupil
B. Dobeš z Bron (1405) a když ten ji
propadl, propuštěna z manství. V 16. st.
držena ke hradu Blansku & když tento
opuštěn, sídleli páni v B-i, totiž rod Alt

hainův (1650—1669), Cavrianův (1687

Přibíkovi Jeníškovi z Újezda (1623); až 1753) a po nich Hardekův, kteří při
druhý díl koupil tento z konfiskace, pro
vedl tu reformaci katol. a založil zde kolej
jezovitskou, kterou Karel a Martin Lura
gové, vlaští mistři, v l. 1640—1642 i s ko
stelem sv. Ignáce a Frant. Xav. postavili.
Manželka jeho Lidmila Kateřina z Talm
berka založila tu kněžský seminář. Po
smrti Přibíkově (1651) dostala se B. sy
novci jeho Přibíkovi Františkovi, jenž svo
body městečka potvrdil (165 1). Tak i učinil
(1719) poslední toho rodu Jan Jozef (zemř.
1728), jenž odkázal B. i erb svůj Vilé

movi Albrechtovi Krakovskému z K0

lovrat. R. 1773 zabrala c. k. vláda zdejší
jmění jezovitův; kostel byl podřízen napřed
Bubovské faře, ale r. 1788 sem fara pře
nesena. Panství Bike zůstalo v držení Kra
kovských až do smrti hr. Hanuše (1872),
po němž je dědil Edvard hr. Pálffy. Erb:
Štít stříb. shora polovičný, v každé polo
vici černá orlice s korunou, pyskem a drápy
zlatými a obě drží pysky zlatý věnec, pod
nímž jest mezi prsy jich štítek se třemi
pruhy červenými a tolikéž stříbrnými (štít
rodu Zmrzlíkův).
Březnice, ves u Sudoměřic n. s tvrzí,
r. 1353 Štěpánova ze Štramberka, r. 1358
až 1359 Vchyny : B. Od r. 1388 vyskytuje
se tu Majnuš 2 B. z rodu vladyk z Mléko
vic, jehož potomci tu do 16. st. seděli.
Po r. 1510 držena B. k panství Týna n. V.
a r. 1589 prodal ji Prokop Čabelický ze

koupili Všebořice. Vl. 1798—1865 střídali
se držitelé rozličných rodin a 1. 1865 k.
statek B-cký Dr. V. Russ, zemský :: říšský
poslanec.
Březnice, místní položení od nynějších
Hartmanic jihozápadně (snad na místě
Dobré Vody). V 11. stol. žil tu sv. Vintíř,

poustevník, jenž pocházeje z knížecího rodu
něm. asi 40 let dlel v Šumavě a zůsta1il
po sobě cestu lesem tím prokleštěnou od
sv. Jana a Rinchnachu v Bavořích až ku
B-i, kdež r. 1045 zemřel. Kníže Břetislav
dal mrtvolu jeho převézti do kláštera Břev
novského. Na stezce té vysazeno clo témuž
klášteru, jež se později v Hartmanicích vy
bíralo.
Březnice, ve 12. stol. název potoku
Blšanského.
Březno (pův. Březen, v 16. st. Velké
Březno), město u Chomutova, po němž
se nazývali roku 1281 Lidéř a Bedřich
z Března. Ve 14. stol. byla tu fara. B.
držel r. 1375 Heřman ze Šumburka a
r. 1401—1409 Aleš z Kolovrat, po němž
je měla r. 1422 dcera Dorota. R. 1440
jsouc ještě vesnicí s tvrzí, obdrželo svo
body od Plichty z Žirotína, r. 1443 bylo

v držení Mikuláše z Lobkovic

a jeho

potomkův Hasišteinských. Jan z Lobkovic
vyprosil B-u (-469) povýšení na městečko.

R. 1490 dostal slavný Bohuslav z Lob
kovic a z Hasišteina B. a blízké \fes

Soutic Petrovi Vokovi z Rožemberka, nice na svůj díl. Rod Lobkovský držel B.
jenž ji k Bechyni připojil (H. VII, 52).

Březnice,

jako manství až do r. 1541. kdež je Bohu
ves u Strojetic, která se již slav Felix prodal Šebestianovi z 'v'eitmile.
Ten potvrdil (1545) výsady městečka, jež
synové jeho Kříž a Václav prodali r. 1550

r. 1275 připomíná. Později tu byl vladyčí
statek, který se stal r. 1474 manstvím slu
žebným ke Hrádku Křivoklátu. R. 1515
byl tu toliko dvůr, jenž náležel potom ke
statku Strojetickému.

Janovi Kernárovi

z Korbic. Tento po

tvrdil svobody městečka r. 1551 a r. 1556

král Ferdinand. Pro nepřijetí léna spadlo
_ Březnice neb Krásné Březno, ves B. na korunu a připojeno od arciknížete
za Ústím n. L., jež se r. 1186 připomíná Ferdinanda ku panství Chomutovskému.
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R. 1573 dostalo se městečko B. dědičně R. 1782 klášter zrušen a r. 1789 prodáno
Bohusl.FelixoviHasišteinskému z Lob-i B. obci Mostské.

kovic a drženo k panství Hasišteinskému,i Březno, Březen, městys nad Klenicí
s nímž prodáno r. 1607 Štampachům a u Ml. Boleslavě, prvotně ves & bezpochyby
připojeno k panstvíAhníkovskému. R. 1581 ona ves podobného znění, která patřila
začínají se matriky. V l. 1739—1749 po od 11. st. kostelu Litoměřickému. V letech
staven tu nynější kostel. Jak se stalo mě 1255—4416 bylo v držení pp. z Vartem
stem, není známo. Erb: Na modrém štítě berka, jichž předkem byl Markvart
stříbrná hradba se stínkami a červenými z Března (1197—1228). Později odpro
stříškami, za níž stojí muž brněný, vrchní dáno a patřilo vl. 1468—1473 Janovi
částí těla nad hradbu vynikající, an drží Lapačkovi ze Sukorad. Ok. r. 1515 koupil
B. Jindř. Hložek : Žampachu (1-1544),
v pravici halapartnu.
Březno, ves nad Ohří u Postoloprt, jenž odkázal tvrz & městečko B. bratru
odkudž se nazýval r. 1238 Mikuláš z B—a. svému Matěji, ale tento odevzdal všechny

Až do r. 1420 bylo B. v držení kláštera

Postoloprtského,

své statky Otíkovi z Bubna

(1- 1552). Po

potom obce Loun něm následoval syn Jindřich, potom syn

ské a od dob Jiříka Poděbradského ná
leželo k Postoloprtům. R. 1549 prodal Štěp.
z Veitmíle B. Albrechtovi Kaplíři ze Su
levic, ale roku 1559 patřilo zase k Po
stoloprtům.

Mikuláš Vratislav (1602——1617) a tohoto
synové. Jeden z nich Kunata Jaroslav dostal
B. asi r. 1657 na díl (1- 1684). V držení
jeho potomstva zůstalo B. až do r. 1749,
kdež veřejnou dražbou prodáno. Při opětné
dražbě r. 1751 koupil B. Jan Adolf hr.

Březno Malé viz Březnec.
Březno Malé, Březnec, ves u Sva z Kounic, jehož potomstvu statek dosud

dova, která se dostala r. 1188 darováním
páně Hroznatovým křižovníkům Svatomář
ským. Později patřilo k panství hradu Varty
a ještě r. 1548 kVel. Březnu. R. 1619
vyskytuje se již jako přísl. Doubravskě
hory a Teplice.

náleží. V 17. st. zanikla fara a obnovena
r. 1747. Erbu B-ští, pokud jest známo,
neužívali (H. X. 42).
Březová, ves u Malešova n. s tvrzí,
r. 1318 sídlo Jindřicha, syna Příbramova,
později vladyčí statek, z něhož snad po
Březno, Velké Březno, ves u Sva cházel Vavřinec 2 B. (nar. asi r. 1370)
dova. R. 1167 daroval Milota Zdeslavic R. 1414 dostala se v držení Bernarta Gru
B. kostelu Litomyšlskému. Ve 14. a 15. st. bera, r. 1437 Mikuláše Sokola z Lam
bylo přísl. hradu Varty a po jeho spuštění berka & po něm Ondřeje z Řimovic (zemř.
sídlem statku, po němž se zvali Březenští 1446). Na poč. 16. st. patřila k panství Ma
z Vartemberka.
Asi od r. 1539 drželi lešovskému, od něhož odprodána r. 1571,
jej pp. z Zolhauzu (1539—1548 Hanuš, ale zase k němu přivtělena. R. 1655 pro
1554—1594 Jindř. Abraham, 1594—1597 dána Vilémovi Hrobčickému z Hrobčice
Bedřich, 1597——1606 Antonín). 1606 k. na Koruticích a se statkem Korutickým
B. Abraham starší z Boku, 1628 Karel dostala se k panství Křesetickému (HB.
z Glichu a z Miltic, jehož dcera prodala V, 252).
lei (1676) Žofii Anežce z Dytrychšteina.
Březová., Březový, ves u Dol. Břežan,
V rodu tomto bylo B. až do r. 1745, kdež patřilar. 1310apotom klášteru Ostrov
se dostalo v držení hrabat z Harachu sk ému. V držení kláštera zůstala iv 16. a
(Ferdinand, Arnošt Vít, Jan, Arnošt). Od 17. stol. a teprve r. 1742 postoupena arci
r. 1841 jest v držení Chotkův z Chot biskupovi k Břežanům (PA. Na, 169).
kOVa & zVojnína.
Březovice, ves u Hořic, nazvaná po
Březno, Vysoké Březno, ves u Mostu. potoku Březovici, majetek r. 1318 Tasa
Hanuš z Fictum prodal B. před r. 1540 a Rubína 2 B., kteří snad na Pustohradě
klášteru Zahražanskému, kterému roku u Lhotky Březovské seděli. R. 1365 vy
1620 odňato a Otovi Bornovi ze Lhoty skytuje se B. jako přísl. zboží Hořického,
Prodána ale roku 1623 zase navráceno., r. 1395 v držení (z části) Ruhínn z Třeb
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ňouševsi &v 16. st. jako příslušenství statku r. 1437 Mikuláši z Církvice, od jehož po
Jeřického.
tomkův prodána Čabelickým ze Soutic. Od
Březovice, ves u Chroustovic s tvrzí, té doby držena ke Komořicům a s nimi
v l. 1382—1400 sídlo Zdeňka 2 B. Odtud dostala se Smiřickým. Z počátku držena
pocházel Jiří Kroměšín z Březovic, ke Kostelci, potom ke Škvorci.

jenž byl hejtmanem Táborův, jako i Jakub
Břežany, ves u Plaňan, která se přip.
Kroměšín z B., jenž vypálil r. 1420 klášter r 1088 v zaklád. listu Vyšehradském.
Hradiště, a Jan Kroměšín z B. V 16. st. Témuž kostelu patřila tu část i r. 1356
seděli tu Příbkové z Otoslavic; od a dostala se zápisně r. 1436 ke Kolínu a
poč. 17. st. pak byl statek mezi ně roz později držena !( Poděbradům. Druhou část
dělen na 'dva díly. Oba spojili v jedno koupil roku 1290 klášter Sedlecký od

Václav Haugvic z Biskupic, jenž zdělil Hynka z Dubé a měl ji ještě ve 14. st.
(před r. 1649) dolní díl a manželka jeho
M. Lucie Haugvicová z Nedabylic, jež kou
pila horní díl od Anny Mandalény Vro
chyňové ze Sulevic. Haugvicové drželi B.
až do 18. st. a pak přikoupeny k Rosicům
(H. I, 222).

Od 16. stol. seděli tu a nazývali se po

B-ech Březští z Ploskovic,

jimž sice

r. 1622 odňaty, ale zase později navráceny.
Pro dluhy Václava Březského z P. dostaly
se r. 1655 k odhadu a koupil je r. 1657
Antonín Binago, jenž je připojil k Choce
Březovice, jiné jméno vesnice Jílovice nicům. S těmito dostaly se ke statku Cer
neb Jivovice u Rožemberka.
henskému (P. A. I, 307).
Březovice, původní jméno vesnice Pří
Břežany, n. ves u Kolína mezi Osekem
a Jestřábí Lhotou, jež patřila ve 14. a
slovice v okr. Vyšňobrodském.

Březsko viz Březí.

15. st. klášteru

Strahovskému

a po

Březsko, Břízsko, n. ves u Slatiny zději zatopena rybníkem Bačovským (P. A.
v okolí Kralovic a Chříče, jež patřívala ke KU, 228)
hradu Krašovu. Vilém Sviták z Landšteina
Břežany, ves u Budyně, připomíná se
prodal B. r. 1576 Šebestianovi Lažanskému r. 1336 jako přísluš. hradu Budynského,
z Bukové ke statku jeho Chříči. R. 1604 k němuž i potom náležela.
Břežany, ves u Chříče, patřívala k pan
se ještě B. přip. (P. A. VI, 304).
Břežanky, Břežany, ves u Bíliny, ství Křivoklátskému, od něhož postoupena
která patřila od r. 1209 klášteru Oseckému. Janovi st. : Lobkovic (1561) a ten přispěl
Břežany (pův. Břežané), ves u Netvořic na postavení kostela (1564). R. 1564 pro
n. s tvrzí, r. 1414 sídlo Markéty 2 B., dal B. kapitole Pražské, která je při
později Ondřeje z Petrovic a Vaňka z B. vtělila k Čisté, r. 1713 pak připojeny ke
(1435). R. 1521 dostal B. za díl Přibík Chříči. R. 1727 kostel (filiální) byl opraven
Netvorský : Břízy, po něm seděl tu (P. A. X, 50).
r. 1550 syn Albrecht, potom tohoto syn
*Aleš (1- 1602) a pak tohoto

se kpanství Poděbradskému;

Vratislavského

řích. Tento postavil tu kostel, jenž po
výšen r. 1365 na farní. R. 1360 patřily
B. k Pětipsům. R. 1388 drželi B. Zikmund
a bratři jeho z Koldic. Fara ta později
zanikla.
Břežany Dolní, ves v okr. Jilovském
'n. s tvrzí, r. 1356 majetek Henslina Men

zapsána hartovice, později kláštera

od Jindřicha Hynka knížete Minstrber
ského Kateřině Klinšteinské z Okoře a ob
jevuje se proto r. 1532 jako část panství
Škvoreckého. Druhá část byla jměním arci

pryšta

Břežany (něm. Pressern), ves u Žatce,

syn Přibík. jež patřila klášteru Valdsaskému v Bavo

Tento prodal r. "1622 tvrz B., městečko
Netvořice a jiné přísl. Pavlovi Michnovi
z Vacínova, který je připojil k panství
Kon0pišťskému (MB. V, 59).
Břežany, ves u Čes. Brodu, ve 14. st.
2 části jmění arcibiskupův
& příslušen
ství panství Brodského. Tato část dostala

Zbraslav

ského a ok. r. 1364 v zástavě biskupa
Litomyšlského. Císař Zikmund zastavil B.

(1436) Benedovi z Nečtin a klášter je
potomku jeho Janovi (1476) odprodal. Ok.

& dostala se r. 1530 koupil B. Jan st. 2 Valdšteina,

Břežany Panenské — Břízí
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r. 1546 ujal je Jetřich Špetle z Jano Paška, r. 1395 Frenclina z B., potom sídlo
vic, od jehož potomkův prodány r. 1573 rozličných vladyk, kteří seděli na tvrzi.

Jiříkovi Oděradskému z Hrušoval Roku 1521 patřilo ke zboží Bašnickému,
Ok. r. 1590 vyženilje KryštofŽelinský
ze Sebuzína

(1- 1606), jehož potomstvu

r. 1542 přikoupeny k Hořicům (H. V, 137).
Bříště Mladé (ve spisech i Nové, 11sta

—d0:. 1627 patřily. R. 1627 koupil je Pavel rých i Mešné,poněvadž tu byl kostel). R. 1226

Michna z Vacínova, od jeho potomstva patřiloB. s kaplí klášteru Želivskému,
hrabata z Trautmansdorfu a r. 1715 při k němuž i potom patřilo. R. 1356 byl tu

koupeny k arcibiskupství.
již farní kostel, posv. sv. Janu Křt. Po
Břežany Panenské, ves n. s tvrzi r. 1643 zanikla tu fara a B. stále zůstá
v okr. Karlínském, obdržely příjmení své vajíc u panství Želivského, patřilo k Hum
proto, že patřily r. 1228 a potom panen polecké faře; r. 1707 opět tu fara zřízena
skému klášteru sv. Jiří na Hradčanech. (P. A. III, 131).
Bříza, ves u Všestar, jež se připomíná
R. 1421 zabrány od osob světských a do
staly se později v držení Vaňka Pivo ze r. 1086 mezi statky kl. Opatovského. Na
Zhoře, jehož vdova Anna je zase klášteru tvrzi zdejší seděl r. 1383—1411 Prokop
postoupila (1441). R. 1631 zmocnili se Rohlík z B. a r. 1443 Mikeš, potomek jeho.
B. čeští emigranti, přes to však zůstaly R. 1486 spadla po smrti Anny, vdovy po
v držení kláštera až do jeho zrušení. Pak Ješkovi z Lípy, na krále a darována Miku
byly až do r. 1820 ve Správě nábož. fondu. |láši mlad. Trčkovi z Lípy. Petr Huneš
a připojeny k Odolce, s níž roku 1820 z Brloha prodal (1508) B. obci města
Hradce & od té doby patřila ke zboží
prodány.
Břilice (do Břilice, stč. Břnlicz'), ves Přímskému (H. V, 338).
u Třeboně, starodávné přísl. panství Tře
Bříza. Horni, ves v okolí Plas, patřila
r. 1181 nějakému Arnoltovi a od vladyky
boňského, k němuž již r. 1366 patřila.
Břístev, ves u Rožďalovic, r. 1385 sídlo Ratmíra odkázána r. 1232 klášteru Plas-
vladyčí, v 16. st. jen dvůr, který se dostal skému. Po r. 1420 odcizena od něho a
k Dymokurům; tehdá se tu ves znova sta dostala se do rukou světských; v 16. st.
věla a připojena po r. 1622 k Rožďalovicům. držena k panství Kaceřovskému, s nímž se
Bříství, Bříští, samota u Křečhoře dostala zase ke klášterství Plasskérnu.
v okr. Kolínském, n. tvrz a ves, r. 1388
Bříza, Březka, Březí (něm. Seslas),
sídlo Michala z B. (1- 1410), pak Mikuláše ves v okolí Krukanic, která byla r. 1359
zLysé a jiných vladyk. R. 1461 patřilo vesnici farní. Podací kostela zdejšího ná
ke Kolínskému panství a rozprodáno lidem, leželo : části opatům Teplským a z části
však zůstal tu dvůr Bříštských z Bříští. v l. 1359—1380 Janovi Břízkovi, vl. 1394
V l. 1543—1545 skoupila je obec Kolínská, až 1404 vladykám Nicovským a od r. 1415
ale4ztratila je zase r. 1547. po čemž při Havlovi z B. a jeho synům. R. 1459 vy
pojeno k panství Kolínskěmu.
skytuje se mezi přísi. kl. Teplského. Fara
Bříství, farní ves u Kounic, která stála tu zanikla v 17. st. a kostel r. 1719 znova
,již okolo 1. 1000. Telidá dostal klášter postavený zůstal íilíalním.
Břevnovský od sv. Vojtěcha z otcovského
Bříza, n. \'es u Zdětína (v okolí Nov.
jeho statku vsi Bříství a Vykáně i s jinými Benátek), jež se přip. r. 1186. Patřívala
vesnicemi &poddanými. R. 1437 zastaveno křižovníkům Svatomářským.
B. Jindřichovi ze Stráže a drženo k pan
Břízí, Březí, ves u Kovářova v okr.
ství Přerovskému, nicméně zůstalo klášteru Milevském, n. tvrz, původiště vladycké ro
podací. R. 1608 dal císař Rudolf B. dě diny, jejíž dvě pošlosti psaly se Břízskými

dičně Janovi

Rud. Trčkovi z Lípy, a Netvorskými

: Břízí. Pradědově jich

jenž je ke Kounicům připojil. R. 1714 za— byli. jak se zdá, Svatomír (1440) a Jan
ložena nad B-ím kaple sv. Kříže, jež po (1454) z B. V držení oněch bylo B. i roku
r. 1764 spustla (Trnka, Kounice, 35).
1549, když byla tvrz spustla a dvůr pod
Bříšťany, ves u Hořic, r. 1380 sídlo plat rozprodán, jako přísl. statku Osečan
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ského. R. 1590 postoupeno B. ke statku čtin z konfiskace a prodal jej (1633)
Kovářovskěmu.
Mikuláši Dýmovi ze Stříteže, jenž jej
Břízská, Březsko, n. ves u Buště připojil k Drhovli. R. 1661 utvořen 2 B.
hradu, jež zanikla v 15. st. R. 1602 stál samostatný statek dělením, jenž později
na jejím místě dvůr, který později zase zase s Drhovlí spojen.
zanikl (PA. X, 518).
Brlozec, farní ves v okr. Žlutickěm,
Brkanov, n. ves v bývalém Boleslavsku, v níž byl farní kostel již r. 1364. Podací
náleželo vladykám okolním a těm, kteří
neznámého položení.
Brlenka, Brněnka, ves v okolí Lito na B. seděli (1364 Soběhrd a Vysil, 1390
myšle, upomínající na starodávní cestu, Kuneš, 1408 Vaněk, 141 1,1'j. 1436 Heršík).
kterou se z Litomyšle do Moravy chodívalo. V 16. st. patřil B. s tvrzí Račínům z Ra
Brloh, farní ves v okr. Chvalšinském, čína(1549 Mikuláša Lorenc, 1580—1597
v níž postaven ok. r. 1340 kostel sv. Maří Mikuláš). R. 1623 byl B. zabrán Mikuláši
Majd. skrze Petra z Rožemberka & při Račínovi 2 R. a prodán Vilémovi Vřesovci
něm zřízena fara. Páni Rožemberští drželi z Vřesovic, jenž ho postoupil (1626) Jul.
B. k panství Krumlovskému. Matriky začí— Jindřichovi kníž. Saskému. Od té doby
nají r. 1686. R. 1702 rozšířen kostel a patřil k Toužimi. Matriky začínají se roku
r. 1704 skrze Leopolda Koloniče, kardinála 1651, kostel r. 1814 znova postaven.
Brná, ves u Ústí n. L., která se při
a arcibiskupa Ostřihomského, posvěcen.
Brloh, ves u Citolib, roku 1295 sídlo pomíná r. 1218 mezi vesnicemi kostela
Chotibora z B., ve 14. st. 2 části majetek Litoměřického. R. 1366 patřila klášteru
z části statek vladyčí, sv. Jiří (snad z části), r. 1383 ke hradu
stvrzí, kterýž si Matěj probošt r. 1386 Střekovu. V 16. st. připomíná se jako pří
od Jana z B. vyměnil. R. 1363 přip. se slušenství Lovosic.
tu farní kostel. Král Zikmund zapsal B.
Brná, Brné, r. 1415 ves patřící ke
r. 1420 Parcifalovi a Lotovi z Vinařic hradu Náchodu, nyní zašlá.
Brňany (pův. Brňané), ves u Terezína,
bratřím, po nichž držel jej r. 1454 Martin
Smolík. R. 1546 prodal Šebest. z Veit jež se přip. v zakl. listu Litoměřickém
mile B. s farářstvímJiříkovi Osovskému (1057) a patřila r. 1226 klášt. Doksan
z Adlar; později držel jej Vilém z Land ském u, v jehož držení zůstala až do roku
šteina (1- 1612) k Sosni a r. 1624 Kate 1420. Císař Zikmund zapsal B. (1436)
řina z Valdšteina. Asi tehdá zanikla fara městu Litoměřickému, od něhož je
dostal Vilém z Konic na Kamýce & od
a později přikoupen B. k Citolibi.
Brloh, ves u Přelouče, r. 1318 sídlo toho r. 1480 Bohusl. Kaplíř ze Sulevic
Havlovo, později statek vladyčí s tvrzí(1 359 a na Košťálově. Později byly vyplaceny a
Kuneš, 1371—1384 Havel a Jan bratři, zase ke klášterství Doksanskému připojeny.
Brník (do Brníka, nikoliv Brníky), ves
1440—1458 Jan a Matěj bratří, jichž po
tomci zvali se Brlohové z Brloha). Před u Kostelce n. Č. L., která patřívala ke
r. t54o drželi B. po sobě Diviš.- Bošinský hradu Kostelci (1359) a při něm po věky
z Božejova, Jan Holec z Nemošic a Vilem zůstávala.
z Dobřenic. R. 1602 prodala Eva Stro
Brníkov, ves u Budyně, n. přísl. pro
pínova z Dobřenic tvrz B. s přísl. k pan boštstvíMělnickéhokBrozanům,kteráž
ství Žehušickému.
zapsána r. 1437 Jindřichovi Berkovi
Brloh, ves u Drhovle n. s tvrzí, r. 1359, z Dubé. Později přešel B. v držení Pavla
až 1375 sídlo Diviše z 8., jenž byl pra zJenšteina a r. 1495 patřil Janovi ze
dědemZáborských z Brloha. (část držel Šelmberka. V 16. st. drželi jej Sezimově
1366 Oldřich). Ok. r. 1454 vešel v držení z Ústí a potom tu trrzka postavena. Roku
B-a Václav Koktan z Kestřan. V 16. st. se 1623 zabrán Bernartovi st. Elsnicovi

kl. Roudnickěho,

děli tu Čejkově z Olbramovic (1578, z Elsnic aprodán Adamovi ze Štern-'
až 1615 Mareš, 1617—1623 Vilém).' Léta berka, jenž jej připojil k panství Budyn
1623 koupil B. Albrecht Beneda z Ne skému.
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farní ves u Jablonného. Farní Jaroměřské

& od r. 1548 v držení pp.

kostel měla již ve 14. st. a od r. 1398 statku Heřmanského. R. 1778 tábořili tu
Prusové.

vyskytujese v držení pp. z Vartemberka,

avšak roku 1409 držel ji Hanuš Velfl
z Varnsdorfu.
V 16. st. byla ves roz
dělena. Část prodal Jan Dlask ze Vchynic
(1565) Jindřichovi Rodvicovi z Frydrštorí'u
a držena až do roku 1589 ke Svojkovu;

Brod

(lat. Pons), farní ves u Plané,

r. 1243 sídlo Vítkovo (de Bruch) a r. 1308
Bedřichovo, obou erbu růže, 1316 Dluho
milovo a Bedřichovo. R. 1379 byl B. mě
stečkem s farním kostelem a tvrzí. B. drželi
tehdá ji koupil Adam Blekta z Útěchovic r. 1379 Anna z Volfšteina, r. 1395 Jetřich
k Valtinovu, k němuž již před tím část z Gutšteina a r. 1414 Jindřichz Elster
patřila. Za vlády Vartemberské přiděleno berka. Až do té doby byl B. Čechy oby
B. k Vartemberka. Kostel byl až do roku dlen, avšak od křižákův německých vy
1700 filialním k Vartemberku; tehdá znova pálen a vyhuben. R. 1437 patřil k Plané,
postaven a fara tu zase zřízena. Matriky od níž později oddělen jako díl Jiříka ze
Žeberka (1519), avšak ok. r. 1525 pro
začínají se r. 1592.

Brnky, Brníky (původněBrníci), ves dal Jiřík B. dvůr a ves Štěpánovi Šlikovi
v okr. Karlínském, která stála r. 1228 a z Holiče, jenž jej zase k Plané připojil.
patřila klášteru Svatojírskému. V 15. st. Matriky začínají se r. 1634. R. 1704 kostel
dostala se v záp. držení svět. držitelův. opraven.
Král Jiří zastavil B. (1459) Pražanům.
Brod, ves u Kladrub v okr. Stříbrském,
R. 1547 zabrány Starému městu Pražsk. stála již r. 1239 a patřila klášteru Kla
V 16. st. postavena tu tvrz. Jáchym z Ka drubske'mu.
Brod, Český B. (dříve i Biskupský),
lenic prodal B. (1591) Kunrátovi Majerovi
z Pokstorfu, jehož potomci je až do r. 1641 král. město, pův. ves trhová, patřící k bi
drželi. Okolo r. 1660 držel B. Jan Birko skupství Pražskému. Ok. r. 1303 byl
phil. & med. dr. & měštěnín Nového m. od nepřátelského pána vyloupen a vypálen.
Pražského, od něhož koupili je jezovité R. 1315 položili se u B-u vojensky čeští
Novoměstští (1661). Avšak za nedlouho páni, kteří se byli proti králi Janovi zdvihli.
zase byly statkem svět. pánů (v 18. stol. Za arcibiskupa Arnošta obezděn B. hrad
Karettové z Millesima).
bami a byl pod správou purkrabě, jenž
Brocno (pův. Brocen), ves u Štětí, pa i 15 vesnic odtud řídil. Týž arcibiskup
třila do r. 1357 Epíkovi z Hrádku, odtud postavil tu chrám a zřídil špitál pro chudé
do r. 1376 lt nadání university Pražské a nemocné. R. 1394 ležel tu Jan kníže
a pak Jindř. Škopkovi z Dubé. R. 1436 Zhořelsky' s vojskem sebraným k osvobo
postoupeno Mikuláši z Tuhance, později zení bratra svého. R. 1413 svolána sem
seděli tu vlad. z Velezic. r. 1485 A1 synoda duchovenstva. r. 1415 sešli se tu
brecht ze Sulevic. Tehdá bylo B. měste arcibiskup Kunrát a Hynek Berka z Dubé
čkem. V držení Osterských neb Bro a učinili úmluvu, že budou pevně státi
cenských ze 5. zůstalo B. až do r. 1604, k církvi. R. 1421 vojsko Pražan, Táborů a
kdež prodáno Alexandrovi Kyjovi z Hyrš Orebských přitrhlo ke B-u a dne 17. dubna
íeldu. R. 1612 rozdělen statek na 2 díly, v několika hodinách opanovalo příkopy a
z nichž jeden byl v držení Kyjův (pak hradby, jakkoli udatně bráněné. Vnikše
Racenberkův), druhý Osterských ke Chce do města, nepřátely mlátili cepy, žoldnéři
buzi. Ještě r. 1683 bylo B. městečkem. pak němečtí, kteří uprchli do kostela a
Díl Chcebuzský dostal se r. 1729 k Libě na zvonici, tu ohněm kladeným uhořeli a
chovu, díl druhý koupil od Racenberkův ostatek jatých (18 kněží i s farářem zdej
r. 1687 klášter Doksanský a zůstal v držení ším) bud' zbito od cepníkův neb upáleno.
jeho do r. 1782 a r. 1802 také přikoupen B. se tím dostal pod vrchnost obcí Praž
k Liběchovu.
ských. Císař Zikmund potvrdil (1437)
Brod, Brodec, ves v okr. Jaroměřském, staré svobody B-ských, zejména mýto,
která byla vl. 1520—1547 v držení obce právo míle, aby mohli o statcích svých
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říditi a spravovali se právem Staroměst prodán). Císař František zrušil (1824)
ským. T. r. dne 4. února přijal B. mezi staré ustanovení 2 r. 1628, aby židé ne
města královská a nedlouho potom obdařil byli v B-ě trpěni. Od r. 1844, kde tudy
jej erbem. R. 1444 svolán do B-u sjezd stavěna první česká dráha parní, zase
všech stran v národě, aby se tu staly ná blahobyt města vzrůstal. R. 1887 byl tu
mluvy ke svornosti, zachování kompaktát, sjezd všesokolský. Znamenití rodáci : Jetřich,
potvrzení Jana z Rokycan na arcibiskupství biskup, 1376 kanovník Vratislavský, Jakub
a přijetí Ladislava za krále. R. 1451 sta Brodský, bakalář na universitě Pražské
věny nové hradby. Od krále Ladislava po (1379), mistři a bakaláři někteří v letech
tvrzena míle. V druhé polovici 15. st. město 1392—1508. Erb císařem Zikmundem
se zvelebovalo. R. 1471 koupilo Novou ves r. 1437 propůjčený: Štít modrý, v němž
ke špitálu, r. 1505 obdrželo právo pečetiti jest u spodku zeď z bílého kamene tesa
červeným voskem, avšak utrpělo r. 1512 ného se stínkami, s hranou otevřenou
pohromu velkým ohněm, při němž i kostel s dveřmi zlatými a visutou mříží, nad níž
shořel. V 15. st. povstal tu dvojí kůr lite věže bílá o jednom okně s červenou stře
rátský, český a latinský. Ferdinand I. stvrdil chou sedlovou a zlat. makovicemi. V pravo
svobody (1538), avšak odňal r. 1547 pro od věže zlatý štítek s orlem černým roz
vzpouru všechny statky, z nichž zádušní křídleným o dvou hlavách (erb Římského
však vrátil. V druhé polovici 16. st. vý císaře), v levo štítek červený se lvem stříb.
borně se s obecním důchodem hospodařilo. vzhůru vzpjatým o dvou ocasích (erb Če
Obec koupila r. 1583 Liblici, r. 1592 Vrat ského krále).
kov, r. 1603 zboží Tismické, avšak město
Brod, Německý B., král. město, prv.
trpělo také pohromami (r. 1598 velkou místní pojmenováni místa, kudy šla silnice
povodní, skrze niž mnoho domův zničeno, Habrská z Čáslavě do Moravy. a proto
r. 1613 velkým ohněm). R. 1560 stavěn i nevelké osady, jež se rychle vzmáhala
kostel sv. Trojice,.v l. 1578—1580 posta ve 13. stol., když dolování u Jihlavy za
vena nynější kostelní věž. Pro účastenství počaté rozšiřovala se i v poříčí Sázavy.
ve vzpouře propadli B-ští všechny statky, Dálo se tak již za Jindřicha Žitavského,
i obecní i zádušní, které šmahem prodány jenž okolí do r. 1252 držel. Hory okolní
1623 Karlovi z Lichtenšteina, tak že i ryb však podléhaly úředníkům královským.
ník Zítra, z něhož se voda do města vedla, (R. 1234 přip. se urburéř Brodský.) Ač—
zabrán. Obec, majíc jen clo a jsouc dluhy koliv doly zaraženy i u Bělé, Šlapanic a
stižena, vojenskými platy vysílena, velmi Přibyslavě, přece B. byl větší osadou, rosta
obtížně opravovala chrámy, věž a radnici,1přibýváním horníkův Němců, od nichž do
jež r. 1628 s celým městem a dvojím před—i stal své příjmení. Za Jindřichova syna Smila
městím shořely. Kromě toho mnoho sou-„(+ 1269) říkalo se mu obyčejně Smilův B.

sedův při provádění reformace se rozutek10|a objevuje se jako město s farním kostelem
a vystěhovalo. R. 1632 začínají se matriky.řsv. Maří, při němž byla již před r. 1261
R. 1639 město od Švédův tak vypáleno, komenda křižovníkův Německých. Sklady
že mimo kostel ani tolik stavení dřevěného | kupectví (suken, olova, herynkův a i.) v B-ě
nezůstalo, co by do náručí se složiti mohlo. zavedené r. 1269 kázáním královým pře
Město bylo pusté a teprve ok. r. 1648 se neseny do Jihlavy. Jindřich, Smil, Oldřich

tu 24 sousedův usadilo. Marně byly žá-|a Remunt z Lichtemburka, synové Smi
dosti B-ských(1623—1681), abyjim statky lovi, potvrdili r. 1278 svobody městské,
zádušní byly navráceny; zůstalo jen přilustanovivše řád napodobený hornímu právu
pouhých slibech. Jedině dosáhli potvrzení ,Jihlavskému.Vyhrazujíce sobě vrchní práva,
výsad (1628), které však měly platnost jpovýšili B. na přední stolici celého okolí.
jen pro katolíky. R. 1711—1720 obnoven 'V té příčině osobovali si tak jako 1 obec
jest kostel sv. Maří Majd. (někdy špitálský), :jejich mnohá práva královská, kterých král
při němž založen r. 1750 klášter kapucín “Přemysl za moci své Smilovi nedopouštěl.
ský (později zrušen a r. 1785 i s kostelem „Avšak od vladaře Otíka dosáhli nejen po
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tvrzení toho, co si osobili, nýbrž i pře gtak rozmnožil, aby mohli o statcích svých
nesení kupeckého skladu z Jihlavy do B. 'říditi tak jako měšťané měst královských.
a právo B. ohraditi (1278). Po odděleni Když císař r. 1376 Lipnici zastavil, vy
bratří vyskytuje se Jindřich (Hajman) jako mínil, aby B-ští nebyli většími platy ob
držitel hradu Ronovce a polovice Brodu těžováni než posud do komory dávali. Král
a Remunt v držení hradu Lipnice &druhé Václav dal (1379) Vítkovi z Landšteina
polovice B-u (avšak bez horních práv a L. a B. dědičně, poněvadž od starodávna
požitkův královských). Teprve r. 1310 dot ke koruně nepatřily, a od té doby patřil
volil Remunt s bratrem Smilem, se synovci B. po dlouhou dobu k panství Lipnickému.
svými Václavem a Čeňkem (syny Jindřicho Čeněk z Vartemberka potvrdil roku 1416
vými) B—ským, aby se mohli hraditi, osvo práva a svobody z r. 1278. Po bitvě B-ské
bozujíce je na 10 let od platův, k čemuž (viz to), husité (1422, 9. ledna) B-u do
také přistoupil Jindřich (bratr Václava a bývali a na zejtří mezi jednáním zlezli
Čeňka) se syny svými Ješkem a Hynkem. hradby a drahně obyvatelstva pobili. Sedm
Při tom i B-ským rozličná nová práva po let stálo město pusté, vlci a psi jedli mrtvá
stoupena. Podobněž učinili r. 1314 Re těla na rynku a některé pochovávali se
munt, vdovy dotčených synů Jindřichových dláci. Tou věcí hory zanikaly. Ok. r. 1429
a Hajman, syn Václavův, k dodělání hradeb. uprchlí měšťané zase se vrátili a město,
Král Jan vyměnil polovici B. od Hajmana jehož obyvatelstvo odtud bylo české, zase
za Poděbrady a druhou polovici koupil osazovali. Od následujících pánův (1442

a t. d.) a králův (1453—1544) svobody
městské potvrzovány. R. 1472 učinili prý
Jihlavští útok na B, majíce srozumění
s jistým Hnátem v městě, ale odraženi.
berských, které byl král po směně s Haj-„ (Odtud pověst o »Brodské smrtící.) Frant.
manem za sebou zanechal, a polovici dů hrabě z Thurnu propustil B-ské (1565)
chodu mincovny B-ské. Po smrti Jindři z člověčenství (děd. poddanosti), dav jim
chově (1- 1329) vládl B-em syn Jindřich, práva král. měst a jako cís. falckrabě
jenž mu r. 1333 táž práva vyprosil, která rozmnožil 1566 erb B-ských (dvě ostrvy)
mívala města královská. Po jeho smrti věžemi a hradbami. Když pak B—ští se
(c. 1336) vládl bratr Pertolt, jenž B-ské uvolili synům jeho 1000 kop ročně platiti,
po velkém ohni na 10 let od daní osvo odevzdali jim (1 588) poslední práva vrchno
bodil (1340). Pak rozdělili se bratří jeho stenská (kostelní podací, odúmrtí, pokuty,
se synovci svými o všechna panství rodinná daně, obnovování úřadu městského). B-ští,
(1346), při čemž přidělen B. k dílu Lipni majíce odtud po léta blahobyt, dodělali se
ckému, avšak skrze nový spolek neb sstu největšího tehdá práva městského. Když
pek učiněný zůstal v držení bratří Čeňka r. 1634 panství Lipnické v pokutě ujato,

od Remunta a dal oboje (1319) Jindři
chovi z Lipého směnou za kraj Žitavský.
Tento stvrdil r. 1320 svobody B-ských a
obdržel polovici důchodů horních Mitl

a Pert'blta a synovce jich Jindřicha, pro
bošta Vyšehradského. Úmrtím jich a opa
třením právním stal se samotným pánem
Čeněk (1' 1363), jemuž císař Karel druhou
polovici užitkův horních daroval (1351).
cněk daroval za svého živobytí B. se
všemi horami a statky, které ke hradu
Ronovci patřily, synovci svému Jindřichovi
Z Lipého a před smrtí ještě B-ským všeli
jaká dobrodiní, zejména na vedení vody
do města učinil (1363). Jindřich, potvrdiv
svobody B-ských (1365), prodal Lipnici
il B. k ní připojený (asi r. 1371) císaři
Karlovi, jenž r. 1372 svobody B-ských

ponechal císař Ferdinand 11. B. ve svém
držení a potvrdil (1635) jeho svobody;
císař Ferdinand III. pak povýšil B. (1637,
27. června) na město královské a k sta
rým svobodám ještě nové přidal. Váleč
nými běhy B. velice strádal. Roku 1618
dobyt od císařských, r. 1639 a 1645 od
Švédův, r. 1649 navštíven ranou mor0vou
a r. 1662 krutým ohněm, r. 1742 vypleněn
od Sasův s Prusy spojených. R. 1674 za
ložen klášter bosákův augustinianů od ně
kolika dobrodincův, při němž roku 1703
kostel dostavěn. Z nadání Kateřiny Kob
zovy (1- 1730) založeno při klášteře nižší
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gymnasium (1735), jež později rozšiřováno ze štukoví postavená a stínkami ozdobená
a od r. 1807 klášterem Želivským obsazo s branou, v níž dvéře zlaté otevřené a mříže
váno. (Později bylo obecním, od r. 1886 železná ke spádu připravena se spatřuje.
státním) Svobody městské potvrzeny roku Nad branou jest stříbrná věž čtverhranatá
1735, 1782 a 1795. Město, v 18. st. ochu s 2 okny, kranclemi, červenou střechou a
zené, vzkvétá za naší paměti, výhodně uží ?. zlat. makovicemi, v pravo od věže jest
vajíc nových dopravných prostředků. Zna— štítek s erbem království Českého, v levo
menití rodáci: Michal de Causis (1- okolo stříb. štítek s černým havranem vyletujícím.
Brod Vyšší viz Vyšní Brod.
r. 1431), Pavel Černovický (1- 1632), F. J.
Brodce (pův. Brodec), městec 11 Nov.
Beckovský (1- 1725), J. K. Stamitz (1- 1787),
J. Hulakovský. Erb: Štít modrý, v něm Benátek, od r. 1346 sídlo vladyčí (Han
červená brána městská ze samého štuko kovo), r. 1357 farní osada. Podací měli
vého kamení dobře ozdobená s dvěma vyso 1357—1362 Zdeňka z Měcholup, 1368
kými, též štukovým kamením vysazenými, bratří z Rokytovec, 1373 synové Zdeňkovi,
okrouhlými, pěkným vrchem neb kranclemi 1387 a t. d. Hrzek z B., 1404 synové
ozdobenými věžemi a otevřenými, k vy jeho Jan st. & Jan ml. Potomní držitelé
střelení připravenými děrami a na každé byli: 1433 Jan : Obříství, 1440 Smil 2 B.,
z těch tři otevřená okna &zespod při gruntu 1451 Jan, syn jeho (tehdá se přip. mě
dobře opatřené dvéře neboli forma; brána stečko), později pp. z Klinšteina. Albrecht
pak stojí otevřena 5 2 žlutými křídly neb z Rychnova prodal B. zámek a městečko
polovičnými fortnami, s hůry pak železná MikulášiVaněurovi z Řehnic, jehož po
mříže ke spádu připravená se spatřuje (dar tomci (Zikmund, 1542 Jiřík, 1554 Mikuláš)
p. 2 Thurnu), nad branou a dobře vysta tu do r. 1563 seděli. Tehdá koupili B.
věnou její vrchní ozdobou zjevuje se štít Vojtěch a Petr Kaplíři ze Sulevic a
domu Rakouského (stříb. pruh \' červeném), r. 1587 ujal B. Albrecht Zdeněk, Petrův
nad ním knížecí klobouk, uprostřed štítu syn (1- 1596). Bratr a dědic jeho Vojtěch
písmeny F 111, z obojí strany štítu dva Václav prodal B. 1611 Václavovi mlad.
korunovaní lvi stříb. barvy vzhůru tělem Kaplíři, jemuž zabrány &r. 1623 Mikuláši
stojíce a štít držíce, nad tím vznáší se Arnoldoviz Klaršteina prodány. Potomci
císařská koruna s fachy z obojí strany vy jeho (Hartmanové) drželi B. až do roku
taženými, tak že koncové jich kranclí obou 1738. Když tehdá Frant. Mik. Hartman
věží se dotýkají (v starší době jen štít bez dědicův zemřel, dostaly se B. do rodu
s ostrvami) (PA. III, 270, IV, 57, OSN.). Desfours, později rodu Clam-Gallas av nově
Brod, Železný B. (dříve obyčejně do rodu hrabat : Nostic. Zámek a farní
Brodec), město nad Jizerou, patřilo r. 1363 kostel jmenují se nyní Horky, od vesnice,
Václavovi a Bohuslavovi bratřím ze e která pod nimi v 15. stol. vznikla. Erb:
leznice; onen seděl tu ještě roku 1374. Štít zlatý, v němž u spodu stříb. hradba
Tehdá tu byla ještě ves, ač s far. kostelem. se stínkami, branou otevřenou, u níž zl.
Od r. 1386 držel B. Zdeněk z Valdšteina dvéře a mříž ke spádu připravená.. Nad
&ze Štěpanic, koupiv jej od Jarka z Brodce, branou jest věž s oknem, cimbuřím, červ.
r. 1404 Beneš a Hašek br. z Valdšteina, střechou a zl. makovicí, za níž vyniká
po nichž následoval r. 1414 Mikuláš z téhož v pravo polovičný černý orel, v levo od
rodu. R. 1538 objevuje se B. jako mě ní vyniká nad hradbu polovičný černý kůň
stečko & přísl. Malé Skály, r. 1613 při s červenou uzdou.
dělen od ní k dílu Zbirožskému (i 5 ha
Brodce, Brodec, ves u Citolib, r. 1524
mrem železným, od něhož příjmí dostal), statek Hynka z Veselice, pak Kunšů z Lu
který spojen s dílem Rohozeckým v jedno kovec. R. 1580 k. tvrz a ves B. Adam
panství. Po r. 1620 zanikla tu fara a B. Hruška z Března, r. 1604 Volf Bernart
patřil farou do Bzí, r. 1721 zase tu zřízena Fictum z Egerberka. Od r. 1615 držel
fara a r. 1769 nový kostel postaven. Erb: B. Jáchym Hendrych ze Štensdoríu, v letech
Štít modrý, u jehož spodku stříbrná hradba 1624—1651 Hildtprandtové, r. 1664 pr.

Brodeslady — Broumov

B. Jan Jiří, purkrabí z Donína ke statku
Citolibskému.
Brodeslady, správné české jméno ves
nice, která se nazývá německy Prodeslad.
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trhová s kostelem farním. Asi ke sklonku

panování Václava I. dostal se klášter
Břevnovský v držení B-a a okolní kra

jiny a r. 1266 přikoupeno od kláštera
Brodská bitva (1422): CísařZikmund i fojtství. Opat Martin zavedl tu soukeni
shledávaje, že se s vojskem svým v Kutné ctví a zjednal si na to svobodu od krále
Hoře a okolí neudrží, zapálilměsto a ustou Přemysla ll. Také tu stála tehdá tvrz, na
pil k Habru, utíkaje celý den (7. ledna). níž sídlel purkrabě klášterský, ale opat
Žižka dal se hned za ním a dohonil ho Bavor přestavěl ji r. 1322 v klášter a za
u Habru dne 8. ledna. Tu (mezi Bačko ložil tu nové proboštství. R. 1348 obdržel
vem &Prosečí?) sešikoval Zikmund vojsko B. od Karla IV. práva taková, jaká měly
své na výšině, ale když Ž'žka na ně udeřil, Hradec & Kladsko. Když r. 1420 klášter
dali se Uhři na útěk a učinili takový Břevnovský vypálen, odebral se Mikuláš
zmatek, že celé vojsko utíkalo až k Něm. opat do B-a, jenž byl odtud stálým sídlem
Brodu. Zde část vojska zase se sešikovala opatův. R. 1421 vložena sem silná posádka
a odpírala, avšak buď zbiti, aneb zajati. Slezská. T. r. přitáhlo sem vojsko české
Při útěku kvapném pustila se jízda uherská a obehnavše mě.—,to,zastrašili Slezáky tak,
(15000 koní) přes Sázavu zamrzlou, protože že vstoupili v úmluvu. R. 1469 obsadil B.
most nestačil, ale když pod velkou tíží led král Matyáš skrze vůdce svého Františka
se prolomil, několik set jezdců utonulo. z Háje, který sužoval jej, avšak i okolí.

Brodské děkanství

čili kraj děkana R. 1472 zmocnil se kníže Jindřich starší
: Minstrberka B-a & vymohl sobě na

Brodského obsahovalo ve 14. st. fary: Něm.
Brod, Šl'upanov, Štoky, Zvonějov, Polnou,
Ždírec, Nížkov, Přibyslav, Losenici, Prav
nov, Borovou, Šumfeld, Dlouhou ves, Buch
berg, Bělou, Sopoty, Vojnín Městec, Kru
cemburk, Studenec, Polom, Liběč, Chotě
boř, Čachotín, Krupou, Skuhrov, Světlou,
Lučice, Smrdov, Habr, Radoňov, Dobrnice
n Číhošť.

Brody (pův. Brod), ves v okr. Podbo
řanském, jež se přip. r. 1403. B. patřil
prvotně k Buškovicům, avšak odprodán
r. 1575 s tvrzí Uršile Hasišteinské z Lob
kovic. B. patřily odtud k Mašťovu. Později
(v 17. st.) patřily rodině Piszing :: v 18. st.
přikoupeny ke Krásnému Dvoru.

Biochenstein,

n. manství koruny Če

králi Vladislavovi tu milost, že obdržel do
života práva král. k Broumovsku a Poli
cku, jež připojil k hrabství Kladskému.
R. 1478 udělil kníže výsady městu B-u a
tamějším řemeslníkům. Když pak opat
Pavel s povolením královým -B. vyplatil
(1487), bylo mu přece uznati vrchnost
knížete. Tato přestala, když Kladsko přešlo
v držení hrabat z Hardeka & když si byl
již před tím (1493) král právo vyhradil,
sám B. zámek a město vojensky obsazo
vati. R. 1549 zámek i město vyhořely.
V 16. st. rozmáhala se v B-ě víra luterán
ská a počet jejích přívržencův rostl proto.
Opatově a řád byli v té příčině tak lho
stejnými, že císař Rudolf obmýšlel B. bene
diktinům vzíti a sem jezovity uvésti. Jinak

ské, jež patřívalo pp. ze Švarcpurka a pan
ství Rudolštatskému.
se věci měly, když se stal opatem Volf
Brony, nějaká osada, po níž se jme-. gang Zelendár : Prošovic, jenž svou přís
noval r. 1401—1415 Dobeš z Bron, bež ností zbytečně způsobil bouři. Nutil pod
dané své ke katolictví těžkými tresty ::
pochyby totéž jako Brany.
Broudkovice (?), r. 1226 ves na klá pohrůžkami. Po vydání majestatu (1609)
šterství Želivském.
domnívali se B-ští, že si mohou postaviti
Broumov, město, původně malá osada, nový kostel luteránský, ale když s dílem za
založená prvotně při kostele sv. Maří pod čali, vymohl toho opat při císaři, že to
llpami, jež s okolím byla přísl. kraje Klad nové stavení zastaveno. Ale poněvadž opat
Ského a stála pod král. fojtem. Poprvé se prováděje nařízení nové to způsobil, že
Php-_ r. 1256 a ostával tehdá na svém kostel byl zavřen a zpečetěn a nespoko
“ynělším místě, byv vysazen jako vesnice jenci do vězení dáni, utíkali se B-ští ku
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defensorům (1617) a zavinili sami druzí
následující bouři. R. 1620 koupila obee
B-ská od správců zemských m. B. 5 před
městím, klášterem as celým panstvím kromě
tří vesnic a stala se svobodným městem,
což ani rok netrvalo. Neb po bitvě Bělo
horské donuceni panství to bez náhrady
vrátiti, kromě toho také propadli své svo
body. Teprve r. 1629 vrátil jim císař vý
sady, avšak odňal jim právo pivo po pan
ství vystavovati a uložil platiti berně, které
posud bývaly od kláštera placeny. R. 1632
začínají se matriky. R. 1648 vypleněn B.
od Švédův, r. 1689 vypálen od paličův
francouzských. Opat Sartorius postavil roku
1682 farní kostel sv. Petra a Pavla (po
ohni r. 1757 zase obnoven a r. 1772 po
svěcen), r. 1683 klášterní kostel sv. Voj
těcha (1733 dokonaný) & ještě jiné dva
kostely. Nástupce jeho 0. Zinke postaviti
dal nynější klášter. R. 1742 a 1744 vy
nutili Prusové na B-ských výpalné, r. 1757

Broumy,
ves u Velize v okr. Křivo—
klátském, starodávné přísl. království k Tý
řovu a Točníku, avšak bylo tu také r. 1358
manství služebně. Později patřily 13. k pan
ství Křivoklátskému a r. 1599 povoleno
Kryštofovi Širerovi (z Falknova) zříditi při
vsi sklenou huť, k níž dány mu znamenité
svobody.

Brozánky

(dříve Brozany, prv. Bro

zané t. j. Brodbné), ves na Labi pod Měl
níkem, byly již ve 13. stol. přísl. hradu
Mělníka, když tu králová Jitka tři lány
služebníku svému Hošťálkovi darovala. B\ ly
tu i jiné takové statky na způsob svobod
ství; jedno z nich bylo manstvím ke hradu
Mělnickému. Jiná část patřila k proboštství
Mělnickému & zapsána roku 1436 Janovi
z Černína. Později patřily B. celé k Měl
nickému hradu a r. 1650 byla ves téměř
všechna spustlá. Nějaký čas tu býval do
movem V. Hálek (BM. 480).

Brozanky,

ves u Řehlovic, n. i.tvrz a.

vypálen B. zase od paličův & opět shořel původiště Lévů z Brozanek, jichž předek
r. 1779, když před tím zase byl od Prusův Léva (syn Ondřejův) se r. 1410 připomíná.
vydírán. Znamenití rodáci: Opat Tomáš Avšak část vsi s podacím kostela farního

Sartorius (vlastně Schneider), opat Otom. patřila vl. 1356—1423 klášteru &potom
k němuž i vla
Zinke, opat Bedřich Grundmann, J. J. J. k panství Teplickému,
Lachenbauer, biskup Brněnský. Erb: Štít dyčí část přikoupena. Od r. 1521 byla
modrý, u jehož spodku tráx mk &na něm část vsi v držení Víta Lišovského z Pro
stříb. labuť kráčející, se zlatým pyskem & chodu. Od 17. st. byly B. přísl. statku
zlatými nohami. Prázdný ostatek k levému Řehlovského a po zaniknutí fary stal se
kostel lilialním.
rohu vyplňuje zlatá hvězda.
Broumovice (původ. Brúmouici), ves
Brozany, městys v okr. Libochovském,
v okr. Otickém, ve 14, stol. sídlo vladyk n. i tvrz, připomíná se r. 1276, jsouc ještě
z B. (1374—1383 Mareš, 1383 Přešek, vsí a přísl. proboštství Mělnického.
1432 Václav, 1458 Mareš) s tvrzí. Poslední R. 1411 měl je v nájmu Jan z Doupova,
toho rodu byly: Alžběta a Lidmila, z nichž r. 1456—1463 v zástavě Boreš z Oseka.
onano se vdala za Jana z Cimburka. Král Vladislav zastavil B. (1482) Litvínovi
Tento držel B.-a po něm syn Kryštof, z Klinšteina, po němž r. 1486—1500

jenž je pr. (1544) Beneši Dráhovskému Vojtěch Tvoch z Nedvídkova a potom
z Dráchova. Potomci tohoto seděli tu do Jindřich z Vřesovic následovali. Tehdá byly
konce 16. stol. R. 1598 koupila B. Eva B. městečkem. V 16. st. seděli tu Bro

Kaplířova ze Slavkova a od té doby zanští

z Vřesovic, držíce drahný čas

drženy k Neustupovu a Vlčkovicům (H. statek na polovice rozdělený. R. 1558 k.
IV. 249).
jednu polovici Kryštof Zajíc z Hazem

Broumovské děkanství, kraj děkana burka a děděna v témž rodu až do Jana

Broumovskéko, obsahovalo ve 14. a 15. st.
fary: Božanov, Martinkovice, Šonov, Heř
mánkovice, Ruprechtice, Vizňov, Valtéřov
(ve Slezsku), Trutlibovu ves (ve 51.), Fryd
lant (ve Sl.), Zdoňov a Teplici.

Zbyňka Zajíce, jenž přikoupil ostatek (1601)
od Jana Václava Brozanského, ale přišel
o tento poslední statek rodu svého skrze
dluhy (1613), Měl jej napřed Jan z Kle
nového, ale postoupil ho zase Polyxeně,

73

Brtí — Brzvany
manželce Zbyňkově (1- 1616), ale po její

smrti zase prodán pro dluhy (1617) Poly
xeně z Pernšteina
& připojen r. 1637
k Roudnici (jsa od r. 1614 dědičným).
Erbu B. neměly (PA. V, 337, VII, 70).
Brtí, české jméno vesnice Pirten u Be
čova, ve 14. stol. sídlo vladyčí, později
přísl. statku Javorného.
Brtná, ves u Želiva, která se připomíná
r. 1300.
Brtná, u starých Čechův název kostela,
fary a snad vésky, které byly v nepatrné
vzdálenosti od Damnova. R. 1239 roze
znávají se B. a Damnov, avšak nyní B.
zahrnuje se v Damnově (viz Damnov).
Brtnice, mlýn u Šternova, n. tvrz a

Brusnice (1110), nynějšípotok Bruska,
který se takto od r. 1278 jmenuje.

Brusný viz Brusnice.
Brusy, ves v okr. Kadaňském, n. tvrz
a manství ke hradu Hasišteinu (1350 Ru
dolf, 1384 Rudolf, 1395 Petr : B., 1416
Fryc z Hasišteina). V 16. st. náležely B.

Váleckým z Doupova. Od r. 1549 strí
daly se v držení rozličné rodiny. Ludvík
Arnošt ze Štokova propadl B. pro pro
mlčení léna a prodány dědičně Eliášovi

ŠmidgrabnerovizLusteneka. Týžpro
padl r. 1622 statek svůj, jenž prodán roku

1628 jezovitům Chomutovským a při

dán kVelemyšlovsi (HB. VII, 157).
Břve (do Břev), ves v okr. Unhošťském,
která se již r. 1182 připomíná a r. 1288
ves, jež se dostaly r. 1384 Mikšovi z Kolo pod něm. jménem Schegen vyskytuje. Patří—
vrat. Roku 1448, když byla B. vdržení vala kl. Plasskému & najímána měšťa
Kostků z Postupic, byly tu jen pustiny, jež nům Pražským, jimž později i s tvrzí dě
přikoupeny později ke Šternberku
dičně zůstala. V 1. 1442—1482 držel B.
Brůdek, ves za Všeruby v okr. Kdyn Oldřich Medek z Valdeka, a potom sy
ském (viz Zdemily).
nové jeho Zdeněk a Václav, a tohoto syn
Bruch, ves v okr. Duchcovském, slove Burjan (1508). Následovali pak r. 1515
česky Lom.
Zikmund Bareš z Kamenice, ok. r. 1530
Bruska, potok u Prahy (1278), původ. Chrtové ze Rtína, r. 1545 Jan z Valdšteina.
Brusnice (1110).
Roku 1555 koupil je Zikmund Údrcký
Brusnice Česká neb Horní, měla z Údrče (1- 1564) a zůstaly pak v jeho
r. 1358 farní kostel a drželi ji tehdá Kru rodu až do r. 1585, kdež přikoupeny skrze
šinové z Lichtemburka k Miletínu, při němž Goth Floryana ze Žďáru k Červ. Újezdci
se i r. 1544 nacházela. Když však pp. (H. V111, 287).
z Valdšteina r. 1565 Miletín koupili, při
Brzánky, Brozanky (staroč.Brzany,
dělena po rozdílích k Olešnici. Za knížete pův. Brzané), ves u Roudnice, starodávné
Frydlantskčho přidělen sem i ten díl, jenž přísl. hradu Roudnického (1390), avšak
patřil posud k Bílé Třemešné a připojen část patřila již před r. 1384 kl. augustin.
potom k I-Iostinnému. Kostel r. 1582 znovu v Kladsku, připojena po r. 1420 k Roud
postavený, byl později ňlialním k Hostin nici a držena později k Brozanům.
néřnu, ale stal se r. 1752 zase farním.
Brzina (od 16. stol. Brslina), přítok
Brusnice Německá., byla roku 1260 Vltavy u Zrubku (1380).
Brzotice Česká a Německá (též
městečkem s kaplí, jejíž podací daroval
ldík z Úpy klášteru Zderazskému. Farou v 17. stol. Brotíce), dvě vsi u Chvalšin,
tehdá patřila k Trutnovu, avšak od r. 1354 starodávné přísl. kláštera Korunského.
vyskytuje se tu samostatná fara klášter
Brzvany, farní ves u Postoloprt, od
níkův Zderazských. Později se dostala ke starodávna přísl. kl. Postoloprtského,
hradu Visemburku a s ním k Náchodu. jenž tu snad měl proboštství řeč. Cella
R. 1684 postaven tu skrze kníž. Piccolo janua vitae. Roku 1436 zapsány Beneši
mini nový kostel.
z Kolovrat, později nabyli jich Lounští,
Brusnice, Brusný (něm. Rossnítz jimž r. 1454 odňaty. R. 1588 odprodány
hiiílen), samota ve farnosti Pláně Věžo B. s kostelem od Postoloprt Janovi nejst.
vaté, již r. 1373- dvůr, který prodal Ka Černínovi z Chuděnic a zůstaly s tvrzi
maret z Kyselova Mikuláši z Bolu.
v nově postavenou v držení rodu jeho až
Místopisnýslovník: Část historická.
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do r. 1614, kdež je Štěpán Jiří ze Štern— Vítovi Lišovskému z Prochodu. Tak
berka zase k Postoloprtům přikoupil. Okolo vznikl v B. zemský svobodný statek. Z drži
telův jeho nejznamenitější jest Josef Ign.
r. 1787 zřízena při kostele lokalie.
Bržín, ves u Nečtin, starodávné přísl. Buček z Heroltic, jenž založil sady ve stru—
hradu Nečtin (r. 1401 také sídlo Jindřicha hách u Císař. mlýna. Sice patřil ostatek

zB.). Ve 14. a 15. stol. býval tu farní
kostel, jenž byl do r. 1624 také íarním
pro Nečtiny, avšak stal se potom Elialním.
Buben, n. hrad za Touškovem u Plešnic.
Na jeho místě stávalo již r. 1170 nějaké
obydlí, po němž se psal Gumpolt z Bubna.
Později psali se po hradě tomto vladyky
(později páni a hrabata) z B., však jen

vsi k nejv. purkrabství.

Kostel zdejší

přestal býti farním po r. 1620 a přifařen
byl ke chrámu Týnskému v Praze, od roku
1702 k Liboci, od r. 1738 k Bohnicům.
R. 1771 zřízena tu lokalie, r. 1786 fara
a r. 1801 kostel znova postaven.

Bubny, část Prahy, dříve ves, která se
poprvé roku 1088 připomíná; tehdá dána

jedinéhoz nich Stacha Bubna z Hrádku část dědín zdejších kostelu Vyšehradskému.
(1387 a t. d.) nacházíme v nějakém vztahu Starodávný kostelík sv. Klimenta daroval
k B-u. Později (1395) drželi B. Jan, arci (1234) vladyka Drslav (Sdrzalaus, nikoliv

jáhen Hradecký, a Heřman br. z Jeřně, Zdislav) klášteru Zderazskému, jenž
z nichž tento zapsal jej (1415) Vilémovi se v jeho držení až do r. 1421 nacházel.
z Nečtin, Vilémovi z Volfšteina a j. jako (Po r. 1311 postaven tu n0\ý kostelík.)
poručníkům syna Evana, který odtud (1423 Sice se přip. ostatek vsi (131 1) jako jmění
až 1431) katolíkům pomáhal. Po jeho smrti králové Elišky (vl. hradu Pražského) a po
ujali (1434) B. poručníci a poněvadž žily stoupen r. 1320 kapitole Pražské. Později
vdova a dcera (obě Jitky) a na B. se táhli tu byly dva svobodné statky zemské. Jeden
i Jan a Mikuláš bratří 1 Gutšteina, vznikly
spory, po jichž ukončení (1456) zůstal B.
dceři Jitce z Nečtin Tato měla s manž.
Oldřichem z Janovic syny Jindřicha a
Heřmana, z nichž jeden prodal B. (okolo

koupil r. 1623 Albrecht z Valdšteina

od Anny Fyrstenberské z Lobkovic, později

jej měl Maxmilian Valentin z Martinic
(koupiv jej po Václavovi Michnovi z Vaci
nova), jenž r. 1659 kostel Švédy vypálený

r. 1471) Petrovi Chlumčanskému z Pře (1639) opravoval. Syn jeho Jiří Adam po
stavlk. Za jeho rodu rozdělen B., jenž stoupil jeho podací křižovníkům kostela
v 16. st. spustl na dva díly. Jedna polo— sv. Kříže Většího (1680). R. 1784 držel
vice přikoupena r. 1565 od Jana Chlum týž statek František Adam ze Šternberka.
čanského z Př. skrze Jiříka a Jozefa br. V l. 1803—1805 skoupil oba statky Jakub
Úlické z Plešnic ke statku Plešnickému. Wimmer, c. k. plukovník (1- 1822). (M.
Co se s druhou polovicí 'dálo, není známo. XVI, 62.)


Bubeneč, vlastně Ovenec Přední

Bubny, Tři bubny, někdy Kaplice

(v 16. st. Vovenec, Vobenec, Pobeneč), před (viz to).

městí Pražské, prvot. ves, jež patřila z části

vl. 1197—1219 klášteru Teplskému. Od
r. 1228 vyskytuje se jedna část v držení
kláštera sv. Jiří, druhá patřila k pur
krabství Pražskému. R. 1313 byl tu farní
kostel. Král Jan vyměnil r. 1320 dvůr pur
krabský a podací za Praskolesy s kapi

tulou Pražskou.
císař Zikmund
z 0., po němž
Mařík, měšťané
dostal se (1437)

Dvůr klášterskýzapsal

(1437) Vaňkovi Larvovi
jej měli (1454) Lukáš a
z Prahy. Dvůr kapitulní
zápisně v držení Pražan

Bubovice, Bobovice, farní ves u Břez
nice, měla r. 1364 kostel farní, k němuž
i Březnice náležela, ves pak patřívala pp.
Březnickýrn. R. 1626 dal Přibík Jeníšek
kostel zpustlý obnoviti, r. 1662 a 1721
zase obnovován. R. 1684 vyhořela fara.
Kostel, jehož podací až do r. 1773 jezo
vitům náleželo, stal se r. 1786 ňlialním,
když fara přenesena do Březnice. Zřízena
tu hned potom lokalie a r. 1858 fara (M.
X, 62).

Bubovice,

ves u Berouna, která se

Staroměstských a zůstal v jich držení r. 1333 přip. a později klášteru Ostrov
až do r. 1547, kdež jim odňat a prodán skému patřila. R. 1436 zapsána Mikuláši

Buckov — Buděhostice
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Budčice

Dolní (i Bučicc), farní ves

z Lidic, v 16. st. pak byla zase v držení
kláštera a zůstala mu až do jeho zrušení. u Čáslavě, přip. se r. 1279 a patřila od

Buckov viz Buštěhrad.

Buč, Bučí, ves u Krašovic v okr. Maně
tínském, připomíná se již r. 1240 a byla
sídlem vladyčím, avšak od r. 1512 vysky
tuje se jako příslušenství hradu Bělé.
Bučina, ves u Cerekvice v okr. Mýt
ském, r. 1167 řeč. Na bučině (darovaná
klášt. Litomyšl. od Petra Libmanovice) &
r. 1244 sídlo Držka z B. R. 1349 byl tu
farní kostel, jenž připojen k bisk. Litomyšl.
Tehdá tu byl statek vladyčí, později (1547)
vyskytuje se B. jako přísl. hradu Litomyšle.
Kostel stal se po r. 1620 filialním k Cere
kvici. Po vydání toleranč. patentu zřízena
tu helvetská modlitebnice s farou, z níž
povstal kostel.

nepamětnýchdob klášt. Vilemovskému.
Fara tu byla již ve 14. st. Dvorové jed
notliví patřili ve 14. a 15. st. měšťanům
Čáslavským. Roku 1437 zapsány Mikšovi
z Tichonic. Až do 16. st. byly v zápis
ném držení Trčkův, pak Robmhápův. Roku
1570 prodal Václav Robmháp ze Suché
Václ. Chotouchovskému z Nebovid Horní
i Dolní B., r. 1582 dány k dědictví Václ.
Plesovi Heřmanskému ze Sloupna, r. 1587
koupil je Vilém starší Malovec, po němž
Spadly na cís. Rudolfa a prodány r. 1602
k Žehušicům. Po r. 1620 byl kostel filial
ním; fara tu zřízena teprve za naší pa
měti.

Budeč (od zakladatele Budka), kostel
Bučina Velká a Malá, dvě vsi v okr. v obci Kovarské v okr. Smíchov., n. hrad
Velvarskěm,které patřívalyke hradu Měl založený již za prvních Přemyslovcův. Sv.
nickému; také tu bývala služebná man Václav učil se na Budči písmům slovan
ství a část patřila r. 1410 ke kl. Strahov. ským od kněze tu bydlícího, odkud vznikla
Jedno manství držel od roku 1444 Diviš pověst, že tu bývala slavná škola již za
z Talmberka, dostav je od králové Barbory. dob Libušiných a Přemyslových. Sem také
Bučovice, ves v okr. Otickém, v 15. st. poslal Václav mateř svou Drahomíř. Kněz
vladyčísídlo Vejhákův z Koutu, později bydlel tu tehdá při kapli, kterouž byl kníže
Ctibora Martinického z Chřenovic, jenž 0 ně Zpytihněv !. (po r. 895) založil. Až do
r. 1518 pro dluhy přišel. V 17. st. připo konce 12. st. byl B. mocnými svými náspy
jeny B. k Oticům.
dobrou pevností; avšak čím více přibývalo
Budáky, Budákov, ves v okr. Kapli kamenných hradův, tím více klesala důle
ckém, jež částečně patřila k panství hradu žitost jeho, tak že byl ve 13. st. pouze
Rožem b erka, částečně byla vladyčímstat kostelem a hřbitovem. Podací jeho postou
kem (r. 1499 Albrecht tB.). R. 1509 roz— pila králová Kunhuta 1oku 1262 manželu
dělili se Markvart Budák a Martin bratří svému Přemyslovi ll., jenž je daroval t. r.
1 B. o svoje dědictví a tento dostav B. is hojnýmzáduším kapitole Vyšehrad
na díl, prodal jej t. r. Petrovi z Rožem ské. Až do r. 1282 užíval příjmův pro
berka. Později koupil jej od Petra Václav bošt, ale pak vrátil podací kapitole a ka
z Rovného a daroval jej r. 1506 ke 110 novníci užívali potom důchodův k potřebám
stelu Krumlovskému.
svého duchovenstva. Po r. 1420 byl B.
Budčeves, Bučeves, Bučoves (t. j. v zápisném držení a dostal se potom k pan
Budkova ves), ves u Libáně & n. tvrz, na ství nejvyš. purkrabství.

Kostel ještě

níž sídleli vladyky z Budčevsi, ale část v 16. stol. farní & pod obojí přišel po
patřila r. 1349 ke hradu Staré a ve 14. st. r. 1620 o duchovního správce a patříval
arcibiskupům. Část tato byla roku 1527 dlouho ke Pcherům. Nejv. purkrabě Filip
v držení LadislavaOstrovce z Kralovic Krakovský z Kolovrat dosadil sem r. 1761
a postoupena r. 1536 dědičně ke Kopidlnu. administrátora a r. 1778 zase tu zřízena
Část vladyčí byla okolo r. 1434 v držení fara (P. A. IX, 219).
Bohuslava z Cholynic a připojena potom
Buděhostice, Budohostice (prvotně
také ke Kopidlansku. (H. X.)
Budihosticí), ves v okr. Slanském. Kníže
Budče, ves u Bezdružic, jež se přip. Břetislav daroval r. 1045 polovici její klá
šteru Břevnovskému, který toho se domohl,
r. 1273 mezi statky kl. Teplského.
6*
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že lidé jeho z B. pro nátisky úředníkův
převedeni do nové osady Kamenice. Roku
1088 měl tu také kostel Vyšehradský dě
diny. Ve 13. st. bylo tu sídlo vladyčí a
dva dvory (1 267 Předslav a Rudolf(1- 13 16),

byli ve sporu. Pře ty se vlekly až do
r. 1411; mezi tím užil Jindřich té chvíle,
když byl Václav v zajetí, a oblehl B. (1402)
a přinutil obec ke smlouvě. Od r. 1420
drželi B-ští věrně nejen ke králům, nýbrž
i k víře katolické, tak že Žižka a ostatní
vůdcové husitští neodvážili sema ně útoku.
Král Zikmund zastavil B. r. 1421 Albrech

1318 Přibyslav, 1387 Mareš : B.). Na tvrzi
seděl r. 1396 Jaroslav z B. a po něm ná
sledoval Jan z Chlumčan (1-j. 1437). Roku
1451 uvázal se v B. Jindř. Míčan z Klin— tovi Rakouskému s pěti morav. městy,
šteina. B. patřívaly dlouhá léta ke špi když vdával zaň dceru Elišku; když pak
tálu sv. Pavla v Starém m. Pražském; Zikmund přijat za krále (1436), zase B.
když pak tento byl za Jozefa 11. zrušen, vybaveny. V následujících letech měli B ští
přiděleny B. k »Světskému nadačnímu pokoj od pp. z Rožemberka, kteří zaměst
fondue. Od tohoto vykoupili se Budě náváni byli Tábory, ano pomáhali jim i po
hostičtí a jsouce od té doby svobodnými, r. 1448 proti jednotě Poděbradské. Roku
v soudních potřebách utíkali se do Slaného. 1452 položil se Jiří Poděbradský mezi
Budějovice České (na rozdíl B-c Mo Hlubokou a Budějovicemi, aby donutil
ravských, pův. Budivojici, u lidu iBudě' Oldřicha z Rožemberka, jenž vojska doma
jice. Něm. Budweis povstalo z tvaru Budi nemaje, do B. se uchránil, poslouchati
woís t. j. Budivojovo město). B. vyskytují jeho jako správce zemského. Pán i B. pod
se v pamětech poprvé r. 1251 jako ves nikli poslušenství. Jindřich z Rožemberka
(snad i hrad) &jmění pána Čeče : Budě vymohl toho při králi Ladislavovi, že mu
jovic. Tato prvotní osada stála na místě B. do života zastavil, avšak obec s 011
nynějšího Pražského předměstí, kde slove dřejem Puklicí ze Vztuh v čele takový od
posud na Starém městě. Král Přemysl II. por tomu činila (hrozíc, že raději domy
odňav Čečovi Hlubokou s panstvím, pře zapálí & do jiných kr. měst se vystěhuje,
nesl B. na místo něco dále k jihu ležící, než by podnikla poslušenství Rožemberské),
založil tu novou pevnost a král. město a že po marných domluvách osob stavov
r. 1265 klášter dominikánů. Práce ty řídil ských a přísném pokárání králově pone
Hrzek, purkrabě Zvíkovský. Nové město cháni na svobodě a konečně si vymohli
Záviše z Krumlova r. 1279 v noci přepadl (14.57) majestát, že nikdy nebudou za
a opanoval. B. zůstaly potom po několik staveni neb zadarováni. Mimo to obdrželi
let přísl. hradu Hluboké. R. 1290 navrá potvrzení výsad a právo voliti si rychtáře.
tily se zase ku království a Václav II. po S Jiříkem Poděbradským B-ští z počátku
tvrdil tu rychtářství Mikuláši Klarycovi. věrně drželi, dokud Puklice moc v městě
R. 1297 dostavěn farní chrám sv. Mikuláše. měl; proto bylo i marné napomínání pa
R. 1304 ležel císař Albrecht u B., ale ne pežské (1466), aby krále opustili. Avšak
odvážil se útoku. Když Petr z Rožemberka kázáním faráře Ondřeje (jenž byl před tím
pleněním statkův "skrze královské byl roz od krále k papeži vyslán) a podpichováním
hněván, přestoupil ke straně králi odporné dvou měšťanův způsobeno povstání a sběh
a obléhal B., ač marně (1318). Císař (nejvíce cizích tovaryšův v městě pracují
Karel IV. obdařil B. :. 1351 znamenitými cích), v němž Puklice hanebně zavražděn
svobodami, vyňav měšťany ze všech sou (1467). Nová rada od povstalcův ustavená
dův, kromě městského, uděliv míli, osvo nedostávala však podpory od strany pa
bození od cla v jistých městech a výroční pežské, tehdá stísněné, proto vyprosila si
trh, k čemuž přidal ještě roku '1372, aby odpuštění královo a odpadla od něho teprve
o statcích svých říditi mohli. K synu jeho potom, když i Jan z Rožemberka stranu jeho
Václavovi, jenž dal Budějovsky'm (1381) opustil. B. bylypotom přední pevností strany
popravu v kraji a jiné milosti udílel (1390), papežské a panské v jižních Čechách. Město
věrně drželi, ale činili to i proto, že se ovšem potom trpělo mnoho od královských
báli nátiskův Jindřicha Rožemberka, s nímž až do roku 1478, kdež učiněn mír. Král
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Vladislav přijal B. zase na milost, potvrdil hlavní oporou, teprve roku 1742 vytlačeni.
svobody městské (1479) a vydal majestát R. 1744 dobyl B. pruský generál Kreuz,
(1505), aby židé v městě trpěni nebyli. ale za měsíc opanoval je Trenk se svými
(Bylo na ně vypověděno, že v B. křesťan pandury a zajal celou pruskou posádku.
ské pachole zavraždili.) V l. 1528—1531 R. 1751 staly se B. krajským městem polo
svolávány sem sněmy. R. 1547 zachovali vice kraje Bechyňského. R. 1762 založeno
B-ští věrnost ku králi, začež milost ob měšťanstvem gymnasium, spravované pia
drželi, aby na sněmích hned po Pražanech risty. R. 1778 byla tu zemská vláda, roku
a Plzeňských sedali. Za těch dob vzmáhaly 1783 zřízeno tu biskupství, r. 1784 zrušen
se u B. stříbrné doly a hrnuli se sem ha klášter dominikánský, r. 1786 kapucínský.
víři z Němec, čímž se i luteranství šířilo, Po bitvě Slavkovské (1805) přitrhli sem
ale nikdy v městě samém pořádně kořenův Francouzové, po nichž přibyli napřed franc.
nezapustilo. V těch časích postaven farní maršálek Bernadotte, potom bavorský gen.
kostel sv. Mikuláše. R. 1569 zřízena v B. Wrede. Roku 1809 zdržovali se tu císař
mincovna & bity tolary, R. 1611 zmocnili František a arcikníže Karel. V našem sto
se Pasovští úskokem města, pobrali zbraně letí, zvláště za naší paměti prodělaly B.
a měšťany nelidsky týrali. Velitel jich Ramé neobyčejný rozvoj. R. 1803 založen bi
dal tu několik svých hejtmanův postínati skupský seminář, r. 1847 nižší reálka, jež
a pak uprchl sám před rozzlobeným voj r. 1861 rozšířena na vyšší, r. 1849 kurs
skem. R. 1614 svolán sem sněm, k němuž paedagogický, r. 1853 chlapecký seminář,
císař Matyáš životně přijel. Při té příle r. 1868 české gymnasium skrze biskupa
žitosti založila tu Císařová Anna kostel sv. Jirsíka, r. 1885 česká reálka a kromě toho
Anny s klášterem kapucínů. Když vypuklo drahně českých a německých národních
povstání r. 1618, zachovali B-ští věrnost škol a dvoje školy rolnické. R. 1847 pře
k císaři a církvi. Marně učinil hr. z Thurnu nesena jest do B. továrna na tužky a j,
útok na město a dlouho potom leželi sta kterou byl Josef Hardmuth ve Vídni za
vovští před městem, činíce mu mnohé ložil. R. 1832 založena jest také z B. do
škody. Teprve r. 1619 odtáhli, když je Lince první železná dráha na pevnině
Buquoy velitel císařský tísnil a Mansfelda, Evropské, jež přeměněna r. 1873 na parní;
který k vybavení jich táhl, u Záblatí po avšak v ty časy dosáhly B. také přímého
razil. Avšak i císařští v městě řádili tak spojení s Chebem, Prahou a Vídní a sou
jako mezi nepřátely. Císař Ferdinand od— visící s tím zmáhání živností způsobilo, že
měnil věrnost B-ských tím, že jim daroval se město k severu a východu rozšiřovalo.
město Rudolfov s doly stříbrnými, právo R. 1875—1880 založeny pěkné sady okolo
statky pozemské a dskami se řídící kupo vnitřního města. Tímto rychlým vzrůstem
vati a sklad solní. Nad to přidal r. 1623, města jako i četným přílivem obyvatelstva
že nemají býti pod podkomořím, nýbrž českého stalo se, že německý jazyk, který
obnovení rady má se státi skrze král. ko— v B-ích 200 let panoval, octl se v menšině.
misaře. R. 1628 část města vyhořela. Když Znamenití rodáci: Václav Fabri, Ondřej
r. 1631 Sasové do země vpadli, utekli sem Morgenstern, Šimon Proxen ze Sudetu,
místodržící z Prahy,_ vezouce s sebou kle Jiří Plachý (1- 1664), jezovita, František
noty král a dsky zemské. R. 1641 vznikl Prokeš, malíř, Vojtěch Jirovec, skladatel
zase oheň skrze neopatrnost vojákův, při (1-1852), Maxim. Millauer, proslulý učenec
čemž skorem celé město vyhořelo. R. 1644 (1- 1840), Matiáš Kalina z Jaethenšteina
založeny matriky. Roku 1649 zase svolán ('I- 1848), Vojtěch rytíř Lanna, velkoprů
sněm do B. V l. 1727—1730 postavena myslník (1- 1866), Frant. Schuselka, publi
radnice. Když r. 1741 Francouzi a Bavoři cista (1—1886). Erb r. 1648 udělený: Štít
do Čech vtrhli, přinuceni B-ští vpustiti je červený, u jehož spodku modrý vršek se
do města. Vypuzeni byli zase královskými, 3 pahrbky, na němž jsou v pravo dvě kla
nicméně opanovali Hlubokou, odkudž přese diva hornická křížem přeložená, v levo
\'šechno úsilí královských, jimž B. byly měsíc špicemi k pravé straně obrácený.
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Na prostředním pahrhku stojí anděl zla rozdělen potom zase. B. k. obsahoval asi
tým rouchem oděný se zeleným věncem tytéž krajiny, jako před r. 1849, k nimž
vavřínovým na hlavě, an drží v pravici přidáno ještě okolí Jindřichova Hradce. Od
dobytý meč a v levici štít království Če r. 1868 jest to obvod kraj. soudu Budě
ského. Spodní polovice štítu za andělem jovského.
Budenice, Budeničky (staroč. Budy
vyplněna jest stříb. hradbou z tesného ka
mene postavenou, za niž vynikají k vrchu m'ce, prv. Budynici od osob. jména Budyn
štítu tři stříb. čtverhranaté věže s kranc neb Bnden), farní ves u Zlonic n. s tvrzí,
lemi, modrými střechami a zlatými mako— prvotně dvůr B. a ves Budeničky, z nichž
vicemi s korouhvičkami. Prostřední věž tato do 16. st. spustla. R. 1322—1328
ukazuje se s průčelím, ostatní buď levým byly statkem Boleslava z Rožďalovic,
neb pravým rohem, na všech jsou okna, jenž je prodal Janovi biskupovi. Tento
z nichž vyčnívají děla. Nad štítem jest ote dal B. špitálu, klášteru Roudnickému
vřená přílbice s korunou zlatou, s níž splý přivtělenému (1334), v jehož držení do
vají po obou stranách pokryvadla, v pravo husit. válek zůstaly. R. 1437 opanoval je
černožlutá, v levo stříbrná a modrá. Z ko Jan Šmikouský ze Žďáru, asi r. 1463
runy vyniká až po kýty zlatý lev o dvou dostaly se Vilémovi z llburka. Asi r. 1524
ocasích, drže mezi předními nohami štítek dostaly se B. v držení Šliků z Holiče a
rodu Rakouského (červ. se stříb. pruhem), ok. r. 1545 Petra Chotka z Vojnína.
na němž uprostřed jsou písmena F lll. Pozdějisedělitu Hrobčičtí z Hrobčice
Štít drží dva oděnci s přílbami kolčími, (1550 Mikeš, 1562 Adam, 1587 Racek,
korunami a meči dobytými (Mikovec, Al 1622 Adam Daniel). R. 1623 zabrány B.
bum v. Boehmen 261, OSN).
a prodány Adamovi z Valdšteina, po
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mělo býti němž následoval r. 1626 Jan Boryně ze

založeno již po rozkazu Ferdinanda II.
(1630), ale nepřišlo k tomu, ačkoliv papež
svoloval, pro dlouhé války a zapomenutí
prvotního úmyslu. Teprve císař Jozef Il.
ujal se téhož úmyslu, shledávaje, že okršlek
arcibiskupství jest příliš velký. R. 1783
jmenoval prvního biskupa, jemuž arcibiskup
přislíbil dávati část svých důchodů (r. 1784
ustanoven tento příspěvek na 3000 zl.),
k čemuž císař 9000 zl. z fondu nábožen
ského přidal. Na přání císařovo vydal
papež Pius VI. (1785, 20. září) bullu zá
kladní. Správě biskupově přikázány kraje:
Budčjovský, Táborský, Prachenský a Kla
tovský. Biskupové byli: Jan Prok. hr. Šafgoč
(1785, 1-1813), Arnošt Konstantin Růžička
(1815, 1- 1845), Jozef Ondřej Lindauer
(1845, 11850), Jan Valerian Jirsík (1851,
1- 1883), podporovatel všeho šlechetného,
Frant. hrabě Schónborn (1883—1885),
Dr. Martin .lozef Říha (1885, 7. července).

Lhoty. Bratrjeho Vilém prodal B. r. 1631
Matyáši Arnoldovi z Klaršteina, jehož
dcera Eliška postoupila je r. 1664 synu

svému Matěji Ondřejovi Hartmanovi
z Klaršteina, jenž tu kostel postavil
(1681). Roku 1693 koupil je Jiří Adam
z Martinic ('l- 1714), po něm následo
vali syn Jozef Antonín (1-1736) a tohoto
máti Marie Jozefa ze Šternberka ('l- 1747). —

R. 1748 koupil B. Filip hr. Vchynský
ze Vchynic a připojil je k panství Zloni
ckému. Týž dostavěl zámek zdejší. R. 1786
zřízena tu lokalie. (l-I. VIII, 209.)
Budětice (původně Budětici), ves farní
u Rábí, prvotně jmění královské, jež da
roval Václav I. Držislavovi a tento prodal
1254 Dluhomilovi. Ten anebo jeden z po
tomkův jeho založili hrad nade vsi na
kraji pohoří Čbány. Na něm seděli páni
z Bud'ětic (totiž 1291 Bohuslav, 1355
až 1390 bratři Bohuslav a Svojše). Podací
Budějovský kraj povstal r. 1751 roz fary již r. 1355 přip. měli s nimi od roku
dělením kraje Bechyňského, příliš velikého, 1362 páni z Ryžemberka, kteří pak kou
na polovici Táborskou a Budějovskou. Při pili a rozhojnili zboží B—ké a na něm
nové krajské organisaci obnoven starý kraj nový hrad Rabí postavili. Páni Rábští se
Bechyňský, rozšířen až k Sázavě a obdržel v kostele zdejším kladli. V B-ích narodil se
jméno B. kraje. Trval jen do r. 1851 a v dobré paměti J. J. Hais, biskup Hradecký.
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ves u Protivína, dříve MauřicoviChanovskému : Dlouhé vsi,

Budičovice,
z části přísl. hradu Hluboké. Ostatek tvořil
tři manství služebná ke hradu Zvikovu.
Tyto spadly znenáhla na vrchnost a Jan
Bartoloměj ze Švamberka prodal je Čej
kovským z Čejkov (c. 1590). Tato část
dostala se později k Protivínu a spojena
s částí n. Hlubockou, když byl Protivín od
Hluboké odprodán (1598).

Budiměřice, ves u Nymburka, která
měla ve 14. a 15. st. farní kostel. B. pa
třily v letech 1394—1417 králům Českým
a byly později přísl. hradu Poděbradského.
Fara tu zanikla po r. 1620 a kostel byl
Hlialním k Nymburku.
Budislav, ves v okr. Litomyšl., snad
založená od Budislava, jenž se přip. mezi
dobrodinci kl. Podlažického. R. 1480 pro
dali Čeněk z Barchova a Jan Makovský
vesnice své B. a Jarošov obci města

Litomyšle,

od které doby patřily ke statku Dožickému.
Po r. 1620 zanikla tu fara a B. byly při
fařeny k Čížkovu; r. 1787 zřízena tu zase
lokalie a r. 1857 fara.

Budislavice,

n. ves na panství Kostelce

Černého (1359), r. 1444 toliko dvůr, ale
r. 1471 byl tento zase mezi lidi rozprodán,
ale od r. 1544 se ani tato ves nepřip.

Budislavice, Budislavičky, n. ves
u Běhařova v okr. Kdyňském, roku 1543
pustá.

Budiš, n. osada (tvrz a dvorec) mezi
Rohozcem a samotou Schůtzhžiusel, sev.
od Valče. R. 1424 a 1454 patřila k tvrzi
Křečovu, ale snad jen již jako pustina,
poněvadž se po r. 1454 nepřipomíná.

Budkov, ves u Kunžaku, pův. přísl.
markrabství Moravského, avšak od pánů

od kteréž doby jí patřila. Hradeckých, odvěkých držitelův, s Kunža

Budislav, farní ves u Soběslavě (již kem přivtělena k Čechám. Při dělení dě
Slavatovského r. 1693 zůstavena při
1357), ve 14. stol. tvrz a sídlo vladyk dictví
dílu Kunžackém.

z Vyhnanic, avšak od r. 1359 Přibíka
Kastena. V l. 1382—1408 seděl tu Ondřej
Opat a vletech 1407—1415 Jan Zoubek.
Vl. 1491—1508 seděltu Divišz Doudleb,
jehož syn František prodal B. (v l. 1522
až 1529) Václavovi Tučapovi z Tučap,

Budkov, ves u Vlachova Březí, v letech
1370—1373 sídlo Vojtěcha a roku 1416
Jeniše z B. S tímto současně seděl tu Hrzek

: Tourového, předek Budkovských
z Budkova.

Jeho potomku Hynkovi

(1443) B. r. 1468 od Němců spálen. Ná
sledovali pak z téhož rodu 1483 Hrzek,
1522 Mikuláš a Jindřich, 1555—1600
Jindřich. Syn tohoto Mikuláš propadl roku
r. 1643 rod Felnárův z Feldeka. Pak 1622 B., jenž prodán Anně Hysrlové ze
jej vyženil Jan Aleš Max. Koňas z Vydří, Šanova Konečně prodal Václav Mich. Hy
jenž B. r. 1666 prodal, ale zase se v ni srle z Chodův r. 1675 B. Karlovi Leop.
r. 1667 jako poručník uvázal. Po r. 1737 hraběti Millesimo ke statku Březskému
připomíná se jako majitel Jan Václav hr. (H. Vll, 231).
Millesimo, jenž zdejší zámek postavil.
Budňany (n. i Budy), městys pod Karl
Pak následovala v l. 1749—1803 rodina šteinem, založený jako podhradí téhož hradu
Escherichův, r. 1808 hr. Václav Cavriani, skrze císaře Karla, který tu i kostel sv. Pal
1814 Prokop Vratislav z Mitrovic, 1835 matia vyzdvihl (1351) a ostatky téhož sva
Jan Šmidl ze Šmidlu, od r. 1839 Jindř. tého obdaroval, jež z Trevir byl přivezl.
Okolo kostela založil vinice a chmelnice,
Edv. kn. ze Šumburka (H. IV, 91).
Budislavice (pův. Budislauia), farní jichž užíval děkan hradský. Kostel, jenž
ves v okr. Blatenském, jež měla faru již byl jako kaple k děkanství na Karlšteině
Ve 14. stol. Ves tu drželi r. 1370—1371 přivtělen, obdržel r. 1358 ves Lhotku Že
Filip a Miroslav bratří 2 B., r. 1401 Beneš brákov od Jana, bratra Karlova, což změ
z Choustníka, r. 1418 Mikuláš z Kladrubec. něno r. 1384 tak, že ves tato darována
Později dostaly se B. ke hradu Blatné, děkanovi proto, aby v B. denně mši sv.
ale Adam ze Šternberka prodal je (1577) sloužil. V novější době zřízena tu fara.
jehož potomci (1 538 Mikuláš a Hynek, 1589
Václav, 1615 Hynek) drželi ji až do r. 1623.
R. 1629 koupil B. Hanibal ze Šomberka,
c. k. nejvyšší, po němž následoval okolo
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Erb: Obec B-ská pečetí erbem království výroční trh vyprosil (1-1585). Syn jeho Jan
Českého.
Zbyněk, pán vzdělaný a všeho krásného
Budy, Černé budy, ves na místě n. milovný, obnovil zámek zdejší, obdaroval
město volným řízením o statcích, ale za—
kláštera Sázavského (viz Sázava).
Budyně nad Ohří, město, ode dávna dlužil se tak, že o vše přišel. B. koupil
statek královský, který si král Vladislav r. 1614 Adam ze Šternberka
(1'1623).
r. 1173 vymínil, když vládu složil. Proto Po tomto následoval syn Frant. Matyáš
sídlíval ve dvoře král., který byl na místě (1' 1648) a po něm ujala vdova Lidmila
pozdějšího hradu, král. vladař. Král Pře Kateřina Kavkovna z Říčan B. od svých
mysl lI., který tu vl. 1267—1270 pře s_vnův (1665) R. 1672 koupil B. od ní
býval, vysadil ves B. jako městečko. Také syn Václav Vojtěch, jenž potvrdil r. 1675
tu vznikl hrad. Po r. 1291 měla B. v zá svobody města. R. 1676 prodal B. Gunda

stavě Grifina

Halická,

vdova po Leš karovi hrab. z Dytrychšteina,

kovi Černém knížeti Krakovském. Ta dala
pole při městečku znova měřiti, což král
Václav II. r. 1302 potvrdil, osvobodiv mě
šťany od soudův krajských. Král Jan za
stavil B. napřed dvěma pánům z Němec

a prodal ji dědičně (1336) Zbyňkovi
Zajíci z Valdeka (1- 1368). Syn jeho
Vilém Zajíc z Hazemburka držel jmění
otcovské společně se synovcem Mikulášem
(1- 1395) a zmírnili r. 1376 daně : mě
stečka vycházející. Mikuláš, jsa od r. 1379
samotným pánem, vymohl městečku král.
svobodu na vožení zboží. Synové jeho Jan
a Mikuláš ujali B. r. 1402 & odpustili
B-ským r. 1408 povinnost, aby kupovali
vína od vrchnosti. Mikuláš, jsa potom
samotným pánem, ulevil městečku (1414)
v robotách, udržoval v B. katolické řády,
jež potom nikdy v B. neustoupily. Bratr
& dědic jeho Jan prodal B. Zbyňkovi _Za
jíci. Když tento r. 1463 zemřel, přestěho
vali se nástupci jeho Mikuláš a Jan Z. do
B. Odtud protivovali se králi Jiřímu, jenž
proto B. obléhal (1469). Později uherská
posádka odtud okolí trápila. Mikuláš po
staviv tu nový'kostel sv. Jiří, zemřel roku
1495. Synové jeho Mikuláš a Jan vypro
sili B., která se tehdá j1ž jako město při

pomíná, výroční trhy (1495). Za poručni
cké vlády po r. 1497 následující zrušeno
jest B-ským Magdeburské právo a zave
deno Pražské (1506). Za Jana (1511 až
1553), syna Mikulášova, byla různice mezi
městem a vesnicemi, jež pán smířil, tehdá
tu pán několik důkladných staveb vyzdvihl.
Po něm následoval syn Mikuláš, jenž vletech
1574—158I městu svobody udílel (piva
vařiti, solnici míti a p.) a r. 1582 třetí

který dal

r. 1683 zámek v Libochovicích postaviti,
tak že B. přestala býti sídlem panským.
Od rodu jeho potvrzovány výsady Budyn
ským vletech 1690, 1700, 1731, 1760.
R. 1759 přibyv sem pruský generál Šafgoč,
žádal 10.000 tolarů výpalného, slevil to
pak na 500 tolarů, avšak i když ty mu
dány býti nemohly, město vypálil &zámek
prachem rozvrátil. Skrze ten oheň město
svou okrasu, brány a věže ztratilo a pusté
zůstávalo. Císařská potvrzení na své svo
body dostali B-ští l. 1782 a 1796. Za
naší paměti byl děkanem v B.'kněz J. K.
Rojek, muž v každém způsobu c'tihodný.
Erb: Štít křížem na čtvero polí rozdělený,
tak že v pravém horním a levém spodním
modrém zlatý zajíc vyskakující, v ostatních
v každém zlatém černá sviní hlava se spa
třuje (erb pp. z Hazemburka).

Budyňské děkanství neb kraj dě
kana Budyňského. R. 1612 byl Jan z Kyrch
perku děkanem krajův B., Třebenského a
Řipského. Oboje tato poslední děkanství
totiž bezpochyby shrnována pod název
B. d., poněvadž děkan katolický v Budyni
bydlíval.

Buggaus

(česky Bukovsko).

Buchov,

samota u Otradovic ve far

Buchberg viz Bukova hora.
nosti Neustupovské, n. tvrz &vladyčí statek

Bu chovců z Buchova

(1368 Mareš,

1378—1384 Jan, 1387—1417 Zbyněk),
z nichž Jan Zbyněk B. byl r. 1420 hejt
manem Táborským & r. 1421 jedním ze
správcův zemských (H. Vll, 294).

Bujanov (něm. Angern), ves v okr.
Kaplickém. Pavel z Harachu dal tu r. 1347
lán role kl. Vyšňobrodskému na záduší
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Pa

matky své. Roku 1461 prodal Bohuněk ;Valdhofu, snad při potoku Smrčné.
7, Omlenice louky na Vitíně obci B-ské. Ětřila r. 1382 ke statku Ebrharci a spustla
(PA. IX, 708.)
před r. 1500.

Bujesily

(i Bojesíly), ves u Liblína,

Buková,

Nová B., ves u Horni Cere

která se r. 1228 mezi statky kl. Svato— kvice, která se připomíná r. 1203. Až do
jirského připomíná. V 16. st. patřily ke r. 1584 patřila k Cerekvici, potom držel

hradu Libšteinu.
ji Arnošt Leskovec z Leskovce, jenž
Buk, ves u Hradce Jindř. Král Přemysl tu postavil tvrz (odtud jméno Nová B.).
(1- 1278) vzav Hradec Oldřichovi z Hradce R. 1615 koupil B. Albrecht Šebestian Le
(1260—1277) usadil jej v B-u. Ve 14. st. skovec, r. 1616 k. ke Kamenici, ale od
patřil B. kanovníkům Vyšehradským, po prodána zase. Měli ji pověstný Martin de
zději se dostal v držení pp. z Hradce.
Huerta (1-1637) & později Miličovští
r. 1674 Jindřich Val
Bukol, ves u Velvar, připomíná _se již z Braumberka,
r. 1334. R. 1362 přip. se tu kostel farní,
o jehož podací sdíleli se křižovníci s červ.
hvězdou, klášter sv. Jiří a zemané ve vsi
usedlí. Kl. Svatojirský držel část svou ještě
v 16. st. a zůstal při Břežanech. Druhá
část dostala se později k Roudnici, třetí
k Jeviněvsi. Fara tu zanikla a zůstala tu
jen kaple.

varský z Valvaretu, r. 1681 František
Albr. Hložek ze Žampachu (1- 1685),
od jehož dcer přikoupena k Horní Cere
kvici (H. IV, 317).

Buková., Velká B., ves u Merklína,
vl. 1354—1358 sídlo Hynka : B., tuším
předka Lažanských z Bukové. Asi od
roku 1380 byla v držení Bohuchvalův
Bukov, ves u Podbořan, původiště z Hrádku. R. 1542 k. Hynek a Petr br.
Muchkův z Bukova, n. tvrz; část pa z Chřínova B. s tvrzí. V 16. st. přiženil
třila ke hradu Šprymberku, část byla stat se sem Štěpán ze Šlovic, jehož potomstvo
kem vladyčím. R. 1483 patřila ves B. tu sedělo do 17. st. Později držel B. 01
s dvorem pustým ke hradu Petršpurku.
dřich Adam z Říčan (1' 1670) a r. 1681
Bukov, Český B., farní ves u Ústí patřila již k Merklínu (H. VlIl, 191).
n. L. R. 1366 byl tu farní kostel, jehož
Buková, ves v okr. Dobříš., jež se
podací náleželo abatyším Teplickým. Od přip. r. 1336. Až do r. 1515 patřila k Pí
r. 1436 byl B. v zápisném držení pánův čině, pak se dostala na díl Bedřichovi
Teplických, stal se r. 1512 statkem dědič Bechyni z Lažan. V rodu tom zůstala
ným a patřil k Teplici ještě v 17. st. Fara B. po celé 16. stol., měl ji po r. 1612
zanikla po r. 1620 a B. byl přifařen ke Václav starší (1- j. 1623), od jehož synův
Svádovu. R. 1739 zřídila tu vrchnost Trmi Jiří a Václava k. ji r. 1623 jiný Václav
cká zase faru.
starší (1- 1625), jenž měl Hluboš. Několik
Bukov, ves v okr. Ústském u Březnice let zůstala při Hluboši, pak se stala zase
(Krás. Března), n. vladyčí statek (1414 samostatným statkem, jenž se dostal v 18. st.
Václav Sovka, 1426 Jan Šesták z Klen). v držení Enisův v. Atter a přikoupen
V 16. st. seděli na tvrzi Kelblové z Gej r. 1846 k panství Dobříšskému.

zniku, r. 1546 koupil B. Jan Trmický
z Miliny; tohoto potomci seděli tu do
r. 1615, kdež prodán Prokopovi Dvoře
ckému z Olbramovic. Od r. 1618 patřil
B. rodu Štampachův a r. 1649 k. B.

Alexander Regniers z Bleileben ku

Všebořicům.

Buková,

Bukovany,

ves u Kladrub

a Prostiboře, která se nacházela r. 1115
mezi prvními statky kl. Kladrubského. Po
r. 1420 dostala se v zástavu světskou a
držena potom stále k Týnu Horšovskému.

Buková

hora

(něm. Buchberg, lat.

Mons fagt), samota s filialním kostelem sv.

Buková, Bukový, samota v okolí Je Kateřiny u Pohledu. Za zmáhajícího se
níkova Větr., r. 1226 ves kláštera Želiv hornictví na panství p. Smila z Lichtem
ského, s nímž zastavena r. 1468. Později burka postaven na hoře zdejší, které ří
oddělena od Želivska s Větrným Jeníkovem. kali Helmerichsberg, Herlivinsberg i Mer
Buková, n. ves v okolí Jihlavy, blíže melnberg, kostel, a kde jsou Stříbrné Horky
Místopisnýslovnlk' Čáp' historická.

,.
I
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na hoře Buchberg založena kaple (před ir. 1500 Osterských ze Sulevic. Od r. 1533
r. 1165). O to, kam mají oba patřiti farou, patřila B. Kostomlatským z Vřesovic,
byly dlouhé spory. R. 1327 obdržel klášter propuštěna z manství, byla ku konci 16. st.
Pohledský podací právo. Nedlouho potom v držení Hruškův z Března. na poč.
přestalo se říkati Herlivinova hora a název 17. st. Kaplířův ze Sulevic, od r 1609
B. vztahován také na kostel sv. Kateřiny, Anny Vřesovcové z Miliny. Od Lidmily
jehož podací náleželo klášteru až do 15. st. Býčkové zVřesovic přikoupena před r 1153
Později patřila k Šicendorfu a dostala se ku Kostomlatům.
r. 1499 k panství Polenskému. R. 1680
Bukovice, n. vladyčí sídlo (dvůr neb
kostel znova postaven. Byv od 14. stol. ves) v okolí Třeboně (1397)
ňlialním k Dlouhé vsi, patřil později k faře
Bukovina, ves v okr. Hradce Král.,
přip. se r. 1342, kdež její bývalý majitel
Pohlctlské (M. [V, 53).
Bukovany, ves u Týnce n. Sázavou, Zbyněk již na Moravě přebýval. V 15. st.
n. příslušenství hradu Kostelce n. Sázavou, vyskytuje se jako přísl. zboží Smiřického.
Bukovina v okr. Doupov., jež se vy
s nímž připojena ke Konopišti.
Bukovany (pův. Bukované), ves 11Za skytuje od r. 1365 jako farní ves. Tehdá
lužan, se zámkem, jenž povstal ze staré tu seděl vladyka Hroch, od r. 1391 syn
tvrze. R. 1316 seděl tu Zachař : B., po ;jeho Hroch a od r. 1404 Vilém z B-y,
zději Přibík (1398) a synové jeho Bohuslav, :jenž zemřel nedlouho po r. 1455. Dědili
Oldřich a Zikmund (1414), předkové Bu ipo něm Vřesovci. držíce B. 1. 1494 ke
kovanských z Bukovan, z jichž rodu ; Žluticům. V 15. st. byla tu tvrz, která ne
pak tu seděli 1534 Jan, 1571 syn Přibík šdlouho potom zanikla.
Bukovina u Pecky, přip. se r. 1267
(1- 1601) a tohoto syn Jan (1- 1619), vdova?
Eliška Bukovanská ze Mnichu (+ j. 1629), ja byla od r. 1417 přísl. téhož hradu.
Václav B. 2 B. (1-1632), po němž k. B.. ' Bukovina Malá, Bukovinka, ves
vdova Aléna Saloména z Chuděnic ('t 1657), Zu Benešova n. Pl. R. 1543 prodal Hanuš

po druhé vdaná Morlova z Letin. V rodě fKnobloch : Varnsdorfu

B. Balcarovi

Odtud patřila
tomto zůstaly B. až do r. 1716, kdež Jozef Pencíkovi z Penciku.
Vladislav M. 2 L. prodal je Ferd. Frant. k Žandovu a dostala se před r. 1603 k Vel.
z Říčan. L.. 1720 následoval Jan Felix Bukovině, s níž připojena k panství Palič
Chanovský z Dl. vsi, pak 1724 Barbora skému.
Bukovina Malá, Bukovinka, ves
Věžníková roz. Švihovská, po níž dědil
(1752) syn Frant. hr. z Věžník (1- 1789). u Jaroměře, n. s tvrzí, byla dávným dědi
R. 1816 přikoupeny k panství Orlickému. ctvímHeřmanských ze Sloupna, z nichž
Bukovec, ves u Plzně, r. 1379 majetek Petr dostal ji po r. 1545 za svůj díl. Po něm
Heřmana z Litic, v 16. st. majetek Ma držela ji Johanka Kruštinská z Konec
lesických z Poutnova. Při rozděleníjich chlumě a pr. ji (1600) Veronice z Maxen,
jmění dostal se r'. 1553 k Červ. Hrádku, manželce Petra Plesa Heřmanského. Od
s nímž přikoupen k panství Plzeňskému. r. 1611 drželi ji Bukovští z Hustiřan,
Bukovec, farní ves u Týna Horšov v r. 1617—1635 Arnošt z Kaltenšteina.
ského, jež stála již r. 1176 jsouc jměním Roku 1635 dostala se v držení Salomény
br. Dobrohosta a Mutiny. R. 1289 držel ji Bubnové roz. Ostromířské a Heřmana z Lu
Jaroslav z Bukovce, předek pánův z Če kavice, r. 1653 koupil ji Jan Filip Cobl
čovic. R. 1355 byl tu farní kostel hrazený, a později přikoupena ke Chvalkovicům.
jehož podací i se vsí patřilo tehdá a až (H. V. 54.)
Bukovina, Velká B., ves u Benešova
do 16. st. k Čečovicům. R. 154.6 přikoupen
B. k Týnu Horšovskému.
n. Pl., r. 1454 přísluš. hradu Lipského,
Bukovice, ves v okr. Bílinském, n. sídlo r. 1536 statku Žandovského. Adam Týn
vladyčí a manské zboží se službou ke hradu z Týna seděl tu r. 1563 na tvrzi(1-1595),
Mostskému (prvotně Oseku). V l. 1475 až po něm syn Adam Bohumír (1—j. 1602).
1500 byla v držení Doroty z Vlastislavě, od R. 1603 11.B. Vilém Trmal z Toušic,
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r. 1606 Jonáš Paust z Libštatu,

jehož

Bukovská hora. slove r. 1669 Zinken

potomstvo tu do r. 1702 sedělo. Přešla stein u Stínek (v okolí Ústí n. L.).
Bukovsko (Buggaus), ves v okr. Ka
pak na Annu z Preschenfeldu, která ji
prodala :. 1732 M. A. Toskanské k Paliči. plickém. Anna z Lipé pr. B. (1377) Mar
Bývalý zámek r. 1798 na dva domy prodán. kvartovi z Metlína, který právo své přenesl

Bukovina, Velká B., ves u Chvalko na klášter Vyšřiobrodský.
Bukovsko Dolní, městys u Veselí
vic, starodávné dědictví Heřmanských
ze Sloupna, z jichž rodu ji Včnek po n. L., prvotně zboží královské, na němž
r. 1546 na díl obdržel. Nástupce jeho Al ves trhová vysazena. R. 1323 postoupena

brecht Kordule ze Sloupna měl tu tvrz, Petrovi z Rožemberka,

jenž tu postavil

z Pašiněvsi. Syn tvrz ('; tu stranu ke Bzí); on i nástupcové
onova zemřel jeho tu druhdy přebývali. B. s okolními
před r. 1638 zanechav B. manželce a dceři. vesnicemi tvořilo panství o sobě, které
Později držel B. Arnošt Max. Hozlaur později sloučeno s panstvím Třeboňským,
z Hozlau a ten ji prodal Karlovi Leop. když r. 1435 i Lomnice získána. Ve 14. st.
Rodovskému z Hustiřan. Pak přikou tu bývala fara, která však po r. 1620 za
nikla. R. 1703 přikázán kostel zdejší k Bo
pena ke Hradišti (H. V. 94).
r. 1785 zřízena. tu lokalie a r. 1856
Bukovina, n. ves u Pardubic (za La šilci,
fara. Erb: Na štítě stříbrném červ. růže
žánkami k Hůrkám), jež se přip. r. 1340.
pětilistá se zlatým jádrem (erb rodu Rožem 
Bukovka, Bukůvka, ves u Bohdanče berského — H. Il, TB. 124).
v okr. Pardubském, r. 1365 sídlo bratří
Bukovsko Horní (obyč. jen Horní),
Rohovlada, Bohunka, Beneše, Mikuláše a část obce B. Dolního. R. 1354 byla tu
Jana, předkův nynějších hrabat Bukůvků samostatná fara. jejíž podací patřívalo pp.
z Bukůvky. Petr 2 B. (asi 1420) a Matěj Babynským. V 16. st. patřil díl k Bechyni,
2 B. (1440) seděli na zdejší tvrzi. Okolo
díl k Žimunticům (1530). Jan Čabelický ze
již k. (1589) Johanka

její Adam Litický

ze

r. 1447 k. B. Majnuš ze Chvalkovic, Soutic přikoupil druhý díl od pp. ze Švam
předek Bukovských : Hustiřan, po berka a držel celé B. k Týnu n. V. a Ži
němž následoval syn Bavor (1495). Synové munticům. Později připojeno k Zalší. Kostel
jeho Majnuš, Petr a Bavor pr. B. r. 1513 patřil v 1. 1669—1724 k Modré Hůrce.
Vilémovi z Pernšteina k panství Par R. 1724 obnovil faru Václav lgnác hr.
dubskému. Po r. 1781 povstala tu duchovní Vratislav, ale přenesl ji do Zalší, jemuž
správa pro helv. vyznání (H. I. 71).
je zdejší kostel jako fil. podřízen.

Bukovník,

farní ves v okr. Sušickém,

jež se přip. r. 1251, jsouc tehdy sídlem
vladyčím. R. 1360 a t. d. byl tu farní
kostel, o jehož podací sdíleli se vladyky
Kadovští a B-čtí. Od r. 1557 vyskytuje
se B. jako přísl. statku Mačického. Po
r. 1620 zanikla fara zdejší a B. přifařen
k Nezamyslicům. R. 1703 zřídil tu faru
Rudolf Gothart z Malovic.

Bukšice

(pův. Bukšicí), n. tvrz a ves

v okolí Plzně (u Božkova), r. 1379 sídlo
tří vladyk, z nichž jeden byl Markvart

(1379—1409, jiný Markvart za husitských
válek). R 1454 vyprosil si Jindřich Rous
z Čemin B., odumřelé po Janovi z B. Část
B. spustla za husit. válek, ostatek v témž
století. R. 1532 držel pustiny ty Jan Šťá
hlavský z Doupova, jehož potomci pr. je

Bukovno, farní ves v okr. Boleslav., (1540) obci Plzeňské.
r. 1387 sídlo Pešíka ze Zásmuk, předka
Buky Mladé, farní ves v okr. Trut
vlad_vkHradeckých z Bukovna. V 16. st. novském, v níž byl farní kostel r. 1358.
bylo B. přísl. hradu Boleslavského a po Ves patřila ode dávna k panství Trutnov
jeho odloučení panství Kosmonosského. skému a spravována do r. 1367 hejtmany
Kostel zdejší postaven l. 1769 z nadání a držiteli Trutnova a od r. 1370 hejtmany
Marie Anny Hrzánové roz. Putzové a zří hradu Žacléře. Části dvě s dvěma tvrzemi
zena tu s počátku expositura fary Kosmo byly sídly manův služebných ke hradu
nosské.

Trutnovu. Jan Stoš ze Starkovic koupit
724
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r. 1482 jednu část a druhou t. r. od Ha
Bunovec, prý n. ves v okolí Heralce,
nuše Zilvára. Obě koupil r. 1500 Jan bezpochyby ves Boňkov, která patřívala
z Pilníkova, po čemž patřily k Světlé, pak k Okrouhlici a roku 1714
k
Heralci.
k Břecšteinu, kdežto část panská dostala
se s hradem obci Trutnovské. Kostel byl
Burberg, Burgberg viz Úhošt.
až do r. 1682 filialním k Vlčicům a roz
Burdice, n. ves (1386—1439) kdesi
šířen r. 1687. V l. 1765—1772 tu dolo za Žatcem.
váno, ač marně (H. V. 167).
Buřeníce (prv. Buřenici, t. j. Burjanici),
Buky Staré (Dolní, Horní a Pro ves u Košetic, r. 1279 sídlo Rapoty z B.,
střední), trojí ves v okr. Trutnov. Farní purkrabě Pražského, roku 1292. Vokovo,
kostel v Prostř. B. přip. se již r. 1360. r. 1295 Benešovo. R. 1359 byl tu farní
Ve 14. stol. seděli tu vlad. z Jimnice, kostel, jehož podací drželi, sedíce na tvrzi,

Zilvar

r. 1403—1415 držel B. Nicek ze Ždánic Tluksové z Buřenic (příbuzníVrábských
jako manství Trutnovské. Později seděli a Božejovských — r. 1360 Albert, Ryneš,

tu Bučtí z Varnsdorfu. Od nich vy Oldřich, Sezema, Přibík bratří), z nichž
ženil B. Beneš Stoš z Kounic, jehož Zdeslav (1395—1433) proslul jako ob
synové se r. 1554 dělili. Jiříkovi (1- 1571)
synové rozdělili se tak, že Jan Jiří dostal
tvrz a horní část, Bedřich dolní část, v níž
také tvrz postavil, a třetí bratr Otto třetí
část, čímž povstalo rozdělení na tři ves

nice. Jan Jakub de Vaghi skoupil r. 1627
dolní, střední i horní statek (od Kateřiny
Barb., Adama Mikuláše a Oty Jindřicha
z Kounic). Od potomkův jeho koupil B.

(1701) Pertolt

z Valdšteina.

hájce Karlšteina. R. 1440 a t. d. žil Petr
z B. R. 1468 B. od křižákův vypáleny.
Patřily pak r. 1499 k panství Hořepní
ckému a s ním se dostaly Trčkům z Lípy,
již je drželi ke Světlé. R. 1623 a t. d.
patřily ke Košeticům a k Horké, potom
zase byly samostatným statkem (r. 1688
až 1690 Lidmily Frant. Zňovské) a přik.
r. 1692 k Lukavci. Později se dostaly ke

R. 1729 Křivsoudovu. Kostel zůstal po r. 1620

dostaly se B. skrze dceru jcho v držení Glialním (M. XVill. 73).

Šafgočův. L. 1796 k. Jozef hr. Štylfrydi

Burgmilching

(dříve Wilmersdorf),

z Ratěnic B. od nich a r. 1803 přešlylv [. 1613—1762 manství koruny České
V držení Dýmův ze Stříteže, Od niChž za hranicemi v držení rodu Hohenlohe
zase prodany (H. V. 167).
.
*Waldenburg.
_B'ulovy, l_3uloy,_hora mezi. Brlohem, Burgstall, Burgstadtl, německé po
ŽHIŠŠĚOCÉŽÍIŽJZÉmI'lež se tak “ž r. 1263 |jmenování

Bíínauburg,

hradiště, zachované nejen v ná—

ves v okr. DěčínskémézwECh vesnic, nýbrž [ mv & lesů.

Když rytíři z Bynu Děčínsko rozděliliÍ

v l'_l35,8—1501,
mezi sebe, dostal jednu část za díl Gynter manstv1koruny České za hramcem1 v držení
z B. Tento založil (1572) nový dvůr nalrodiny )Netdenberské, r. 1630j1ž zamlčené.
místě řeč. Bienweide, kde již r. 1547 byli BurltSChen v1z Kvasov.
železný hamr. Syn jeho Gynter postavili
Buš, Buše, ves u Slap, jež náležela
tu po r. 1591 zámek (1605), jemuž dal r. 1202 ke statkům klášt. Zbraslav-ského.
jméno Bůnauburg. Po jeho smrti (1619).P0 zrušení jeho přičtena ke statku Slap
rozdělili se synové jeho a B. dostal Rudolf skému.
'
mladší. Tento vystěhoval se r. 1628, pro-f Buškovice (původně Buškovici), město
dav B. Kryštofovi Šimonovi z Thunu lv okr. Podbořanském, přip. se r. 1197; ve
k panství Děčínskému. R. 1653 oddělen. 14. st. byl tu farní kostel a městečkem
sice, ale zase připojen k Děčínu. R. 1835„byly od starodávna. Na tvrzi zdejší sídleli
zřízena v zámku tkalcovna (Focke, alt. vladyky z Buškovic, jichž předek Vilém
Gesch. Gebiet).
Ise r. 1336 přip. Po něm drželi B. synové
Bunina,
n. ves v býv. kraji
ském neznámé polohy.

Burgstall-Ardeck,

Kouřim- jeho Vilém, Kadolt a Petr (1—
j. 1408). Dč
. dictvím dostal se v držení B. Drslav z Krás
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ného dvoru
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(1407—1427), jehož po skrze pak Kateřinu, dceru Pešíkovu, dostal

tomci Fremutové z K. d. tu až do r 1591
seděli. Skrze Oldřicha Fremuta získali B-ští
(1 535) výroční trh a obnoveno jim r. 1539
právo české purkrechtní a podační. Asi
r. 1573 děleny B. mezi bratří Kryštofa,

se B. v držení manžela jejího Jindřicha
z Kolovrat a z Libšteina. Za tehdejších
válek obležen Jindřich r. 1450 na B., ale
posádka statečně se bráníc, držela se až
do učinění míru. Po něm aneb jeho po

Bedřicha, Jiříka a Jana, při čemž tvrz a tomstvu následoval Jetřich Bezdružický
městečko na dvě děleno. Jedna polovice : Kolovrat (1-1508). K prosbě jeho král
dostala se r. 1574 v držení Jiříka Žďár Vladislav r. 1497 ves Bustěves »za měste
ského ze Žďáru, r. 1579 Vojtěcha starš. čko aneb město: vysadil, tak aby se mohlo
z Vřesovic, v jehož rodě nějaký čas zůstala. ke hradu hraditi, dal jim popravu, řemesla,
Druhá polovice dostala se k Ličkovu (1591) šenky a jarmarky & obdařil erbem. Ná
a prodána zase r. 1597. T. r. koupila ji sledovali po něm syn Jan (1- 1526) a vnuk
po rychlé změně dvou držitelův Voršila Jetřich (1- 1546). Když tento bez dědicův
Vřesovcova z Hřivic pro sebe a syny své, zemřel, dostal se B. strýcům jeho Janovi,
tak že oboje zase sloučeno R. 1615 k. Vladislavovi a Ludvíkovi, kteří se oň (1548)
B. Šimon Karel Údrcký z Údrče, jenž je podělili. První dva dostali po polovici B-u.
sloučil s panstvím Krásnodvorským. V 301. Po Janovi (1- 1556) následovala dcera Ka
válce bylo městečko vypleněno a je již teřina (1- 1576) a manželově její Petr Be
městem nad pamět lidskou. R. 1636 za chynězLažan(1-1561'laZdeněszartem

čínají se matriky. Erb: Červený štít a na berka. Zdeněk podědiv jí, přestavěl zámek
něm u spodu trávník, z něhož vyrostly tři zdejší, ale pak vyveden jest z držení B-u
topoly přirozené barvy. Mezi nimi stojí skrze Annu, druhou dceru Janovu (man
dvě stříbrné věže s černými končitými stře želku JáchymaNovohradského
2 Kolo
chami a zlatými makovicemi, každá s dvěma vrat). Druhou polovici držel po Vladisla
okny nad sebou, čtverhranatým a okrou vovi (1- 1575) syn Václav (1- 1601) a po
hlým. V přízemí ve výklenku levé věže jeho smrti prodána pro dluhy (1602) Ja
stojí sv. Jozef, u pravé sv. Maří.
|novi, synu dotčeného Jáchyma (1- 1613).
Bušovice, ves v okr. Rokycanském, jež Obě polovice spojené dědil po Janovi syn
stála již r. 1115. Klášter Kladrubský měl jeho Zbyněk Leopold & po něm (1- 1630)
tu dědiny, jež mu dal Bohuchval a r. 1239 manželka jeho Anna Majdaléna z Lobkovic.
mu potvrzeny. R. 1398 seděl tu na tvrzi Tato vdala se po druhé za Jindřicha Julia

Racek ze Švamberka,
který nějaké dě
diny lidem zdejším právem purkrechtním
rozprodal. Části vsi tvořily kromě toho dva
vladyčí statky. Rackův syn Lipolt (1412
až 1457) snad ty statky skoupil. Okolo
r. 1514 odkázal Petr Ebrzvin z Hradiště

Saského, všechna pak panství Saská stala
se časem nápadními statky císařské linie

rodu Lothrinského

(viz Zákupy). Švé

dové vytloukli zámek zdejší tak, že byl
zříceninou, a proto postaven r. 1700 nový
zámek. R. 1680 vymřelo městečko morem
ves B. obci Plzeňské.
a noví obyvatelé přišli ze Zákupska. V no
Buštěhrad (prvotně Bušlěves, potom vém zámku přebýval v letech 1833—1837
se hrad nazýval Buštěhradem a městečko Karel X., král francouzský. Erb: Modrý
Buckovem), městys, prvot. »Buškova veSa. štít a na něm stoje na zeleném pšeničněm
Ve 14. stol. byl B. v držení Rokycan poli Buštěhrad, t. j. brána s hradbou bez
ských z Prahy (Frana 1-1382 a Jan 1380). stínek s dvěma věžemi nad zámek vyvýše
R. 1385 držel B. Hašek z Braškova, pak nými s kranclemi bez krovů; mezi “nimi
následoval Petr Štuk, měštěnín Pražský jest obraz sv. Maří Majdalény, držící v pra
('I-1400). Petr z Konipas (1- 1413) zapsal vici štít červený s literou W zlatou a nad
B. mateři a příbuzenstvu, kteří jej prodali tím korunou a v levici štít modrý s orlicí
(asi -|. . 1418) Bedřichovi z Ředhoště polovici červenou, polovicí stříbrnou a na
('1' 1423), Albrecht, syn tohoto, postoupil, hrdle zlatou korunu mající (erb Kolovrat
B. Pešíkovi a Janovi bratřím z Kunvaldu, fský — toto později změněno, aby W bylo

SG
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na pravé věži a na levé císařský orel -— 'prvotně krčma řeč. Bůhdař, před r. 1602
při silnici vystavěná,
PA. x1. 206).

Buzice (pův. Buzíci), ves u Blatné se
Buštivka (t. j. Bušlěues Malá), n. ves
starou tvrzí, kdež se rodili první Buzičtí
Butov, Butovo, ves u Stříbra, jež se z Buzic, totiž Předota Němec (1384 až
připomíná k r. 1186 a 1239 v listech Klad 1412) a bratr jeho Pešík (1397), Bušek
rubských. Ve 14. a 15. st. byl B. v držení (1412), Jan (1446—1458), Václav (zemř.
křižovníkův Stříbrských. R. 1437 za 1474), Bušek starší (1467—1473), Bušek
psán Janovi : Malejovic a Habartovi, synu mladší (1463—1498), Již r. 1527 přip.
u Buštěhradu, která v 15. st. spustla.

jeho. V pozdějších dobách objevuje se se B. s tvrzí pustou jako přísl. panství
v držení města Stříbra, jemuž bezpochyby Blatenského. Stavení tvrze později pře
od králův přikázán byl. R. 1547 mu odňat, děláno na sýpku (H. XI.).
ale r. 1549 zase navrácen.
Buzošná, název potoka (1358), t. j.
Butoves (pův. Lhota Hrnčiřova, potom horního toku potoka [.oschnitz (Riesen
Turská), ves u Jičína. Na konci 16. st. bach).
byl tu jen dvůr panský Mik. Buty, pod
Bužehrad, mylné pojmenování myslivny
daného panství Velišského, později ujala jej u Loun (staroč. Lužerady).
vrchnost a prodala r. 1604 Elišce Vald
Býčina, n. ves v okolí Lnař, r. 1542
šteinské : Martinic ke statku Turskému. pustá.
Od té doby říkalo se dvoru a tvrzi při
Býčkovice, farní ves u Litoměřic,která
něm Butovsko. R. 1614 koupena B. od se dostala r. 1197 klášteru Teplskému.
Maří, dcery Eliščiny, k panství Kumbur iR. 1233 prodal týž kl. B. s jiným přísl.
skému. R. 1624 darována B. ke koleji křižovníkům Německým, kteří si tu
Jičínské a připojena tak k Milčevsi. Roz výnosné hospodářství s tvrzí upravili &ko
prodáním dvoru vznikla nynější ves (H. mendu zřídili, při níž byl farní kostel.
V. 282).
Komtury byli: 1326 Havel, 1337 Kunrát
Butovice, farní ves u Prahy, která se. ze Cvikova, 1361—1364 Jakub (Jaklin),
přip. r. 1088 v zákl. listu Vyšehradském. 1388—1391 Jetřich ze Šumburka, 1400
Část vsi držel klášter Kartouzský, ostatek Václav Srša z Drahobuze, 1402—1404 Petr
patřil královnám Českým. R. 1312 ob z Neuhausu, 1404 Jindřich, 1406 Albrecht
drželi obyvatelé od králové Elišky právo z Dubé. R. 1409 byl tu jen vladař a ho
Malostranské. R. 1352 byl tu farní kostel, spodářstvít. r. najato Heršovi z Vrutice,
jehož podací náleželo r. 1362 Jetřichovi, po němž r. 1412 Bohuněk z Valovic ná
arcibiskupu Magdeburskému, r. 1400 až sledoval. Král Zikmund zapsal B. r. 1422
1425 Žofii králové. Duchovní část dostala Zikmundovi z Vartemberka,
jehož po
se r. 1437 Petrovi ze Sloupnice, královská tomci podrželi B. a velkou část přísl., ač
Janovi z Přerova, oboje později drželo B. r. 1437 zapsány Heníkovi z Valdšteina.
Staré město Pražské. Když jemu byly V držení Vartemberkův pošlosti Děčínské
r. 1547 vzaty, koupil je r. 1550 Martin zůstaly B. až do r. 1538, kdež (již jako
Smil ze Stoješic; jehož rodu do r. 1581 dědictví) prodány Karlovi z Duban. Po
náležely. Následoval pak rod. Malovcův, vymření rodu Dubanských dostaly se statky
r. 1588 Adam z Hradce, r. 1597 Zik jeho četným dědicům a B. přikázány roku

mund Knobloch : Knobelshofu. Tehdá 1575 za díl Petrovi Kostomlatskému

tu také stávala tvrz. R. 1609 přikoupeny : Vřesovic. Týž koupil r. 1592 Plosko
B. k Jinonicům. Po r. 1620 zanikla tu vice, k nimž B. připojeny.
fara, ale obnovena zase r. 1714. (Progr.
Bydlín (pův. Dobrá, avšak již r. 1391
Smíchov. r. 1878, H. Vll. 298.)
také Bydlín), samota u Osikovce v okr.
Butzlav, manství koruny České v Něm Vožickém, za starých dob sídlo \'ladyčí
cích, vl. 1399—1501 přiznávané, r. 1630 (před r. 1391 Jana Komína). Petr 2 B.
zamlčené.
(1- j. 1444) držel od r. 1436 mnohé vsi
Buzdař, Buzdaře, samota u Kladna, klášt. Želivského zápisně. Pustou ves B.
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prodal Jan Táborský r. 1531 Matěji Lhot Vilémově (1- 1553) drželi B. nezletilí jeho
synové Jindřich a Heník Šťastný, když
kovi, dědinníku ze Lhoty.
Bydlo, Staré Bydlo, Starý Láz, ves pak oba bez dědicův zemřeli, Spadl B. na
u Nýrska, prvotně z části majetek vladyk krále Maximiliana. R. 1569 obec města
z Hrádku; od r. 1481 patřila část tato B. koupivši panství od krále, sebe z pod
(1481 Starý Láz, 1533 již Staré Bydlo) danství vykoupila. Měšťané dali na to
k Dešenicům. Druhá část byla roku 1496 všechny hotové peníze, sousedky své stříb.
přísl. statku Bystřického. Obě části slou a zlaté řetězy. B. povýšen na král. město
a přijat r. 1593 ke svobodě třetího stavu
čeny po přikoupení Dešenic.
Bydžín, totéž co Vidžín. Odtud na městského. L. 1589 také obdařen třetím
zýval se rytířský rod Pecingárův z B-a. výročním trhem (k němuž přibyl r. 1666
Bydžov Nový, král. věnné město, prv. čtvrtý). Súčastnivše se B-ští r. 1618 po
ves trhová, která sem r. 1305 z prvotního vstání, propadli r. 1620 všechny své statky,
svého místa (Starého Bydžova) přenesena avšak r. 1628 obci zase navráceny. Při
byla. B. byl tehdá sice na království, ale provádění reformace mnozí se roku 1628
dostal se v zástavu nějakému pánu; když z města vystěhovali, z ostatních část zase
r. 131 1 vyplacen, podřízen jest Heinlinovi, utekla z města pro nátisky vojáků, tak že
vladaři Hradeckému, jako komorní město jich ]. 1632 jen deset v městě zůstalo,
a opevněn hradbami, při čemž zřízen hrad kteří nad to, jsouce vyjedeni od vojákův,
k obydlí král. úředníkův. Král Jan daroval ani na svém hospodařiti nemohli. Nad to
B. (1325) Benešovi z Vartemberka. Po všechno město r. 1633 a 1636 od lidu
tomto následovali v držení syn Jan (zemř. nepřátelského vypáleno. Všechno město
1362) a tohoto synové Beneš (1- 1385) a bylo r. 1650 na mizině a co bylo ještě
Čeněk (1- c. 1393) a po rozdělení Čeněk od vojáků ušetřeno, r. 1656 shořelo. Ledva
samotný, jenž se zadlužil. [ uvázali se se město trochu zotavilo, následoval zase
v B. (1393) přední věřitelé král Václav a r. 1718 velký oheň a po něm v zápětí
Smil Flaška z Pardubic, jehožto díl přešel zase veliká bída. R. 1751 stal se B. kraj
pak na Jana, biskupa Litomyšlskěho (140 3). ským městem. R. 1817 vznikl na Hrade
Asi r. 1405 vyvadil B. Čeněk z Vartem ckém předměstí oheň, jenž prudkým větrem
berka a obdařil město právem Hrade jsa rozdmychován, rychle se po městě roz
ckým. Po něm následoval syn Jindřich šířil, 123 domův a některá veřejná stavení
(1- 1434) a po tom Machna, sestra Čeň strávil. R. 1849 přestal B. se jmenovati
kova, která ho postoupila Elišce z Vartem kraj. městem, nebyv již před tím sídlem
berka vdané Zvířetické. Tato potvrdila kraj. úřadu. R. 1873 založeno tu vyšší
r. 1453 svobody města a r. 1461 rovnala gymnasium. Znamenití rodáci: Matěj Byd
úřad městský s řemeslníky. Po ní dědili žovský z Aventinu (* 1520), Marek Bydžov
Jindřich z Michalovic a Heřman Zvíře ský z Fiorentinu (* 1540), Pavel Bydžovský
tický, kteří r. 1468 svobody městské po (1- 1559), Jiří Kezelius (* 1576), Jos. Berg
tvrdili. Onen postoupil polovici králi, který mann (* 1722) a J. Smolík. Erb: Město
ji zase Heřmanovi daroval. Heřman přál B. pečetí erbem království Českého (Říha,
městu, jemuž výroční trh vyprosil, a tak Místopis B.; PA. H[. 268, H. V. 305).
Bydžov Starý, farní ves u Nového
se i chovali synové Petr (1493—1505) a
Hašek (1493——1544), kteří zjednali městu Bydžova, připomíná se již r. 1186. Bo
clo a nový trh. Petrův syn Havel, dostav huška jakýsi dal část jeho na záduší syna
B. na svůj díl, prodal jej (1516) Vilémovi svého křižovníkům Svatomářským,
z Pernšteina. Tento (1517) a syn jeho ale r. 1186 vyměnil si ji kněžic Přemysl.
Jan (1546) stvrdili výsady B-ských. Tehdá B. byl pak vsí trhovou komorní, jejíž práva
hrad zdejší spustl. B. držen k panství přenesena r. 1305 na Nový B. S. B. byl
Chlumeckému a když se to stalo králov potom přísl. hradu B-ského a patřil k šosu
ským (1547) vykázán jest B. jako manství městskému. R. 1549 prodali pp. z Pern

Vilémovi z Valdšteina

(1548) Po smrti šteina část Janovi Kluckému z Libo

88

Bydžovsko

——Bykoš

se Sloupnem a druhou s 11 osc mana, Jana a Mikuláše, 1374 Heřmana.
dlými bratřím Kapounům ze Svojkova. Načka a Mikuláše. V l. 1388—1407 seděl
Tuto část drželi pak vl. 1555—1562 Vojt. tu Hereš 2 B., jehož bratr Aleš (1418)
Klusák z Kostelce, roku 1562—1566 přetrval, r. 1410 Jan Býchora z B., později
Hertvík Žehušický z Nestajova, jenž v 15. stol. seděl tu jiný Hereš. L. 1444
tu dvůr popl. zřídil. Od tohoto koupil ji držel tu statek vladyčí Mikuláš z Raškovic,
držic

r. 1566 Jan Materna z Květnice, měv předek Býchorských z Raškovic.

Týž

již druhou část (r. 1552) od Kluckého kou zapisoval okolo r. 1460 dědictví v B ách
penou. V držení potomstva jeho byl B. Janovi Hůrkovi. V 16. st. přip. se B. jako
až do r. 1630, kdež jej koupil od Zik přísl. panství Kolínského. Po 1'. 1620 za—
munda Materny kníže Frydlantský a nikla tu fara a kostel zůstal ňlialním.
připojil ke Smidarům. Od Švédů byl B. I... 1865 založil tu Frant. Horský zámek,
docela vypleněn; farní kostel zdejší stal dvůr a park s umělým chovem pstruhů.
Bykaň, farní ves u Kutné Hory, jež
se pak ňlialním a teprve r. 1787 tu fara
obnovena (PA. IV. 117).
se přip. r. 1327 a měla r. 1359 farní
Bydžovsko, Bydžovský kraj: 1. kraj kostel. R. 1359 držel ji Purkart, purkrabě
politický a soudní povstal teprve po za Magdeburský, ke hradu Malešovu, ale pr.
ložení Nového Bydžova a r. 1323 přip. se ji tehdá klášteru Sedleckému a třeba ji
již úředníci B-ští, totiž úřad krajský, ale zase klášter prodal, zůstala přece při pan
neměl dlouhé trvání, když se Bydžov dostal ství Malešovském. R. 1720 postaven tu
.
již r. 1325 v držení pp. z Vartemberka. nový kostel.
Možná, že tento úřad živořil v Městci Krá
Bykanec, samota u Kutné Hory, n.
lově. Sice se okolí Bydžovské ve 14. a tvrz, již držel v 1. 1410—1416 Hanuš od
15. st. ke kraji Hradeckému počítá a Bydžov Kutné Hory a roku 1434 Kryštof Sysel.
byl toliko sídlem k vybírání berní. Císař L. 1460 držela B. obec Kutnohorská,
ským nařízením r. 1751 rozdělen byl kraj l. 1520 Václav Bykanecký z Vrbice, od
Hradecký pro velikou svou rozsáhlost na něhož ji k. asi r. 1540 Jan Melhauzský
dva podíly, totiž Hradecký a Bydžovský, ale z Lipan.
Později seděli tu Salavové
ač se jim mělo říkati podíl, záhy se přece z Lípy a r. 1599 přikoupena ke Křese
ujal název kraje B-ského. Také přenesen ticům.
krajský úřad do Jičína, prý proto, poně
Býkev, ves v okr. Mělnickém. Do roku
vadž Bydžov neležel ve středu kraje. R. 1849 1420 měla tu kapitula Mělnická šest
zrušen jest kraj B-ský, obnoven sice zase osedlých, ostatek náležel k panství hradu
r. 1854, avšak s názvem kraje Jičínského, Mělníka. Král Zikmund zapsal r. 1436 část
který posud jako okršlek kraj. soudu trvá. duchovní Janovi ze Smiřic. Část vesnice
2. Děkanství čili kraj děkana B-ského ob vyskytuje se r. 1627 jako přísl. Dolních
sahovalo ve 14. a 15. st. fary: Bydžov Nový, Beřkovic a toto rozdělení udrželo se až
Metličany, Vysočany, Lhotku, Boharyni, do r. 1849. (BM. 484.)
Babice, Luhy, Starou Vodu, Vápno, Újezd,
Bykoš, ves v okr. Berounském, která
Chlumec, Lučici, Lovčice, Lužec, Vlkov, již r. 1170 stála. Tehdá daroval Časta
Běrunice, Městec, Sloveč, Záhornici, Kně Vojslavic dědiny své v B. ke kapli sv.
žice, Chroustov, Bydžov Starý, Žlunice, Václava na hradě Pražském, jíž udělil
Kozojedy, Blížkov, Vršce, Smidary, Louč královic Václav r. 1229 ostatek, kromě
nou horu, Ohnišťany, Lískovice, Chodo části, jež patřila pak kapitole Vyšehradské.
vice, Újezd, Sobčice, Chomutičky, Veselí Král Václav IV. zapsal B. Janovi z Lest
Vysoké, Velezice, Hradištko, Slatinku a kova, po němž se dostala vnukovi jeho
Slatinu.
Janovi z Vrabí. Ok. l. 1460 přešla v držení
Býchory, ves u Kolína, která měla Vratislava z Mitrovic, nad jehož sirotky
r. 1359 farní kostel. Ves rozdělena byla byl dotčený Jan poručníkem. Vratislavské
tehdá mezi tři vladyky z B. jako r. 1359 část držena r. 1560 ke Skřipli, r. 1601
Viléma, Jana a Jana, 1369—1370 Heř k Osovu a postoupena r. 1623 k Sucho

Bykov ——Bystré

mastům. Druhá část byla od léta 1420
v držení rozličných vládyk, patřila r. 1520
a t. d. ke Všeradicům, r. 1558 k Točníku,
později Šanovcům ze Šanova &před r. 1620
připojena k Suchomastům.
Bykov, dvůr u Obory v okr. Plzeňském.
Asi r. 1181 daroval jej Čéě ze Železnice
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v okolí Neděliště u Hradce. Králové, jež
se r. 1382 přip. Tehdá si tu vyprosil Ku
nata z Dobřenic nějaké zboží odumřelé.

Před r. 1540 prodal Bořek ze Zábědovic
ves B. Hamzovi, bratru svému, od kteréž
doby drženy ke statku Chlumskému, a po
zději k Nedělišti. Ves zanikla bezpochyby

ke klášteru Plasskému. Tehdá tu po vl

1630—-1648.

Byseň, ves u Slaného, r. 1316 vlad.
vstala vesnice, jež zůstala do roku 1420
v držení téhož kl., pak ale zastavena a sídlo Petrovo, později Vlinských : Vliněvsi.
byla v držení pánův Kaceřovských. V 16. st. V 15. st. byla tu tvrz, na níž seděl rod
ještě ves stála, ale zanikla bezpochyby Malikovských z Bysně. Od 1. 1485 se

děli tu Selmičtí z Cítova. Od nich k.
vl. 1630—1648.
Bylany, ves u Čes. Brodu, jež stála B. r. 1588 Václav Pětipeský z Chyš,

již ve 13. stol.,

měla 1. 1364 svůj farní
kostel a arcibiskupům Pražským patřila.
Císař Zikmund zapsal B. (1436) Bedři
chovi z Bítova, kterýž jich postoupil Jení
kovi z Meěkova a Vilémovi synu jeho. Od

nichB. nabyl Zdeněk Kostka z Postupic
0454). Později dostaly se B. dědičně Sla
vatům a připojeny k panství Kosteleckému,
avšak býval tu v 17. st. dvůr hamfeštní,
který později vrchnost od Talackův kou
pila. Po r. 1620 fara zdejší zanikla a kostel
zůstal filiálním.
Bylany, ves u Kutné Hory, která se

jenž tu do smrti (1-1602) seděl. Syn jeho
Odolen propadl r. 1623 B., kteráž pro
dána Jaroslavovi Bořitovi z Martinic a od
té doby držena k Smečnu (H. Vlll. 151).

Bystrá (něm. Schild), ves u Vyšního
Brodu, která se r. 1278 připomíná. Tehdá
byla od panství Rožemberského v dluhu
zastavena, ale později vyplacena. R. 1418
propustil Oldřich z Rožemberka obyvate
lům odúmrtí. Roku 1500 daroval ji Petr

z Rožemberkakl. Vyšňobrodskému.
Bystrce, Bystřec, ves u Lanškrouna.
která se r. 1227 připomíná. Tehdá ji od—

dostala r. 1142 klášteru Sedleckému. kázal Kojata Hrabišic Sezemovi & Milo
Od něho r. 1276 právem zákupným vy
sazena. Po r. 1420 staly se vsí zápisnou,
v 16. stol. uvedeny v dědictví a drženy
k Přítoce. R. 1623 zabrány Ladislavovi
Hrobčickému z Hrobčice, ale drženy i po

tovi. Ve 14. st. bývala B. částí panství
Landšperského. Roku 1402 držel ji Jan

z Brandýsa snad nájmem od kláštera
Lanškrounského. R. 1437 zapsána Janovi
z Vyhnanic. Tehdá tu také byla tvrz.

tom k Přítoce a konečně připojeny ke Kře— V 16. st. vyskytuje se zase jako přísl. pan
seticům.
ství Lanškrounského (H. 11. 117).
_

Bylany, ves u Chrudimě, kterouž drželi

Bystřec, n. ves u Pardubic, která pa

v 15. st. pp. z Miletínka a prodal Štěpán třila r. 1377 ke hradu Blatníku.
z Buchova r. 1493 Mikuláši z Holohlav.
Bystré, Bystrý, ves u Starkova, pa
V 16. st. patřila ke zboží Morašickému a třívala ke hradu, ležícímu mezi ní a Star
r. 1661 dostala se k Heřm. Městci.
kovem, jenž se také tak jmenoval. R. 1528
Bylany, ves v okr. Mostském, která náležel hrad pustý B. a vesnice ke hradu
patřilaod r. 1203 klášteru Oseckému. Skalám, od r. 1625 náležely ke Starkovu.
R. 1436 zastaveny se Škrlemi Hanušovi (H. V. 67.)
Bystré, Bystrý, farní ves u Nového
Hnningerovi, ale později nabyl jich zase
klášter Osecký a držel až do r. 1849 ke Města n. M., při níž stával ve 14. a 15. st.
krlům.
farní kostel Zákraví (v. t.). Od nepamět
Bylov, n. farní kostel v děkanství Be ných dob patřilo B. ke hradu Frymburku,
chyňském (1369—1405) neznámého po s nímž připojeno k panství Opočenskému.
ložení, který byl tak chudý, že desátkův V l. 1720—1726 postaven tu kostel, jenž
r. 1750 shořel. R. 1786 zřízena tu lokalie
papežských neplatil.
Byňovice (Beňouice, Beněvice), n. ves a r. 1802 fara.
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Bystré — Bystřice pod Libaní

Bystrý, město a při něm zá v král. Pruskem a hrabství Kladském. Za
mek (také druhdy Frischberg řečený). Ve městečko vysazeno skrze Havla z Lem
14. st. byla tu farní ves, která odevzdána berka, když ok. r. 1253 byl v držení hrab
Bystré,

ství Kladského, a obdržela po něm jméno
Hawelswerde. Až do 1'. 1319 podřízena
byla B. městu Kladskému, trpíc s ním ve
příčině poplatkův, ale když t. r. také ohra
zeno bylo, vyhlásil král Jan B. za svo
bodné město. Od té doby podřízeno bylo
přímo purkrabím a později hrabatům Klad
hušický z Nestajova (1'1564) za díl ským. R. 1742 odtrženo od Čech a po—
městečko B. s vesnicemi a postavil »tvrz stoupeno k Prusku.
nad Bystrýmc. Statek ten zdědil bratr
Bystřice, město u Benešova, založené
l-lertvík (1- 1579) a připojil jej zase k Svo snad od pánův z Dubé, majitelův hradu
janovu. Skrze vdovu jeho Bohunku : Hu Léštna, k němuž B. od starodávna patří
stiřan (1- 1583) dostalo se B. druhému vala. R. 1350 byl tu farní kostel. R. 1420
jejímu manželu Janovi Bezdružickému přitáhl sem Albrecht kníže Rakouský s voj
z Kolovrat. Tento ujímal se poddaných skem, ubíraje se na pomoc králi Zikmun
svých a odkázal (1- 1604) Bysterským pe dovi. Tehdá za městečkem u velkého ryb
níze na vystavění školy. Syn jeho byl Vilém níka kněz Václav, farář v Arnoštovicích.
Jindřich, za něhož hospodařila ujkyně Jo se třemi sedláky & čtyřmi pacholaty upálen.
hanka Švihovská ze Sloupna. Tato naklá Podle nezaručené zprávy pomáhali B-čtí
dala s B-skými nelidsky. R. 1620 vzbouřili svým pánům za válek náboženských (1467
se sedláci na panství. Vilém zemřel r. 1642 a t. d.) tak usilovně, že obdrželi právo
odkázav B. Oldřichovi Frant. Libštein městské. V 16. stol. ujala se tu víra pod
skému z Kolovrat, který B-ským zkra obojí. R. 1624 vypuzen farář pod obojí a
cované jich živnosti zase napravil a za dosazen katolický. R. 1645 městečko od
tehdejší bídy je penězi podporoval (+ 1650). Švédův vypleněno a vypáleno. Když r. 1664
Po něm následovala manželka a po ní panství Léštenské rozkouskováno bylo, zů
bratr její Jiří Adam Bořita z Martinic stala část B. s polovicí podací při hradu
('i' 1651), jenž zjednal B-ským potvrzení Léštně, druhá část též 5 pol. podací dostala
svobod. R. 1652 k. B. Maxim. Valentin se Jozef. Priamovi z Rovoratu (jenž r. 1666
z Martinic (1-1677), Vdova po něm Anna kostel obnovil) a připojena r. 1710 k pan
Kateřina z Bukůvky odpustila B-ským ro ství Tloskovskému; toto rozdělení-trvalo
botu, na ně r. 1621 uvalenou (1- 1685). až do r. 1800. R. 1680 zuřil tu mor, r. 1688
Od synův a dcer její koupil B. (1686) Jan založeny- matriky. Erb: Červený štít a na
Pavel z Walderode,
jenž zase 5 pod něm u spodu trávník, na němž stojí vůz
danými krutě nakládal ('i' 1694). Později vojenský zlaté barvy, z něhož vyniká kyta
držel B. kníže z Lichtenšteina, který zelená s pěti růžicemi stříbrné barvy (MB.
je r. 1710 postoupil Jakubu Hannibalovi III. 114).
r. 1349 5 hl. kostelem v Trpíně k biskup
ství Litomyšlskému. B. patřívalo k panství
Svojanovskému ode dávna. Ku konci 15. st.
vyskytuje se jako městečko, jež obdrželo
výsadu na téhodní trhy a cla, r. 1504 svo
bodu lidi k sobě přijímati a jiné výhody.
Při dělení panství r. 1557 dostal Jan Že

v. Hohenembs směnou za panství Va
Bystřice pod Libaní, farní ves v okr.
ducské. B. stalo se nápadním panstvím Libaňském, v níž byl již roku 1365 farní
tohoto rodu a když za naší paměti po kostel. V l. 1365—1396 sdíleli se o to
meči i přeslici vymřel, uvázal se císař podací vladyky okolní, mezi nimiž byli
František Jozef v B. právemodúmrtním i r. 1365 Jan Manka z B., r. 1396 Naklo
a podle úmluv r. 1762 učiněných. Erb: 2 B. Ok. r. 1434 držel B-i Purkart z K0
Štít červený, na něm zelený trávník a na pidlna a na Kněžicích. R. 1546 náležela
něm myslivec, an zlatým oštěpem bodá část B. s podacím ke statku Střevackému
medvěda na začátku lesa ke skoku se vzpí Straníkův z Kopidlna, s nímž r. 1623 na
věky k panství Starohradskěmu připojena.
najícího (H. I. 239).
Bystřice (něm. Habelschwert), město _Větší část vesnice dostala se později k pan

Bystřice Menší ——Bystřice Nová

“.)1

ství Dětenskému. Po r. 1620 byl kostel táhl Žižka s Tábory, dobyl B. s velkým
ňlialním až do naší paměti.
posádky německé okrvavením & jal tam
Bystřice Menší říkalo se r. 1396 až Lipoltovu manželku a děti (1420). Když
1584 menší části předešlé vesnice (k jiho r. 1489 panství Landšteinské děleno, do
západu), kterou držel r. 1396 vladyka Jan stala se B. za díl Jiříkovi a Kunrátovi
Krajířům a když tito se dělili, ujal Jiří
Čelístko.
,
Bystřice nad Úhlavou, ves, jež se díl B-cký (1—1492). Kunrát, jsa poruční
přip. r. 1339. Teíidá ji koupil Sezema kem jeho dětí, založil r. 1501 klášter u B.
z Dolan a r. 1358 vládl tu Bušek 2 B. Vykázav r. 1512 synovcům za díl Land
(potomek jeho ?). Nástupce jeho byli r. 1369 štein podržel si B. Po smrti synovce a
Boček z Vilhartic, r. 1374—1379 Racek nástupce jeho Volfa děleno jmění jeho
z Prostiboře.
Od r. 1394 byla B. roz—vmezi pět synů (1557), z nichž Jan (zemř.
dělena mezi Borníka ze Štítar a Maršíka 1564) a Vilém po polovici B. N. dostali.
z Hrádku. Borník, syn Borníkův, prodal Celé panství zase sloučil Vilém (1- 1572),
svou polovici tvrze roku 1446 Oldřichovi ale zadlužil se tak, že B. prodána r. 1575

z Janovic, jenž byl před tím (1444) dru Janovi staršímu z Lobkovic ('i' 1590).
hou polovici od Habarta Lopaty, syna Syn jeho Jiřík prodal B. r. 1590 Oldři
Maršíkova, přikoupil. Po něm následovali
r. 1464 syn Oldřich a r. 1483 tohoto sy
nové Jindřich a Heřman, kteří prodali B.
(1491) Přibíkovi a Petrovi br. Kocům
z Dobrše, jichž potomci [Václav, Přibíkův
syn, 1542 Jan (1- 1595), 1595 Jan Václav
(1- 1608), 1608 synové tohoto, zejména
Diviš, 1641 Karel Heřman (1- 1655), Jaro

chovi Felixovi z Lobkovic, ale ten ji pr.

brzo potom Lidmile Pruskovské z Lob
kovic. Od ní koupil B. (1602) Radslav
Vchynský ze Vchynic, jenž udělil městu
svobody. Když r. 1607 město shořelo, dal
Radslav zámek Bický s velkým nákladem
obnoviti (1610) a prodal B. (1615) Lucii

Otilii z Hradce,

manželce Viléma Slavaty

slav (1- 1656), 1658 Diviš (T 1665), 1665 z Chlumu. R. 1618 obsazena jest B. na
Václav Vojtěch (1- 1698), 1698 Diviš Libor nějaký čas od lidu Dampírovského. Když

(? c. 1717)] přikoupili drahně statků okol Vilém r. 1626 syna svého Adama Pavlu
ních. Pro špatné hospodaření posledního Slavatu ženil, darovala mu máti B. i Chlu
Koce přišla B. do prodeje. Koupil ji roku mec; mladý pán pak tu byl sídlem až do
1720 Karel v. Schmidlin; pak patřila do otcovy smrti. Obnovil klášter (1626), vy
r. 1737 rodu Bredovskému. Ok. r. 1760 zdvihoval v okolí hory na síru a skalici
následoval rod hr. Pahnův, za něhož při a podporoval řemesla. R. 1651 zase město
koupeny Dešenice a Opálka. Rod ten po vyhořelo. Nástupce jeho Ferdinand Vilém
zději knížecí držel B. až do našeho století; rozšířil zámek a založil při klášteře nový
nyní pak je v držení kníž. rodu Hohen kostel (1668), jehož stavbu dokonal bratr
zollern. V B-i narodil se r. 1834 Antonín a nástupce jeho Jan Jiří Jáchym (1- 1689).
Randa. (H. IX. 128.)
Když pak po smrti bratra jeho Františka
Bystřice Nová, město, 'původně mě Leopolda Viléma (1- 1691) jiných dědiců
stečko, vzniklo vysazením a přestěhováním nebylo, dostala se B. N. (r. 1691 zase
lidu, jenž bydlel ve starší vesnici (nyní ohněm spuštěná) dědicům po přeslici, ze
nivě Staré Bystřici u osady Obory). Stalo jména Janovi Leopoldovi sv. p. 2 Fiínf

se tak skrze pp. z Landšteina,

kteří tu kirchen

také hrad založili a B-i ke hradu Land
šteinu drželi. Také od nich postaven farní
kostel, jenž však patřil k biskupství Pasov
skému. Okolo r. 1404 povstala nevole mezi
Lipoltem Krajířem z Krajku, pánem zdejším,
a Janem ml. z Hradce, za níž tento B.
dobyl a nějaký čas mocně držel. Proti
Lipoltovi, jenž byl nepřítelem kalicha, vy

(1693), jenž byl i na Paviány

i na měšťany krutý, až došlo k povstání
(1701). [ syn jeho Jan Adam 3 poddanými
svými se soudil, až pak po ietech (1730)
došlo k narovnání (1-1748). let jeho Karel
Ignác hr. Clary zavedl v B. předení a'
tkaní bavlny (1764), ale za něho zase
velká'část města vyhořela (1774). Dcera

jeho Karolina postoupila B. (1802) Frant.

u)
.c,

Bystřice — Byškovice

hr. z Fůnfkirchen.
Po něm střídali se a Šebkem, 1357 Bohuněk, 1391 Ctibor,
majitelé z rodu Trautmansdorfův a Ho 1405—1409 Pešík, 1410 br. Jan Paleda
berkův z Henrštorfu, k nimž se přiženil
rod Riese-Stallburg. Erb: Na štítě modrém
trávník, na němž stojí dvě čtverhranaté
věže stříbrné barvy o čtyřech oknech (po
něvadž rohy k předu obráceny jsou) s kranc
lemi, červenými střechami a makovicemi.
Mezi nimi jest hradba stříbrná ze štukoví
postavená se stínkami a v ní brána se zl.
mříží, ke spuštění připravenou. Ve bráně
spatřuje se štítek od pravého rohu poši
kem rozdělený, od spodu červený, od vrchu
stříbrný (erb Krajířovský). Nad hradbou
mezi věžemi jest štítek s černou orlicí, jež
má korunu, pysk a drápy zl. barvy (orlice
Lobkovská — H. IV. 154).
Bystřice, n. ves severových. od Písku
v okolí Vrcovic, Voníkova a Novosedl,
jež spustla v l. 1630—1648. V 17. stol.
patřila k Brlohu, později připojena k Čí

a Štěpán a Jan z B., 1412 Václav, 1417
Mikuláš a Jan bratří, 1420—1456 Petr,
1449—1455 Jan z B. R. 1450 patřila již
část k Liblicům a nedlouho potom tuším
celé B. Rozprodáním vladyčích dvorův a
množením se obyvatelstva vzrostly B. v mě
stečko a bývalá tvrz zanikla. Když Liblicko
r. 1530 děleno, staly se B., ale jen na
krátký čas, samostatným statkem. L. 1562
prodal Jaroslav ze Smiřic městečko B. a

žové a Drhovli.

Pětipeskému

_

některé vsi Václavovi z Vřesovic,
od
něhož se dostaly Albrechtovi Pětipe
skému z Chyš.

Tento tu postavil zase

tvrz. Synu jeho Václavovi Šťastnému za
brány B. r. 1621 a prodány r. 1623 Poly

xeně Lobkovské : Pernšteina, ale do
staly se zase v držení manželky jeho Johanky
roz. Myškovny ze Žlunic (1638). Po její
smrti dostaly se B. Adamovi Šťastnému

(1655), po němž dědila

Bystřice, Bystrá, Bystrý, častý název vdova Alžběta roz. Goldakerova, majíc tu
horských potokův jako Bystřice (r. 1226), velké věno. Od ní k. B. Daniel Pachta
potok ústící do Ohře pod Vojkovici, a B. z Rajova (1- 1682), jehož syn Fr. Václav
je prodal r. 1713 Frant. Jozefovi hrab.
(1518), potok Pruneřovský.
z Valdšteina. R. 1719 přlkoupeny od něho
Bystřický klášter víz Klášter.
Bystříčany, n. ves v bývalém kraji k panství Mělnickému. R. 1677 obdržely
Berounském.
B. majestát na tři výroční trhy. V letech
Bystrý, ves u Humpolce, která patřila 1690—1693 vystavěn kostel. V 1. 1846
od r. 1226 klášteru Želivskému. V téhož až 1869 utrpěly ohni. Erb: Štít stříbrný
držení zůstala až do r. 1468, avšak i potom a na něm dvě věže červené barvy, každá
a po obnovení kláštera při panství Želiv s brankou, oknem, kranclemi, černou stře
ském zůstávala.
chou a 2 zlatými makovicemi. Mezi věžemi
Bystrý, n. ves v okolí Králova Městce, (z části za nimi) spatřuje se černá orlice
s křídloma roztaženými, zl. korunou, py
l. 1443 již pustá.
Byšice (pův. Byšici), městys za Měl skem a drápy téže barvy a červ. vyplaze
níkem, prvotně ves s tvrzí na několik vla ným jazykem (BM. 485).
dyčích statkův rozdělená; také tu byli
Byšičky, kostel u Bělehradu, n. ves,
nejméně dva rodolré. Z jednoho pocházel která založena krátce před r. 1267 a na
Pavlík ('l- 1321) a synové jeho Pavlík, zvána prvotně Byšice. Ve 14. a 15. stol.
Štěpán, Vadek (Vladislav) a Jindřich, kteří vyskytuje se jako farní ves, po níž se na
se vl. 1321—1350 připomínají. Jindřich zývali vladyky 1360 Jindřich a Vilémek,
prodal r. 1356 dvůr kmecí v B. k faře roku 1406 Kunc. Kdy fara zanikla, není
u sv. Jiljí. Rameš a Pavlík, synové Pavlí známo. Ves zanikla v 15. st. R. 1543 pa—
kovi, obdarovali r. 1350 klášter pod Měl třil Nový dvůr v Byšicích k panství hradu
_níkem. Potomci jich nazývali se Byšičtí Pecky, od něhož přidán k Bělohradsku.
z Byšic a z jejich posloupnosti přip. se
Byškovice, ves u Mělníka, roku 1346
r. 1403—1411 Rameš a Pavlík (1-j. 1410). dědictví Ondřeje a Jana br. Štukův a ko
Kromě nich se přip. 1343 Věnek, držitel stela- sv. Mikuláše v Starém městě Praž.
polovice B., 1351 Drslav se syny Ješkem R. 1451 přip. se Zikmund z B. V 16. st.

Býšov — Bžany

patřila část ke statku Obřiství, část byla
duchovenstvím, prodána r. 1620 od stavův
k Byšicům, ale potom dána ke kostelu
Týnskému v Praze (BM. 494).

Býšov, dvůr u Knína (sev.-záp. od
Hluboké), n. tvrz a r. 1395 sídlo bratří
Arnošta a Kuníka, r. 1410 Petra. r. 1414
Bohuslava, r. 1440 Oldřicha. jichž potomci
nazývali se Býšovci z Býšova [r. 1452
Bohuslav (Bušek), 1485 Odolen a Kuneš,
1483 Jan]. R. 1543 držel B. Jan B. 2 B.,
o jehož statek se sedm synův dělilo. Ne
patrné ty podíly prodány proto na konci
16. st. ke statku Dřítenskému a s ním se
dostal B. k Hluboké (l-l. VlI. 170).
Býšov, dvůr u Pykova ve farnosti Bo
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jméno své od vladyky Byzrata jako Nn
čerac od Načerata. R. 1495 držen B. ke
hradu Litickému, potom k Potšteinu, roku
1558 prodán s panstvím Černikovským.
u něhož pak zůstal.
Bzí (t. j. bezoví), ves u Bukovska, n.
s tvrzí, jež se přip. r. 1345. Praotcem vla
dyk Bezských byl Mikeš z Bošilce (1367).
Jiní byli Bohuněk (1378—1389), Ondřej

(1392—1414), Pozdější rod hyl Rouzi
mové ze Bzí; první byl Rouzim (1406),
poslední Adam R. ze B. (1- 1538). R. 1541

k. B. Volf Hozlaur z Hozlau (% 1552).

Po něm následovali syn Šebestian (1- 1568),
syn tohoto Jeronym (1574), jenž pr. B.
(1584) bratru svému Vladislavovi. R. 1594
rotnické, původiště Býšovcův z Býšova, k. B. Bohuslav z Kalenic, r. 1602 pře
původem i erbem od předešlých rozdílných. vzala je Mandaléna z Tetova, manželka
Předek jich je Matěj Býšovec dědinník, Albrechta Hložka ze Žampachu, jež pro
jenž k. dvůr B. od Prokopa Hýlovce' z Pol dala B. (1623) synu Mikuláši Bohuslavovi.
kovic (1547). R. 1559 držel jej Přibík B. Potom následovali r. 1649 Karel Ad. Lev
z Říčan, roku 1651 Jetřich z Germers
1 B., soused města Tábora.
Býšov, správné pojmenování vésky Vý heimu (1- 1660). Po jeho smrti byly pře
šova v okr. Přeštickém.
0 B. až je obdržela vdova Voršila (1670)

Býště,

farní \'es u Holic, která měla a skrze ni druhý manžel Tylman Hansen

farní kostel již ve 14. st. V l. 1360 až 1 Kapellenberka. Tento pr. B. r. 1672
1371 patřila vladykám z Černčic, avšak Janovi Adolfovikníž. ze Švarcenberka.
od r. 1413 byla v držení Jana ze Štern Od té doby jest Bezský statek v držení
berka. Jiný Jan držel je vl. 1450—1465. tohoto kníž. rodu jako přísl. panství Tře—
V 16. st. vyskytuje se jako přísl. panství boňského (H. Ill. 194).
Pardubského. Po r. 1620 zanikla tu fara;
Bzí (staroč. Bzie, u lidu na Bzí i Nabzí),
kostel byl pak dlouho ňlialním k okolním ves u Želez. Brodu, která byla r. 1361
far./1m, až tu r. 1807 zase fara zřízena. farní. Tehdá patřila ke statku Železného
Kostel býval dřevěný, ale r. 1796 z ka Brodu, ale r. 1416 vládli tu Václav ze
mene postaven; r. 1822 shořel, r. 1823 Všejam a Mikuláš z Kojetic. Od r. 1538
znova vystavěn (PA. X. 307, M. VI. 98). vyskytuje se jako přísl. statku Maloskal
Byštice, n. ves v býv. kraji Boleslav ského. Bývalý dřevěný kostel r. 1692 od
ském.
kamene postaven.
Bytče, n. ves mezi Oplany, Vlkančici
Bzichov, jiné jméno vsí Žichova.
Bzík, n. ves pod Rajovem a nad Letiny
a Komorcem (u Čern. Kostelce), nyní les.
Do r. 1436 patřila ke klášteru Sázavskému, (u Blovic), starodávné přísl. kl. Nepomu
v 16. st. ke Skalici. V 17. st. byla pustá ckého a potom zámku Zelenohorského.
a užívala se ke dvoru Komoreckému.
Později dostala se vrchnosti Chocenická,
Bytíz, ves u Příbramě, r. 1336 manský která v těch místech před r. 1624 nový
statek ke hradu Kamýku, po založení hradu dvůr Bzí postavila.
Karlšteina službou k tomuto hradu při
Bziň, n. ves klášt. Kladrubského r. 11 15
kázaný. Statkem takovým zůstal, i když a 1186, neznámého položení.
byl připojen ke Dlouhé Lhotě, až do zru— Bžany, Bšany, Pšany (prv. Bišany,
šení zřízení manského.
něm. druhdy Uebelsas z českého v Blšas,
Byzrac, ves v okolí Opočna (od pánů druhdy Vleheín), ves v okr. Lounském, jež
Franců Bishradetz psaná), která dostala se přip. r. 1226 jako přísl. kl. Doksan—

94

Bžany — Cehnice

ského (7.části), r. 1228 majetek kl. Svato
jirského. Ok. r. 1330 držel B. Bera Loun
ský a r. 1341 vrátil je král synu jeho
Helinovi. Od té doby řídili se držitelé
i knihami města Loun i dskami zemskými.
Obec Lounská skoupila ves tu před r. 1525,
ale přišla o ni r. 1547. Byly pak v držení

H. Janovi Karlovi z Příchovic, jehož rod
tu až do sklonku tohoto století zůstal. Maj
dalena Rozina ze Žďáru, vdova a dědička
po Leopold. Příchovském, odkázala (zemř.
1690) B. k nadání pro šlechtické vdovy a
sirotky.

Bžany, Vebžany, ves v okr. Teplickém,

Žateckých z Vejkrštorfu.

R. 1588 pr. vyskytuje se na poč. 14. stol. jako přísl.
Kryštof z Doupova ves B. Hanušovi Hru hradu Oseka. R. 1413 udělena v manství
škovi z Března, jenž tu panský dům po téhož hradu Janovi z Drosse (?). V 16. st.
stavil. Roku 1600 ujal B. Karel Hruška, vyskytují se jako přísl. Doubravské hory,
r. 1637 prodána po smrti Adama Jindřicha . ovšem později panství Teplického.

C.
Caltov,

ves u Plané, r. 1379 v držení obdržel. R. 1745 k. hr. Frant. z Buquoy

několika vladyk. Z nich přip. se 1402 až C. od Oldřicha Spalta, od kteréž doby
1413 Jan Balile Z C., 1413 Štěpán, 1443 patří k panství Rožemberskému.
Cebiv, Cebivo i Ceběvo (nikoliv Če
Lvík, 1454 Oldřich Balile, syn Janův. Tvrz
a ves C. náležely na poč. 16. st. k pan— bz'uo), ves u Bezdružic, která darována
ství Planskému.
byla r. 1115 kl. Kladrubskému
a od
Canburg (t. j. Kaňův neb Kanin hrad), něho po r. 1186 byla prodána. R. 1379
ve franckých letopisech název hradu, který byl C. na několik vladyčích dvorů roz
dopadá na nynější hradiště u Hrazska na dělen. Ke konci 15. stol. seděli tu Ce
proti Kanině za Mělníkem. Když Karel Velký bivští ze Záduba, po nichž dědil asi
r. 805 vojsko vypravil, aby Čechy pokořil, r. 1533 Jan Drzdéř z Hrádku. Skrze
táhlo na ně troje vojsko, kteréž se spojilo na dceru jeho Evu dostal se C. v držení
rovinách pod Řipem. Čechové nejsouce na Jindřicha Strojetického ze Strojetic,
odpor připraveni a také počtem a ozbroje— manžela jejího (% 1603). V l. 1623—1687
ním slabší, utíkali na hrady do lesův a držen C. k panství Křimickému. R. 1712
zanechali nepřátelům jen to, co nemohli prodal Jan Jozef hrabě z Vrtby statek C.
ukryti. Tedy Frankové pleníce zemi po Maxim. Karlovi kníž. : Lčwensteina,
40 dní, pokusili se i 0 hrad C., ale všechno jenž jej připojil k Bezdružicům.
Cehnice, ves u Štěknč, přip. se r. 1342
namáhání vojska četného a dobře vyprave
ného bylo marné, poněvadž obránci jsouce a byla s tvrzí zdejší sídlem větve rodu
na místě nepřístupném, bránili jen úzkou panského, kteráž se nazývala Cehnicové
šijí, kterou skalisko souvisí s planinou. z Říčan [1342—1357 Rudolf, 1357 sv
Když pak Frankové všechny potraviny nové Oldřich, Svojše, Jan a Bohuslav,
snědli a k novým v zemi popleněné po 1416—1425 Karel a Bušek (synové Bohu
moci si nemohli, vrátili se s nepořízenou. slavovi), 1431—1465 Jan a Karel bratří],
Mikuláš z Ř. k. ke sklonku 15. st. Štěkni,
(PA. Xll. 247.)
Cartle, Certlov, ves u Dvořiště, jež. k níž C. připojil. K žádosti Heralta Kavky
stála již r. 1380. V 16. st. seděli tu Sud-ž z Ř. vysazeny C. (1540) za městečko a
kové z Dluh'é a ještě r. 1650 z téhož dán jim erb (štít modrý a v něm muž
rodu Jan Sudek. Později koupil C. Matyáš v šeré sukni & kukle s oštěpem). trh tého
z Mukenberka
("r 1666), jehož synové; dní a dva trhy výroční. Při dělení Ště
se r. 1674 dělili, při čemž Konstantin C._ kenska r. 1563 dostal Jan z Ř. C. na díi

Cejly — Cerekvice Dolní

“.la

(1- 1577). Syn jeho Jan obdaroval r. 1601 vous. R. 1530 k. C-i Jan Litoborský
obyvatele C. a vsí přísl. všelijakými mi
lostmi, což jim i majestátem stvrzeno.
Roku 1602 koupeny C. pro Zdeňka Jana
Kavku 2 R. a připojeny potom zase ke
Štěkni. V 17. st. pozbyly C. městského
práva. R. 1850 tu postavena kaple.
Cejly, Cejl (t. j. něm. Zeile), ves u Dol.
Cerekvice, starodávné jmění biskupův a
arcibiskupův Pražských a ve 14. st. přísl.
panství Řečického. Při témž panství zů
staly C. iza zápisných držitelův a při dě
lení jeho po r. 1521 dostaly se k panství
Rychnovskému.
Cekov (staroč. Cakau nikoliv Čekou
a také nikoliv Cel/zav), véska u Zbiroha,
r. 1379 jmění vladyčí na několik statků
rozdělené. V 16. st. dostal se C. k pan
ství Zbírožskému.

z Chlumu, pak následovali rychle držitelé

až na Zdeňka Zárubu : Hustiřan

(1541), jenž připojil Třebovětice (1—j.1570).

Zárubové seděli na C. dlouhou dobu (kromě
r. 1633—1634, kdež držena ke knížectví
Frydlantskému). Roku 1729 dostala se C.
v držení rodiny Browne, které patřila do
r. 1803. Kostel po r. 1620 stal se filialním
(H V- 344).

Cerekvice, ves u Litomyšle, jež se
připomíná r. 1167 jako jmění kláštera
Litomyšlského, byvši mu dána manželkou
Bedřicha Vladislavovce. R. 1349 byl tu

farní kostel, jenž postoupen k biskupství
Litomyšlskému.
Úroky ze vsi patřily

k témuž biskupství hned od jeho založení,
při dělení r. 1398 odevzdány kapitole. Za
zápisných držitelův drženy C. ke hradu
Litomyšli. R. 1550 obnoven kostel, r. 1576
Celkovice (nikoliv Čelkovice), ves pod postavena kostelní věž. Matriky začínají
Táborem, starodávné dědictví biskupův se v 17. st.
Pražských. R. 1307 postoupil Jan biskup
Cerekvice Dolní (neb Cerekev, stč.
C. a jiné. zboží Jindřichovi z Rožem Německá C.l, městys v okr. Pelhřimov.,
berka, od kteréžto doby patřily k panství nazývala se prvotně Menší Cerekvicí a ně
hradu Přiběnic. Za to, že Táboři r. 1437 mecky Neustift, poněvadž byla od biskupův
Přiběnice Oldřichovi z Rožemberka na
Pražských asi ve 13. st. založena. (Podle
vrátili, odevzdal tento C. a jiné vesnice pověsti založena r. 1224. biskupem Pelhři
obci města Tábora. Od té doby patřily mem.) V l. 1369 měl ji v držení Ryneš
C. k panství Táborskému.
z Buřenic, odkudž se jí i C. Rynšova ří
Cella janua vitae viz Brzvany.
kalo. Od r. 1419 byla v držení zápisných
Cep, Cepy, ves u Suchdola v okr. držitelův, zejména r. 1457 Václava z Les
Třeboň., starodávné vladyčí jmění. Ondrá kovce, jemuž králem Jiřím (1466) potvr
ček z Cepu, syn Vavřincův, koupiv r. 1439 zena. Později držena k panství Řečickému
díl bratra svého Mikuláše, pr. tu 1. 1443 a tehdá tu též bývala tvrz spustlá. Od
dědiny Janovi Cepovi z Branné, kterýž téhož panství prodal ji (r. 1575) Sebestian
také díl Barbory vdovy koupil. R. 1482 Leskovec Janovi z Leskovce a na Cerekvici
patřil C. k panství Bystřickému. Tehdá Horní. Když tento zemřel a synové se
daroval Kunrát Krajíř z K. blata při C. r. 1584 dělili, dostala se C. synu Arno
kl. Třeboňskému. R. 1508 postoupil C. štovi, tento pak ji prodal r. 1592 Kryšto
směnou za jiné dědiny Petrovi : Rožem fovi staršímu z Leskovce, jenž ji připojil
berka k panství Třeboňskému.
k panství Rychnoyskému. R. 1691 obdrželi
Cerekau,
ves u Dvořiště, česky Šič obyvatelé od arcibiskupa svobodu na ob—
drkor.
chod v soli a víně. Kostel od roku 1642
Cerekvice viz Církvice.
ňlialní k Nov. Rychnovu opatřen r. 1709
Cerekvice,
ves u Hořic, r. 1368 ves zase farářem. R. 1721 dal jej farář Fel.
s farním kostelem a tvrzí. T. r. seděli tu Jngel svým nákladem rozšířiti a obnoviti,
Vojslav, Petr a Štěpán, r. 1396 Vinold a avšak v letech 1763—1765 ohněm zkažen.
Jan Paták bratří, r. 1412 Přibík, r. 14.44 R. 1825 obdrželi C-čtí majestát na výroční
Léva (a synové jeho Ješek a Burjan). Od trhy. Erb: Štít červený, na něm trávník
r. 1505 seděli tu Holovouští z Holo-4 a na tom stojí hradba s branou otevřenou
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a zlatou mříží ke spuštění připravenou, třemi pštrosími péry, dvěma červ. a pro
po jejíž stranách stojí dvě věže, každá se středním stříbrným H. IV. 308).
Cerekvice Nova (neb Cerekev,strč.
dvěma malými okny u spodu, jedním vel
kým nad tím, kranclemi, černou střechoul C. N. biskupova, lat. No'ua catholica),
a dvěma zlatými makovicemi s korouhví—I městys v okr. Pelhřimov., který založen
čkami. Mezi věžemi jest stříbrný klíč a; byl jako ves od biskupův na panství Řeči
zlaté vidle pošikem a křížem přeložené' ckém. R. 1359 byl tu farní kostel. Asi
(H. IV. 279).
roku 1419 dostala se v držení zápisných
Cerekvice Horní (neb Cerekev,v 16.st. držitelův. V 16. st. byla v držení Leskov
C. Leskovcova, něm. v 17. st. Lobskirchen), cův z Leskovce. Za nich přip. se jako
město za Počátkami, prvotně řečené C. Do městečko, jež r. 1543 trhy obdařeno. Když
bešova, poněvadž ji založil Dobeš z Be Jan Leskovec zemřel a synové jeho se
chyně (1- 1307), Ve 14. st. byl tu farní 1. 1584 podělili, dostal Kryštof na díl svůj
kostel. L. 1361 drželi C. Matěj, Petr a Božejov a C.
., jemuž roku 1590 od
Linhart br. z Vlašimě, kteří založili kapli Rudolfa II. dědičně doprodána. Při Bo
sv. Linharta za městečkem. R. 1373 seděl žejovu zůstala až do r. 1650, kdež ji Jan

tu (Čeněk) Krušina z Lichtemburka.

Kryštof LeskovecJiříkovi Miličovskému

pro dluhy postoupil.
Od 1. 1411 vyskytuje se C. v držení Les z Braumberka
kovcův z Leskovic. Po Janovi Leskovci Tento dostav také Čížkov, stavěl tu tvrz,
(1—1424) držel C. napřed syn Arnošt a k níž C. N. odtud stále patřívala. Neb
po něm druhý syn Václav (1443—1473). když Jiří okolo r. 1661 zemřel a synové
Syn tohoto Albrecht (1473—1505) ob jeho se dělili, utvořen jako třetí díl statek
novil kostel zdejší. Asi r. 1510 dělili se Čížkovský. V l. 1750—1760 kostel zdejší
o C. synové Bohuslava Leskovce & do obnoven. L. 1822 městečko z velké části
stali ji za díl Kryštof a Mikuláš, držíce vyhořelo. Erb: Na modrém štítě stříbrná
každý polovici tvrze a městečka. L. 1521 hradba se stínkami a branou s mříží ke
zase sloučeny oba díly a dostaly se synům spuštění připravenou. Nad branou vypíná
Kryštofovým, zejména Václavovi a Janovi. se věž s červenou střechou a dvěma zlat.
Tento skoupiv druhou polovici seděl tu
do r. 1583. Ze synův jeho dostal Albrecht
C. na díl, jenž záhy (1584) zemřel. Syn
jeho Albrecht Sebestian udržoval v C. ka
tolické řády, tak jako předkové jeho. Po

makovicemi a korouhvičkami.

Cerheníce

(staroč. Crhznice, prvotně

Crhenicz'), městys u Kouřimě, prvotně ves
a vladyčí sídlo, na němž seděl roku 1295
Oldřich z C. Později tu byla také tvrz.
jeho smrti (1- c. 1655) dostal C. Maxim. R. 1379 přip. se Bohuněk Hájek z C.„
Valentin z Martinic, jenž (1657) měste r. 1381 Diviš & Chotibor, r. 1395 Hroch,
čko výsadami obdařil a nadání na trhy r. 1398 Hynek, r. 1408 —-—1446Pavel 5 Jin
vymohl. R. 1662 následoval po něm Ferd. dřichem, 1448 Bernart. Po smrti Jana
Leopold, probošt Vyšehradský (1- 1691). Horky vyprosil C. tvrz a ves (1474) Ber
Dědic jeho František Ferd. z Khůnburka nart Bírka z Násile, ale zůstaly pak
postavil faru a tvrz na zámek přeměnil. vdově Elišce ze Střížkova a druhému je
L. 1718 k. C. Arnošt Aug. hr. z Metter jímu manželu Kryštofovi z Košíně (1488
nichu. Do rodu toho přiženil se r. 1720 až 1493). Před r. 1506 přiženil se sem
hrabě Regal, a do tohoto zase r. 1767 Mikuláš Cerhenský z Dražovic. Eliška
hr. Rindsmaul. Skrze dceru jeho dostala (1- 1524) dosáhla toho, že C. povýšeny na
se do rodu Fuggerův (1788). R. 1802 k. městečko, a odkázala je Janovi a Burja
C. Václav hr. Ubelli. Od r. 1816 byla novi, vnukům svým, synům Mikulášovým.
v držení rod. Cavriani. Erb: Dva oděnci Ok. r. 1545 přiženil se sem David Střela
s kopími drží červený štít, na němž černá z Rokyc, po němž následovali z téhož
sviní hlava čelem k pozorovateli obrácená, rodu Mikuláš (1-1592) a Purkart(1-c.1629);
nad tím stříbrný klíč a zlaté vidle pošikem tomuto r. 1622 v manství proměněny, ale
křížem přeložené. Štít jest na vrchu ozdoben _vdově Sabině ze Vchynic zase propuštěny
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(1629). Ze synův jejích dostal Vilém Ol Točnickému. R. 1516 povýšil král Vladislav
dřich C. na svůj díl (1638, 1- 1689). Dě ves C. na městečko a kromě trhu téhodního
dicem jeho byl Adolf Vratislav ze Štern a výročního udělil mu i svobodu pivo vařiti.
berka, jehož vnuk František prodal C. V 16. stol. dvůr ležící u C. spustl. Od
r. 1758 císařové Marii Terezii k nadání Ferdinanda II. obdrželi Cerhovští milost,
ústavu šlechtičen. Od císaře Leopolda že více než 60 dní v roce nemají !( ro
dostali Cerhenští majestát na trhy. R. 1734 botám býti potahováni(1 630). Erb r. 1516:
postaven tu kostel. Znamenitý'rodák J. B. Štít zlatý, v němž zvíře skládající se z přední
Dlabáč ('i' 1820). Erbu C. nemají (H. B. polovice jelena a zadní medvěda. Nynější
erb: Štít zlatý s trávníkem, na něm dvč
VI. 249).
Cerhenky, Cerhynky (stě. Crheuky, věže čtverhranaté, každá dole s jedním,
t. j. Cerhenice Menší), ves u předešlé, n. nahoře se dvěma okny, kranclemi, bání
tvrz. R. 1391 rozdělena byla na nejméně a zlatou makovicí. Mezi nimi štít na čtyři
dva statky vladyčí. R. 1438—1452 seděl pole rozdělený, v horním pravém a spod
m Jindřich Koba. Asi r. 1457 dosáhl C. ním levém tři pole nad sebou, červené,
Jan Písek 2 Konic, jehož potomci (1523 stříbrné & nejspodnější modré se zlatým
Ondřej Močík, 1531 Matouš, 1551 Jakub žebříkem, v ostatních dvou stříbrných Lob
:: Jiřík) tu asi do r. 1560 sedčli. Anna kovská orlice. Nad štítem spatřuje se černý
Razická, sestra posledních tří, prodala C. jelen vyskakující.

r. 1566 Vilémovi Muchkovi z Bukova.
Ceten, Cetno (Horní a Dolní, dříve
po něm násl. Vilém z Blanice a r. 1584 Velká a Malá), dvě vsi u Strenic. V Horní
Mikulášstarší Hlaváč : Vojenic. R. 1623 bývala tvrz. Předkové vladyk Cetenský ch
zabrány Jindřichovi Hlaváčovi & prodány : Cetně byli 1348—1357 Kuneš, 1368
Dobeš a Pavlík, 1369 Frycek, 1384—1391
k panství Kosteleckěmu.
Cerhonice (staroč. Crhonice, prvotně Hašek a synové jeho Markvart, Procek a
Crhonici), ves u Mirotic, v níž bylo ode Jan 0391). Později se dělili na Procky a
dávna manství služebně; ostatek vsi patřil
ke hradu Zvíkovu. R. 1420 zapsán dvůr
královský v C. Rackovi z Výškova, který
jej zase r. 1454 ke hradu vrátil. R. 1577
prodal Kryštof ze Švamberka týž dvůr
s přísl. Jindřichovi a Alšovi hr. Dýmům
ze Stříteže. Později tu postavena tvrz.
Potomltu jich Mikuláši Dýmovi zabrány
(1623) a ponechány Baltazarovi da Mar
radas. R. 1628 následovala Anna Zuzana
Přichovská z Písnice, r. 1629 Jan Vilém

Cetenské 2 C. R. 1440 připomíná se Jan,
vl. 1492—1514 Markvart &Jan. R. 1543
prodal Vít Cetenský : C. tvrz a ves C.
Jiříkovi Cetenskému, po němž následovali
r. 1551 Václav Cetenský a r. 1555 Jin

dřich starší Hrušovský z Hrušova. Od
potomkův jeho dostala se C. 1. 1580 Jin

dřichovi Berkovi z Dubé a od tohoto
koupila ji (1599) Markéta Hozlaurová
z Liběchova.
R. 1623 koupil C. Jiří
Benedikt Beník z Petrštorfu, jehož rod

Černín z Chuděnic(1- 1635). Syn tohoto tu do roku 1650 seděl. Následoval pak
vl. 1650—1674rod Vančurův z Řehnic,
r. 1674 Ota Jindř. hr. Millesimo, vletech
1678—1693 rod Valdšteinský, od roku

Jiří Václav prodal C. (1650) Lidmile Ka
lenicově ze Stříteže pro její vnučku Lid
milu Veroniku. Tato prodala roku 1688
s manželem svým Jiřím Frant. Doudleb

ským z D. C. klášteru Drkolenskému.
Cerhovice

(staroč. Crhovice, prvotně

Crhovícz'), městys, kterýž měl právo trhové
již r. 1275. Tehdá dostal C. za díl svůj
Sulislav syn Sulislavův z Trnovan. Ještě
r. 1367 nacházel Se v držení C-ic, které
měly tehdá farní kostel, Přibík 2 C., avšak
od r. 1390 byly C. v držení krále Václava,
jenž je připojil k panství Žebráckému a
Místopisnýslovník:Část historická.

1693 Mladotové. R. 1771 připojeny k Ni
měřicům.

Cetkov, n. ves, nyní les u Újezda Dra
hoňova. R. 1379 patřila ke statku Roven
skému, r. 1543 byla již pustá a držena
ke hradu Libšteinu a Drah. Újezdu, po
zději patřila k Biskoupkům a s nimi při
pojen zase ke Zbirohu.

Cetoraz

(od zakladatele Cetorada),

farní ves u Pacova, jež měla r. 1359 farní
8
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kostel. C. patřila (již od r. 1307) pánům
z Rožemberka a držena buď ke hradu
Choustníku neb Hrádku u Křeče. Pánům
náleželo podací, avšak ves byla rozdělena
mezi nápravníky. Roku 1480 prodal Vok
z Rožemberka ves C. s podacím a jiné vsi
Janovi z Vojslavic, Bohuslavovi Malovci
z Pacova & Bohusl. Ojířovi z Očedělic,
Od r. 1528 přip. se C. jako přísl. panství
Pacovskélto.

Cetviny, Cetvina

(něm. dříve Zet

živa byla pověst v rodu pp. Tovačovských
z Cimburka, že předkem jich byl Miroslav,
zakladatel .kl. Sedleckého (1143), což se
i tím dotvrzuje, že si týž klášter erb Cim
burkův za svůj vyvolil. Lze za to míti, že
Miroslav na C-ce seděl. Rod Cimburský
měl v Kouřimsku a Bechynsku statky až
do svého vymření. Jméno hradu udrželo
se v pojmenování mlýna, jenž se tak posud
nazývá (PA. XIII. 24.1).

Cimruky,

dvojí ves (Velké a Malé),

u Dolního Rejšteina, někdy přísl. hradu
Kašperka. R. 1458 šla tudy cesta z Bavor
do Čech a platilo se tu mýto.
Cinvald, město u Teplice, dříve ves,
vzniklo v 16. st., když se tu na cín dolo
valo. Název sám svědčí, že dolování za
čalo v lesích. Díl povstal na panství Kru
peckém, díl na Bílinském, odkudž již roku
a 1577 Vilém a r. 1596 Petr Vok z Rožem— 1588 poddáno bylo dvěma vrchnostem.
berka. Svobody ty pak utvrdili r. 1612 Jan L. 1592 prodal Kryštof z Lobkovic díl
Jiří ze Švamberka, r-. 1623 Maří Majdalena svůj Bíliny s horami cínovými u Cinvaldu
z Buquoy a r. 1681 Ferdinand z Buquoy. a desátkem z nich Oldřichovi Felixovi z l-.
L. 1795 celé městečko vyhořelo. Erb: Na Když syn tohoto Vilém (1- 1647) r. 1637
stříbrném štítě červená růže se zeleným statky své mezi syny dělil, dostal Oldřich
Adam díl “Patokryjský a s ním C. Díl tento
kalíškem (erb pp. z Rožemberka).
Cibotin (t.j. Sibotín, po zakladateli přišel později zase k Bílině. Při zdělá'ní
Sibolom', něm. původně Seibolendorf, lat. urbářův na Lobkovských panstvích r. 1664
Síbotonis villa), ves u Bělé, před r. 1316 vyskytuje se městečko Horní a Dolní Cin
založená, která patřívala ke kl. Pohled vald při panství Libčeveském. Když se tu
skému.
po r. 1726 reformace katolická přísně pro
Cidlina, ves u Lomnice, n. s tvrzí, sídlo váděla, uprchli r. 1728 mnozí do Sus.
Havla 2 C. (-i- j. 1322) a Hynka (1322), Část se jich zase vrátila a přestoupila ke
V l. 1394—1408 sedčl tu Hašek Cidlina, katolické víře, když byl Filip kníže z Lob
v 15. st. Petr. Vl. 1493—1519 držel C. kovic r. 1732 kostel v C. vyzdvihl.
Jan Šťastný,předekCidlinských ze Sluh.
Cipín, ves u Krumlova, r. 1283—1293
Z téhož rodu seděli tu Bušek (1515, zemř. sídlo Čeňka a r. 1291—1300 syna jeho
1542), Zbyněk ('l- 1559), Jan (1579 až Dvořaty z C-a. Potomci jich (1366 Dvo
1600). Tento prodal C. r. 1600 obci mě— řata, 1380—1406 Vecl a Řehoř bratří,
sta Jičína. Kníž'e Frydlantský odňal jí 1422 Petr) drželi rozličné statky v jižních
Čechách. Později patřil ke kl. sv. Kláry
C. a přivtčlil k Milčevsi (H. V. 280).
Cidlina, řeka, přip. se poprvé v bojích v Krumlově a'r. 1800 přikoupen k panství
r. 1110, když dělila Čechy od Polanův.
Krumlovskému. R. 1839 C. vyhořel.
Církvice, Cerekvice, název značící
Cidlina., r. 1610 název A\lžepod hra
dem Krašovem.
prvotně chrám dřevěný aneb neopevněný,
-Cílkov, n. ves v okolí Mašťova, která který nebyl 'kostelcem neb kostelem či
bezpochyby 1'. 1421 vypálena a vyhubena. chrámem hrazeným.
R. 1521 pustina její přidělena k Polákům,
Církvice (staroč. Cerekvice, Cierkvice),
ale r. 1542 zase prodána k Mašťovu.
farní ves u Kutné Hory, ve kteréž byl
Cimburk (v 15.st. iHradišIě), n. hrad r. 1356 farní kostel. Patřívala klášteru
u Poličan v okolí Kutné Hory. V 15. st._ Sedleckému, od něhož tu bezpochyby círk
bune), městys v okr. Kaplickém, původně
ves, již Petr z Rožemberka (1325) Bohuň
kovi z Harachu zastavil. [ r. 1380, kdež
byly přísl. hradu Rožemberka, přip. se C.
jen jako ves s kostelem farním. R. 1418
obdržely první výsady od Oldřicha z Rožem
berka, jsouce odtud městečkem. Pozdější
výsady dali Cetvinským r. 1488 Petr, r. 1563
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vice a ves založeny. Podací a ves náležely tu vlad. ze Žichova, r. 1519 Prokop Kuneš
témuž kl. až do r. 1422. L. 1436 zapsal cís. z Lukovec. L. 1543 patřily synům n. Miku
Zikmund ves C. Chotuňovi z Nestajova. láše Kunše, kteří je r. 1562 na několik
Potomci jeho drželi C. k panství Žehuši dílů rozdělili. Ty skoupiv Václav Kuneš,
ckému; když však toto r. 1547 Václavovi prodal tvrz a ves C. (1570) Adamovi
Žehušickému z Nestajova odňato, připojil Hruškovi : Března (*i-1581). Ze synův
král Ferdinand C. k panství Kolínskému. jeho ujal C. Karel (1- 1609) a po něm ná
R. 1553 zastavena Karlovi _ze Žerotína sledoval syn Adam Jan nezletilý. Od něho
a r. 1611 prodána synu jeho Kašparovi dostal C. r. 1628 Adam Jindř. Hruška 2 B.
Melicharovi dědičně. po čemž připojena ke R. 1635 rozděleny statky tohoto na tři díly;
statku Novodvorskému. Roku 1722 kostel jeden, totiž C., držela Dorota Barbora vd.
zdejší znova posvěcen.
Bissingerova, po níž jej měl od r. 1651

Církvice

(staroč. Cierkvice), farní ves Arnošt v. Schůtzen u. Leupoldsheim,
jehož rod tu postavil kostel a zámek (1717)

11 Lovosic, kteráž měla farní kostel již
r. 1357. Drželi ji tehdá Ješek a Oták br.
ze Sebuzína a r. 1395 Jindřich ze S. k Li
bochovanům. K těmto patřila ještě na poč.
16. st., ale od r. 1592 přip. se jako přísl.
panství Lovosického. Kostel byl po r. 1623
bez duchovního pastýře, ku konci 18. st.
založena tu lokalie a v 19. st. fara.

Církvice, ves v okr. Kouřim., dříve
statek vladyčí, jejž držel vl. 1400—1416
Kunrát z C. Jeho potomky byli 1436—1475
Mikuláš, r. 1461 Kunrát. R. 1603 prodal

a tu do r. 1723 seděl. R. 1723 koupil C.

Karel Daniel Pachta z Rajova. Od Arn.
Karla Pachty k. C. r. 1797 Jakub sv. p.
Wimmer. ale prodal je r. 1802 Jozefovi
kníž. ze Švarcenberka. Až do naší pa
měti pokládaly se C. mezi vesnice.
Cítov (staroč. Cietov), farní ves u Měl
níka, n. s tvrzí. Odtud p_sal se Smil z Cí
tova, jenž založil roku 1264 klášter pod
Mělníkem. Jiného rodu byl 1295—1318
Byčen 2 C. 2 rodu jeho byl Hynek bisku
pem Ladmířsky'm. Ve 14. st. byl tu farní
kostel. Byčenovi potomci seděli tu do 15. st.

Jiří Čejka z Olbramovic ves C. Danie
lovi Pražákovi. Později dostala se C. kl.
Sázavskému. Po jeho zrušeni koupil ji R. 1458 držel C. Jan Čeček z Pako
r. 1784 Emanuel Zádubský ze ontálu. měřic, jehož potomci tu asi do r. 1530
Později byla v držení Lud. Hubatia z Kot seděli. Tehdá k. C. Matěj Škrovad ze
novu (1800), Jana Kagera ze Štampachu
(1807), hrab. z Rumerskirchu a j. rychle
se střídajících, naposled hrab. ze Štern
berka.
Církvička, kostel Nanebevz. p. Marie
v Sedlčanech, r. 1734 znovu postavený.

Cirlíkov, Crlíkov, lépe Sedlíkov.

Š'krovadu.

Z toho rodu tu seděli r. 1550

Jan, 1579 Šťastný a r. 1597 dcery jeho.

Roku 1604 prodal Ondřej Horňatecký
z Dobročovic C. Anně Belvicové zc
Štampachu. Synové její tři se r. 1615 dělili;
r. 1616 ujal C. Jan Kryštof Belvic z Nostic,
jenž l. 1623 k manství odsouzen. R. 1630

k. C. Jiří Malovec z Chýnova (1-1647),

Citice, správné českéjméno vsi u Falk po němž jej uchvátili věřitelé. Drželi pak
nova (něm. Zícdi/z).
jednu část 1'. 1650 Humprecht z Račína,
Citkov, ves u Podola Vápenného, roku r. 1654 Polyxena Svatkovská, r. 1675 Fr.
1318 majetek Hrabiše z Pabčnic. V 15. st. ze Šeidleru. K té části přikoupena r. 1675
držel ji Jan l-lůrka a asi r. 1474 Jiřík jiná a r. 1690 třetí. C. patřil pak k Li
z Ohnišťan. L. 1534 patřil k Heřm. Městci, běchovu a r. 1782 přik. kBeřkovicům.
r. 1577 ke zboží Stolanskému, s nímž při Kostel byl po r. 1623 bez faráře. R. 1717
pojen r. 1608 k Městci.
založeny matriky, r. 1753 obnovena fara.
Cítoliby (lépe Cilolib, staroč. Celoljnb, (H. Vlll. 206, BM. 495.)
od osoby Cetoliba, staroněm. Zelleube),
Cižkrajice viz Čižkrajice.
městys u Loun, r. 1325 jmění královo,
Crbyle, starý český název vsi Zieberle
v 14. st. farní ves, jež patřila \; l. 1383 u Přísečnice.
až 1416 pánům z Koldic. V 15. st. seděli
Crhov, n. ves (1291) mezi Sedlcem a
S>=l
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Malou Ch_\'-škou, r. 1450 přísl. hradu Vys. V l. 1387—1390

Chlumce.

Ct.

přip. se Petr Kabát ze
R. 1542 patřily C. z části ke zboží

Crkaň, Crkaně, n. ves u Valu v okolí Zerčickému a k. od Bedřicha z Donína,
Přelouče. R. 1488 prodal ji Jindřich kníže
Minstrberský Václavovi z Nestajova a ze
Žehušic, od něhož ji koupil (1491) Vilém
z Pernštejna. Později měl ji Jiřík Pávovec
z Uřetína a od toho koupena r. r541 ke
statku Valskému. Později ovšem se dostala
ku Cholticku.

Crkovice,

ves u Jankova, po níž se

nazýval vladycký rod Crkovských ze Za
hrádky.

Crlikov, správně Sedlíkov.
Ctěnice (dříve'i Stěnice, prv. Ctěnící),

od jehož potomstva přip. ke Kuncberku.
(pak k Dobrovicevsi). Druhá část patřila.
v 16. st. k Březnu.

Ctiněves (staroč. i Clěněues, obecně
iňoves), ves u Roudnice, jež se u ne
soudných kronikářů pokládá za místo, kde
praotec Čech pohřben byl. Ok. !. 1318
seděl tu Blahut ze C., r. 1383 Radslav se
synem Rackem, r. 1388 Mikeš z Újezda a
r. 1395 Matěj odtudž s jinými vladykami
1432—1455 Janek ze C. Tehdá tu byla
tvrz. Část vsi pak patřila kostelu Praž. a
zapsána r. 1436 Albrechtovi z Beškovic.

ves v okr. Brandýsskěm, n. s tvrzí, jež se
r. 1372 přip. C. bývaly tehdá v držení Od r. 1500 držel C. Mikuláš Ctinský ze
mčšťanův Pražských. V 15. st. seděl tu Ctiněvsi.
Po vymření jeho potomstva

rod Ctěnických ze Ctěnic. Po smrti (1521—1558 Adam, 1558—1578 Mikuláš,
Adama Hrzána z Harasova dostal syn 1578 dcery tohoto) dostala se C. v držení
Mikuláš Ctěnicko za svůj díl a potom Bedřicha Zapského ze Zap ('l-j. 1602).
'stv0 jeho drželo je asi do r. 1570. R. 1578 Po smrti Adama syna jeho k. C. od Poly
pr. Petr Myška ze Žlunic C. Oldřichovi xeny Lobkovské z Pernšteina (1609). Až
Hostakovskému z Arklebic (1- 1585). do r. 1655 patřila k Roudnici, v l. 1655
Druhý nástupce jeho Trystram Hostakov až 1671 jezovitům u sv. Klimenta,
ský z A. prodal C. (1601) Kateřině Smi potom zase k Roudnici. (H. Vlll. 203)
řické z Hazemburka (1- 1604). C. odtud
Cuclav, zkomolené jméno, v. Sudslav.
drženy k Vinoři 3 pp. z Valdšteina. R. 1652
Cuclavice, pozdější jméno vesnice u

koupil je Jan Ant. Losy z Losintálu,

jehož rodu až do r. 1781 patřily. V letech

1781—1804 patřily C. rodu Windisch
gržitz a od r. 1820 hrab. Desfours.
_Ctětin viz Štětín.

Vimberka, která se jmenuje správně Suli

slavice.

Cukštein

(prv. Znokenslein),tvrz ještě

zachovaná a dvůr u Nových Hradův, po
v l. 1488—1491 na zboží tvrze
Ctiboř, ves u Vlašimě, jejíž tvrz a kostel stavena
Světví od Viléma Pouzara z Michnic
nazývaly se a zovou posud Hrádek (viz to).
Ctiboř (něm. Stiebenreut, t. j. Ctiborova (1- 1496). Po něm následovali z téhož rodu
Lhota), ves u Tachova, přip. se r. 1375 Oldřich (1- 154.5), Svojše ('l- 1570) a tohoto
a patřilaTrautenberkům. Král Zikmund vdova Lidmila z Dlouhěvsi (1- 1572), po
zapsal C. r. 1431 Václ. Filibéři, jehož níž dědily její sestry. V l. 1588—1592
potomstvo tu do sklonku 15. st. sedělo. držel C. pam Boubínský z Újezda,
Volf z Gutšteina pr. C. tvrz a ves r. 1532 po němž následoval r. 1597 Jiří Kába
Volfovi Perglárovi z Perglas (1- 1546). z Rybňan. Tento zavřel se r. 1619 do
Syn jeho Volf Gothart pr. C. (1571) Zik Třeboně, kdež r. 1620 zemřel. C. byv od
mundovi: Trautenberka na St. Sedlišti. vojska dobyt a vypleněn, zabrán a t. r.
darován s Novými Hrady Karlovi hraběti
Později přikoupena k Plané.

u Ctimíra

vesce nazývá se r. 1228 z Buquoy. (H. III. 252.)

Cupkov, n. ves u Kalivody, v 16. st.
ves kláštera Svatojirského v okolí Vodňan,
ač itu není možnost vyloučena, že se pustá a přísl. statku Přerubenského.
mají vyrozumívati vesnice dvě.
Cvikov, město, jež bývalo roku 1362
Ctiměřice (prv. Climěřz'ci), ves u Ml., farní osadou, která patřila ke hradu Mil
Boleslavě, r. 1255 sídlo Samsona ze Ct.: šteinu. R. 1391 přip. se jako městečko.

Cviněves — Čachrov

V l. 1553—1558 postaven tu nový kostel:

Cvrčkov,

101.

Cvrčková,

n. ves, nyní

skrze stav.tele Benedikta Servi. C. utrpělfrybník Futschka u Starého Sedla v okr.
mnoho ohněm r. 1820. Vzrůst svůj děkuje !Primdeckém. R. 1239 patřila klášteru Kla
čilosti průmyslně naší doby. Erb: Zlatý drubskému, v l. 1427—1431 vypálena a
štít a na něm dvě černé ostrvy křížem vyhubena, r. 1521 byl tu již rybník a pa
přeložené (obyčejně o 4 suclch -— erb mě! po pusté vsi trvala do r. 1578.
Cvrčoves viz Svrčovec.
rodu Berkovského, kterýž míval obyčejně
6

Cvrčovice viz Svrčovice.
Cvrkyně viz Svrkyně.

sul—:ů).

Cviněves viz Činěves.

Č.
Čabel, n. ves u Měšic v okr. Tábor Václav Haugvic z Biskupic za svůj díl
. s podacím, ale prodal jej r. 1575 Lid
r. 1420 majetek města Tábora. Zpustl mile Haugvicové z Lichtemburka na Krupé.
bezpochyby převedením obyvatel do Tá Od r. 1588 patřil k Rosochatci. Po r. 1620
zanikla fara a č. dlouho byl přifařen ku
bora. V 16. st. přip. se jako ves pustá.
Čabelíce, samota u Polipes, n. tvrz a Chotěboři. Ke konci 18. stol. zřízena tu
ves, na níž seděl v l. 1393—1408 Hroch lokalie a v 19. stol. fara.
ze Soutic. Rod jeho sedě tu do 15. stol.
achovice, ves u Benátek, která se
nazývalse Čabelickými ze Soutic. přip. již r. 1088 v zákl. listu Vyšehrad
R. 1452 prodal Jan Čabelický ze S. dvůr ském. L. 1296 sídlel tu Bedřich, r. 1340
. a ves pustou Vaňkovi a Vackovi bratřím Ješice 2 Č., r. 1418 držel . s tvrzí Heník
z Tlučeni. Později dostali se Čabeličtí zase z Chlumu a r. 1450 Jaroš odtudž. Od poč.
v držení tohoto zboží. R. 1543 drželi je 16. stol. seděli tu Dovolové ze Chcebuze,
k Jindicům, ale když zboží toto v 16. st. zejména r. 1525—1545 Jindřich. Po jeho
rozprodáno, dostaly se Č. k panství Kácov smrti prodány (1560) Jindřichovi z Vald
skčmu. (MB. XII. 99.)
šteina, jenž je připojil k Dobrovícevsi,
Čabuze (11Čabuzích), ves u Volyně, r. 1580 odtud odprodány k Benátkám. Cís.
. Adamovi
starodávné sídlo vladyěí (r. 1406 Petra Rudolf II. postoupil r. 1611
Štítkovce). R. 1420 seděl tu Petr, předek Linhartovi z Neyenperka k Vlkavě,
Čabuzských z Prostého; jeho snad sy s níž připojeny k Loučení.
achovíce, ves u Kadaně, po níž se
nem byl Jan z P., jenž se r. 1461 připo
míná. R. 1544 patřily C. ke statku Do nazývali r. 1239 vladyka Štěpán, r. 1318
bršskému.
Bedřich a Lambin, roku 1327 Bohuslav.
achoměř viz Číměř.
L. 1358 byl tu farní kostel a ves . drželi
Čachořice, dvůr u Nedrahovic, r. 1382 tehdá 4 vladyky, z nichž Bušek, Bohuslav
ves a sídlo vladyčí (Matěj 1—1382, Velík a Bedřich tu do r. 1368 seděli. R. 1395
-i- 1414), r. 1419 majetek Zdebora z Vra poroučel tu Jindřich z Dubé a r. 1428
nova. V 16. st. postavili tu tvrz Měděnci Mik. Rosengart, měšťan Kadaňský, r. 1454
z Ratibořic. Poslední z nich Jan mladší Mik. Ventlár odtudž. Později nabyla
odsouzen r. 1621 statku 8 Č. pr. r. 1623 oběc města Kadaně. R. 1547 byly jí od
k panství Chlumeckému.
ňaty, ale zase navráceny (1549), rovněž
achotín, farní ves u Chotěboře, v níž navráceny r. 1628 po druhé konfiskací.
byl farní kostel již r. 1352.
. patříval R. 1647 založeny matriky. R. 1820 zřízeny
ke hradu Ronovci, později k tvrzi'Krupé. tu lázně.
Roku 1572 při. dělení toho statku dostal
Čachrov, farní ves u Klatov(již r. 1362
ském, ve 14. stol. přísl. Ústí n. L., od
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s farním kostelem), původiště Kanických
z Čachrova, jichž předek Vilém tu vletech
1362—1392 seděl. Syn jeho Petr stal se
r. 1408 opatem Strahovským, vnuk Vilém
násl. r. 1401 v držení Č. a seděl tu ještě
r. 1443; r. 1446 vládl tu Vilém mladší.
V 15. st. přikoupen Č. k Vilharticům a

šovým. Když r. 1385 Jan z Č. zemřel, po
vstaly pře o
Roku 1370 držel je

Jan Kamenec, r. 1440 Jan Vlk szít
kova, jehož potomstvo tu do r. 1627 se
dělo. Poslední z nich Jan Albrecht proměnil
z pokuty v léno. R. 1634 odumřelo

léno, :. 1644 dostaly se Č. Hyzrlům

tvrz zdejší spustla. Když pak r. 1541 Vil z Chodův, jimž r. 1662 z manství pro
harticko mezi věřitele děleno bylo, dostal puštěny. Drženy k Drahobuzi, v l. 1749
Č. Jan Rendl z Úšavy (-i- 1566), jenž až 1850 k Liběchovu, od r. 1850 k Smě
tvrz obnovil. Od dcer jeho k. . ihned dovicům (BD. 500).

Jan Bohuchval z Hrádku (1-1595), po

akovíce

(Malé) u Kostelce n. Lab.,

němž následoval syn Viktorin. Následovali r. 1266 sídlo Jakubovo z ., potom vla—
r. 1612 Kateřina z Březí, v l. 1620—1685 dyčí statek, jehož nabyl ok. r. 1500 Bar

rod

ofmanův z Hemrlesu, 1685 Fr. toloměj Buben ze Všebořic, jenž je při
Mikuláš z Morzina, 1692 Adam Hump. pojil k Jiřicům. S nimi se dostaly k pan
Koc z Dobrše, od r. 1695 rod Khuen ství Brandýsskému.
Čakovice (Velké),Čachovice, ves
Belassy. V 18. st. seděli tu napřed Fru

veinové z Podolí a pak drahně let Ho v okr. Karlín., jež byla r. 1352 farní vsí.
rové z Ocelovic & rodina Kordíkův (H. Podací a část vsi drželi r. 1372 Ela vdova
IX. 266).

Ulova, r. 1380 Mik. Rost, r. 1395 Frant.

Čákov, také Velký č. neb Čékov, Geunher, r. 1414 Jakoubek 2 Č. R. 1409
farní ves u Budějovic. R. 1262 byly tu tři vyměnil si opat Slovanský dvůr v Č-ích
vsi, které se
. jmenovaly. Dvě z nich od Herše Masáka; dvůr tento býval v 15. st.
snad srostly ve Velký Č., jenž měl ok. zemanům najímán. Bezpochyby tu nějaký

r. 1350 farní kostel. Podací a panství nade
vsí příslušelo pp. z Rožemberka. R. 1380
držen
. k Poděhusům, avšak v 15. stol.
ke hradu Krumlovu. Ok. r. 1418 obdrželi
obyvatelé výsady od Oldřicha z R., kteréž
jim r. 1503 obnoveny. Po r. 1620 zanikla
tu fara a přisluhovali buď z Křemže neb
z Dubného; r. 1650 připojen byl kostel
ke Lhenicům. Na poč. 18. stol. přifařen
byl Č. k Brlohu. R. 1781 zřízena tu 10
kalie a r. 1794 fara (TB. 85).

čas seděli Čachovští z Jinóčan a Ča
chovští ze Svémyslic. R. 1674 odprodán

Karlu Leopoldovi hr. z Millesimo, jenž
tu držel tři dvory panské. Pro dluhy jeho
byl statek ten rozkouskován. Po r. 1620
zanikla fara a ač kostel jest bohat, ne
obnovena. V 18. st. byly . v držení rodin
Šliků, Kolovratův, od r. 1801 Fr. : Klebls
berka, od r. 1807 v držení Auersperkův
a r. 1832 přikoupeny ke Ctěnicům.
akovice, n. ves mezi Starým a No
Čákovec, Malý Čákov (Stč.i Čékov), vým Kolínem na levém břehu Labe přímo
ves u Budějovic n. s tvrzí. Po r. 1262 proti Třem dvorům, r. 1412 již pustá.
prodána ves ta. V l. 1337—1354 držel ji
anka, ves v okr. Opočenském, jež

Ješek z Č. z rodu Harachovského; syn vl. 1390 a 1392 skupována pro kapitulu
jeho Bohuněk byl farářem Budějovským, Pražskou, která také Jana Čanku 2 Č.
druhý Vilém seděl na

-ě. V 15. st. se 3 synyjeho r. 1397 penězi odbyla. R. 1420

děli tu Čákovci z Bohušic (totiž 1420 dostala se . v držení světských pánův,
Petr, 1452—1474 Jan, 1483—1495 Jin naposled Trčkův z Lípy, kteří ji při
dřich s Bohunkem, 1513—1533 Přibík pojili k panství Opočenskému.
s Jiříkem, 1569—1576 Jiřík, 1595—1623
ankov, n. dvůr a hospodářstvíu Stráže
Přibík). R. 1630 prodal Jiří Čákovec 2 B. pod Přimdou, jež zdědila Eliška z Kobřan,
s matkou Lídmilou Č. ku kl. Vyšňobrod manželka Jana Muckovského ze Švamberka
skému (H. III. 293).
a r. 1535 obci městečka Stráže zastavila.

Čakovice

(prv. Čakovicí), ves u Štětí,

ankovice,

ves u Hrochova Týnce,

která stála již r. 1276, jsouc sídlem Miku— l. 1293 sídlo Markvartovo, !. 1318 Rad
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slavovo & Příškovo. Z vladyk zdejších přip. byla Č. zase v držení královském. (Podací
se v l. 1430—1437 Hylbrant, 1440 Vaněk dáno r. 1325 kl. Sedleckému.) Týž král
a Jan anka. R. 1486 držel část Václav udělil Č-ským (1330) právo Jihlavské, také
ze Zámrsku, druhá část byla od dávných 011i nástupcové jeho rozličnými svobodami
dob v držení kláštera Sezemského. V 16. st. .(1341, 1359, 1372, 1386, 1409) přispívali
.lrželi . s tvrzí Příbkové z Otaslavic; 'ku zlepšení městských živností; také se
poslední z nich Petr odsouzen r. 1623 a vzmáhala Č. výstavností, když malý ro
Č. prodány Vilémovi Jindřichovi 2 Kolo mánský kostelík přestavěn ve větší a zřízen
vrat (1625). Drženy až do r. 1660 k By v městě též klášter minoritův, který r. 1388
strému, pak prodány Kateřině Myškové ze obdarován skrze Procka z Jedlčan. Když
. r. 1421 vítězným Pražanům pod
Zabědovic, od níž je ujal Jaroslav Vilém se
Hubryk z Henrštorfu 1+ 1691). Držel dala, podvráceno tím panství prvotních
je po něm Kryštof Václav z Nostic, od rodin německých, a jazyk český, jímž mlu
něhož koupeny k Březovicům (H. I. 223). vilo chudší sousedstvo, & s ním víra pod
anovíce (prv. ano:/ici), ves u Straše obojí přicházely k platnosti. T. r. sezváni
cího, n. majetek klášt. Svatojirského. sem obyvatelé koruny České na sněm, jenž
R. 1361 najal si ji Albert z Malikovic. zasedl (3. června) ve velkém kostele, ale
R. 1543 přip. se jako přísl. tvrze Mali k žádoucí svornosti v národě nepřispěl.
kovic. s níž připojena ke Smečnu (1599). R. 1424 pohřben Jan Žižka v kostele zdej
ap (Čáp ?), n. hrad mezi Tuhancem ším, avšak náhrobek jeho r. 1623 zase
a Leštnicí (za Dubou), postavený ve 14. st. rozmetán. R. 1440 byl tu sjezd krajský
od Berků z Dubé na jich panství Dub krajův východních a uradili se o popravě
ském. Když se r. 1402 bratří Berkové & bezpečnosti. Podobný sjezd svolán sem
dělili, dostal jej na díl Václav Berka. Týž r. 1441. Králové Ladislav, Jiří a Vladislav
bydlíval potom ve Vidimi a potomci jeho odměňovali Č. za věrnost jim prokazo
na Zakšině snad proto, že Č. 5 nejbližším vanou (1454, 1465, 1466, 1468, 1484,
okolím prodán. Hrad spustl brzo po r. 1403 1490) a r. 1483' svolán sem zase sněm
a okolí jeho náleželo k panství Hrádku z celého království. Blahobyt zmáhal se tu
Helfenburka, od něhož prodán (1592) ku jv ]. 1478—1547 za doby obecného míru
Bezdězi (H. K. 172).
,tak, jako v jiných městech, ale těžká rána
,aploukovice viz Ploukonice.
ístihla
., když r. 1522 celé město kromě
áslav, kr. město, na svém nynějším *několika stavení vyhořelo. Z tohoto ne
. štěstí brzo se Č. zotavila, tak že drahně
místě postavené ok. l. 1260. Prvotní
nebo knížecí hrad, který se teprve r. 1134 statků pozemských kupovala. Když však
v nepodezřelých pamětech přip., stávala se -ští r. 1547 k odpořilým stavům při
na návrší řeč. Hrádek a snad založ. byla dali, přišli o všechny statky pozemské a
od Čáslava Slavnikovice, bratra sv.Vojtěcha. šosovní, z nichž jen část jim r. 1549 na
Od nepamětných dob sídleli tu kníž. úřed vrácena. Strádajíce chudobou a ponížením
níci (viz Čáslavsko).
Ve 13. st. dostal jen znenáhla si pomáhali k novému jmění,
se úřad krajský v dědičné držení pánů ale nedovedli se nikdy závad sprostiti pro
z Chlumu, avšak král Přemysl II. odňal častá rukojemství za krále. Po obecném
Blehovi z Chlumu týž úřad is místem, míru v 16. st. přišly bouře válečné, které
na němž založil nynější Č. s kostelem sv. začaly ve zdejší krajině r. 1618 boji ne
Michala. Za nešťastných dob r. 1278 po rozhodnými mezi císařskými a stavovskými.
dařilo se Chlumským opanovati Č Msti Po r. 1620 všechny statky obecní (i šo
slav z Ch., syn Blehův, tu pochován (asi sovní grunty) šmahem vzaty a r. 1623
r. 1300) a bratr jeho Bun se synem Je— Maří Majdaleně Trčkové z Lobkovic ode
nišem vyskytují se v dědičném držení po vzdány a r. 1627 doprodány. Výminka při
dací kostelního, jež darovali r. 1310 kři tom učiněná, že je může obec vyplatiti,
žovníkům Německým. S ním se jim dostal byla bez ceny, poněvadž tato jsouc již
i Hrádek s kaplí sv. Maří. Za krále Jana dříve v závadách pro rukojemství a proto
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nemalými dluhy obtížena, skrze běhy vá
lečné a vydírání vojenská k zotavení při
jíti nemohla. R. 1621 založeny matriky.
Po všech protivenstvích, které způsobeny
skrze reformací katolickou, následovalo
(1639, 1643), vyplenění města skrze Švédy,
tak že . (nepočítajíc dluhů) jen skrze
vojáky o 320.000 zl. ochuzena byla. Za
obecné bídy potom následující zakrnělo
živobytí sousedské v malicherných pletkách
a hynuly živnosti. Ledva se . zotavovala,
dolehly na ni zase strasti válečné r. 1742,
když sem Prusové po Chotusické bitvě
vnikli a na obcí krvavý peníz vydřeli.
Menší, ale vždy hořké svízele následovaly
r. 1757 za dob Kolínské bitvy. Však bylo
za to potěšitelnou událostí, když r. 1791
městem koruna Svatováclavská vezena a
v noci se dne 7. na 8. srpna v radnici
uložena. Úplné zotavení ze všech přede
šlých strasti následovalo teprve na poč.
19. stol. a dokonalo se za naší paměti.
Čilému ruchu doby děkovati bylo, že zří
zena r. 1859 záložna, r. 1863 dokonána
oprava kostela a věže (což oboje bylo
r. 1841 ohněm zkažené), postaveny divadlo
Dusíkovo a nový chrám evangelický v mí
stech kláštera r. 1420 zbořeného. Ke zve
lebení města přispívali čilí vlastenci, jako
dr. Jablonský, Želina, P. Nožička, Šťastný
-a Čermákové, otec a syn. Znamenití ro
dáci: V. Kocmánek (1608, obyč. Kozma
necius), Jan Kořínek (1626), bratří Dusí
kové (Jan Ladislav 1761 a Frant. Jozef
r. 1766). Erb: Štít červené barvy, v němž
od spodu až do polovice hradba ze štu
koví vystavěná, se stínkami, branou ote
vřenou se zlatými dveřejemi a zlatou mříží
ke spuštění připravenou. Z hradby vynikají
tři věže, každá s okny a kranclemi (avšak.
beze střech), Nad prostřední spatřuje se
štítek království Českého, z ostatních dvou
vynikají svrchním tělem hlásní, na zlaté
rohy proti sobě troubíce. (A. Sedláček,
Děje Čáslavě 1874.)
áslav, Spravedlivé české jméno vsi
Tschoschel v okr. Chomutovském (& ni
koliv Stráž), která se r. 1368 starodáv
ným jménem (Czaslab) nazývá. Patřil a
tehdá k Neusteinu a později ku Chomutovu.
áslav, dobré české pojmenování vsi

Tschaschel u Konojed, jež se připomíná
v zakl. listu Litoměřickém (1057).

áslavky, ves u Černožic, n. sídlo
vladyčí, na němž seděl vl. 1365—1382
Maršík a vl. 1490—1407 Mikeš z Č.
R. 1533 patřily již k panství Smiřickému.

áslavky, ves u Jaroměře, r. 1445
majetek králové Barbory, jíž postoupena

od obce Jaroměřské,

a potom Jiříka

z Poděbrad. Později obec zase této vsi na
byla; přišli 0 ni sice r. 1547, ale dostali
ji zase r. 1549.

Čáslavsko, ves u Pravonína, staro
dávné přísl. kl. Lou ňovského, od něhož
r. 1437 s Pravonínem iodcizena a r. 1579
k dědictví prodána držitelům Pravonína..
Dvůr Kozlovský náležel ke statku Louňov
skému až do r. 1662; tehdá jej k. Anna
Kekulová roz. Haugvicka. (MB. XI. 114
až 124.)

Čáslavsko, Čáslavský kraj: 1.jako
území politické a soudní, jež sice se přip.
v pravých pamětech od 12. st., ale ne
pochybně trvalo od pradávných dob. Ob
vod jeho od starých dob rovnal se zhruba
velikosti jeho až do r. 1849, neb již z pode
zřelých pamětí 12. st. jde na jevo, že jižně
sáhal ke hranicím Moravským, a z paměti
r. 1292 vysvítá, že sem patřila také kra
jina okolo Čechtic. Až do 13. st. sídleli
purkrabí a popravcové krajští (r. 1165
Předboj, r. 1175 Budivoj) na hradě Čá
slavi. Okolo r. 1207 tvořilo Č. 5 Chru
dimskem a Vratislavskem knížectví Děpol
ticův. Později dostal se královský úřad
i s hradem v držení pp. z Chlumu, jimž
odňat skrze Přemysla II. V nově založené
Čáslavi umístěn úřad krajský, jenž tu do
r. 1420 trval. R. 1362 byl Modliboh : Heř
manic purkrabím Žlebským a cudařem Čá
slavskýrn; ve 14. st. se také přip. dsky

kraje 0. Popravu krajskou vykonával pur
krahě hradu Lichtemburka od té doby, co
hrad tento se stal královským (asi r. 1320).
Král Václav IV. ustanovil za popravce
r. 1405 Mikuláše ze Zruči a Vítka z Land
šteina a z Lipnice; v jiné staré paměti jest
poznamenáno, že týž úřad kmetský mívali
páni Lichtemburští a Chlumští. Od r. 1440
řídili kraj ten dva správcové neb hejtmané
krajští a zachováván pak jest způsob ta

Časlovice _- Čbánykový, jako býval v jiných krajích. R. 1849
zrušen kraj
. a přivtělen ke kraji Par
dubskému, v nově zřízenému, avšak ob
noven zase r. 1854 tak, že k němu při
pojen kus Kouřimska a z Bydžovská okolí
Poděbrad. Ač r. 1862 kraje zrušeny, trvá
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král Rudolf prodal je r. 1577 Janovi,

Vilémovi a Jiří bratřím z Oprštorfu.

V držení následoval napřed Bedřich (zemř.
1615), syn Jiříkův, jenž postavil r. 1600
nynější zámek, potom syn jeho Ota (1-1646),
u něhož býval mladý Bohuslav Balbin, syn
C. jako okres kraj. soudu. 2. Děkanství Otův Jan Václav, jenž .od robot osvo
neb kraj děkana Čáslavského, k němuž bodil (1659, 'I- 1676). Synové jeho prodali
. a jiné statky r. 1684 Tomáši Černí
patřily ve 14. a 15. stol. fary: Čáslav,
Kluky, Lochy, Chotusice, Bor sv. Mikuláše, novi z Chuděnic. Od něho je koupil
Církvice, Sv. Jakub, Malín (Kutná Hora), 1'. 1694 Adolf Vratislav ze Šternberka,
Pněvice, Líbeznice, Suchdol, Vysoká, Vi jehož potomstvu panství dosud náleží.
dice, Chlistovice, Bykaň, Krchleby, Křese R. 1700 a 1805 obdržely Č. majestáty na
tice, Třebonín, Vilemovice, Janovičky, Pe výroční trhy. R. 1638 začínají se matriky.
trovice, Michalovice, Zbýšov, Dobrovítov, R. 1775 dostavěn zdejší kostel, r. 1785
Tchořov, Potěhy, Bračice, Přibyslavice, vyhořely z polovice, r. 1809 stala se tu
Kozohlody, Vlkaneč, Jeníkov, Okřesanec, velká škoda bouřkou a r. 1813 povodní.
Horky, Příbram, Vilémov, Heřmaň, Heř (H. II. 164.)
manice, Stusyně, Bučice, Markovice, Zbi
Častolovice, ves u Lipého, jež patřila
slav, Bojmany, Žehušice, Kojice, Řečeňany, r. 1400 ke statku Mnichovskému a od
Zdechovice, Lipoltice, Turkovice, Starkoč, r. 1612 přip. se jako přísl. panství Zá
kupského.
Vícemilice, Protivany a Běstvina.

Časlovice nedobře,lépe Častolovice.

astrov, farní ves v okolí Kamenice
přítok Vltavy (1531, německy n. L. Farní kostel stál tu již r. 1362 a
ves patřila tehdá k panství Kamenickému.
Částkov (něm. pův. Czoskenreut,nyní Při dělení téhož panství r. 1549 odtržen
Schossenreut), ves v okolí Tachova, která a přidán k dílu Božejovskému. Později při

Časta,

Kivsbach).

se již r. 1272 připomíná. R. 1354 seděl pojen zase ke Kamenici a když panství
tu Sulek 2 Č. Od sklonku 15. st. byl Č. ,toto r. 1672 děleno. dostal se s Včelnicí

stvrzí v držení Bohušův z Otčšic a to ;Bernartovi Františkovi de la Saga na

déle než století. R. 1591 prodal jej Vilém ;díl. R. 1624 zanikla tu fara a Č. přifařen
Bohuš z 0. Janovi Vilémovi Kfelíři :ke Kamenici. V 18. st. byl v . také zá

z Zakšova. Tomu zabrán a prodán r. 1624 Šmeček, an byl samostatným statkem. Ma

Janovi star. Kavkovi z Říčan.

Později

ijitel Frant. Adler obnovil tu r. 1761 faru.
držen ke Star. Sedlišti a r. 1718 koupen .R. 1822 přikoupen
. zase k panství Ka
k panství Tachovskému.
'menickému. R. 1863 zbořen zdejší zá
Částkov, Častkovy, n. dvůr u Žitína, meček.
Čbán, správné pojmenování vsi Schwan
r. 1567 již pustý a lesem zarostlý.
astolovice, město, prvotně ves, jež v okr. Touškovském.
Čbán (1549), návrší severozápadně od
r. 1342 na přímluvu Půty z . na mě
stečko povýšena. Tehdá tu stával také
Čbánov, Čbánovec, Džbánov, ves
hrad a r. 1358 farní kostel. Páni z Č.
(Půta 1342, 1- 1397, Půta 1365-—-1400, u Litomyšle, r. 1311 sídlo vladyky Ha
Půta 1420, 'i- 1435) získali veliké bohat vlíka a později rodiny té, která se na
ství, tak že poslední měl knížecí jmění. zývala Džbánovskými ze Džbánova.
Mezitím držel . (141 3—1415)Jan Puška R. 1471 prodali Václav a Přibík bratří
. obci města Litomyšle.
z Kunštátu. Od vymření rodu Půtův pa z Jehnědí
třily Č. ke hradu Potšteinu. R. 1559 od
Čbánov, Džbánov, ves v okr. Mýt—
prodány Jindřichovi z Regeru, později ském, od starodávna dědictví kl. Zbra

AlbrechtoviBryknárovi z Brukšteina.

slavského,

jež si r. 1356 ponechal, když

R. 1575 koupil je král Maximilian, ale panství Landšperské prodal. R. 1420 do
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stal se v zápisné držení Kostků z Po ,postoupiv mu dvorec v Č. za vinohrad a
stupic a držen k Litomyšli, později k No “dvorec pod Petřínem.
vému hradu. Roku 1559 prodána rychta;
ečín, Čečíno, ves u Hostouně, ode
-ská s Novým hradem dědičně. R. 1597 dávna přísl. hradu Přimdy. R. 1596 prodán
prodal Mikuláš Popel z Lobkovic dvůr a od něho Adamovi z Předenic na Deše
ves . obci města Vysokého Mýta, jíž nicích a ten jej prodal r. 1599 Jindřichovi
sice r. 1622 odňat, ale r. 1628 zase na Lorencovi z Gutšteina na Hostouni a Svržně.
vrácen.
S těmito statky připojen později k Týnu
Čbánek, Džbánek, n. ves mezi Ne Horšovskému.
bílovy a Chvalenici, r. 1555 již pustá.
Čečkovice, ves u Boru, která stála
binov, n. ves jihozáp. od Sedlce, jež již r. 1115 a později se dostala klášteru
se přip. r. 1450 jako přísluš. Vysokého Kladrubskému. R. 1379 patřily k Muckovu.
Chlumce.
Ok. r. 1475 koupil Bohuslav ze Švamberka
Čebříkov, n. ves v krajině mezi Hrad polovici vesnice od sirotkův Otíka z Tlucné,
cem, Přeloučem a Chlumcem n. C., r. 1382 ale zanechal ji Ondřejovi Kanečkovi ze
Svržna (do r. 1487), druhou polovici k.
a 1391 jmění vladyčí.
ečelice, farní ves u Mělníka, která ír. 1487 od Purkarta Jakuba a Václava
se přip. r. 1252, jsouc sídlem Pabčnovým. ;br. Židův z Vetlé. Od té doby patřily Č.
R. 1295 seděli tu Hašek, Mikeš a Lovata, .k Boru.
tento i r. 1318 s Liekem. R. 1361 byla,
Čečovice, ves u Stankov, v níž byl
tu fara, jejíž podací náleželo držitelům asi' farní kostel r. 1356 a tvrz. Tehdá tu seděl
5—6 vladyčích statků. V 15. st. zcelovány Jaroslav z Č., avšak od r. 1364 patřily
. skrze Ermolaa a Zikmunda br. z Pří-1 Č. držitelům hradu Vilhartic a dostaly se
vor. Tehdá tu seděltaké rod Čečelických ' r. 1409 v držení Jindřicha : Rožem
ze Šanova a byla v . tvrz. Po Petrovi berka. Od jeho potomků prodány v 15. st.
ze . a Kateřině z Porostlé, manželce jeho, R. 1513 měl je Volf z Ronšperka.
pak
dostaly se Č. v držení Mikuláše Vančury je měl Jan z Gutšteina.
Synové jeho
z Řehnic. jenž je prodal r. 1501 Janovi, Jiřík, Albrecht a Kryštof pr. . Přibíkovi
Václavovi a Bedřichovibr. Hrušovským
Chlumskému z Chlumu (1- 1544). Roku
z Hrušova. Potomstvo jich dělíc Č., zů 1546 k. . Jan ml. z Lobkovic a připojil
stalo v jich držení půl století. Tvrz a část . je k Horš. Týnu. R. 1624. zanikla tu fara
koupil r. 1564 Jiřík Klusák z Kostelce, a . přifařeny r. 1652 k Bukovci. V letech
později seděli tu Smrčkové z Mnichu, 1717—1724 přistavěna věž ku kostelu.
jimž po r. 1622 zůstala polovice, kdežto (H. IX. 118).
ečovice \'iz Číčovice.
ostatek zadarován roku 1629 a dostal se
Čechové, prvotně jen obyvatelé pro
r. 1637 v držení rodu Lobkovského. Tu
koupil r. 1668 Václav Sylvestr Smrčka, středních Čech, již dali jméno celému ná
ale prodal zase Eleonoře hr. z Nostic. Ne rodu, když panovníci jich jej byli sjed
dlouho potom přivtěleny k Byšicům. Od notili. Východně vztahovali se až asi ku
r. 1623 byl kostel bez faráře, r. 1721 zase Mochovu, jižně až k Sázavě a ke hřebenům
Brd, západně až k ústí Střely do Mže a
tu fara obnovena. (BM. 5oo.)
ečeves, n. ves v krajině mezi Kolínem ku krajině Jesenické, severně až po Čbán
a Hradcem Králové, po níž se psal r. 1414 ský les k hoře Řípu a asi k Labi. K nim
Václav z Čečevsi.
jedině se vztahuje starodávná pověst o Če
ečín, myslivna u Babiny, n. ves, po chovi, který je přivedl z Charvat a ze země
níž se nazýval roku 1181 Bohurad 2 Č. Bělosrbské. Avšak i oni nebyli od prvo
R. 1184 dostala se část vsi klášteru Plas— počátku v jedno sloučení, nýbrž dělili se
skému od Jimrama Vilemice. R. 1189 da na několik malých knížectví. Jeden z ta
rovala Helicha, manželka kn. Kunrata Oty, kových knížat jménem Bech připomíná se
témuž kl. dvůr, který měla v Č-ě. R. 1190 r. 805, když hrdinsky bojuje s Franky padl.
učinil biskup Pražský směnu s klášterem, „V pověstech starých zachovala se památka
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spravedlivého Kroka, knížete krajiny za
Rakovníkem. Památka tří knížectví Libu
šínského, Tetínského a Kazinského zacho
vala se v pověsti o dcerách Krokových.
Z nich utvoří se teprve knížectví České
pod panovníky rodu Přemyslova. Za ne
dlouho následuje krutá válka mezi Čechy
a Lučany, v nichž tent'o udatný národ pod
lehne. Od té doby opanuje kmen Čechův
mnohé jiné kmeny na severní a západní
straně nynějšího království, až se pak
octne všechno od Šumavy až k Těšínu a
od Žitavy až daleko do Rakous pod jedním
pánem.

Čechtice

_

jeho Karla r. 1402, druhý Mladějovských
&r. 1402 Petra Dunovce). Oba držel r. 1408

Jan Romanek ze Žestova,

jehož před

chůdcové Zachař a syn Pavlík byli tvrz
a ves

. r. 1406

od Václava 7.

. kou

pili. V letech 1437—1457 držel Č. Zachař
z Borovnice a r. 1490 Jan z Neznašov;
vedle toho tu ještě byl některý vladyčí
statek. R. 1543 přip. se ves a tvrz pustá
. jako příslušenství zboží Štěkenského.
Po r 1623 zanikla tu fara a kostel sklesl
na kapli.

Čejetice,

Velké Č.,

ves u Ml. Bole—

slavě, po níž zval se r. 1255 Slavek z Če

(pův. Čechtíci, Čachlicí), mě jetic. V l. 1385—1408 seděl tu Ctibor

stečko u Dol. Kralovic, r. 1350 farní ves,
r. 1318 vladyčí sídlo Jindřicha, Vojslava
11Slavka. Od r. 1370 vládl tu rod Tluksův
z Božejova, zejména Oneš 2 C. a synové
jeho Přibík & Hynek ( 1386—1390). Roku
1443 vyskytují se . jako městečko s tvrzí,
již držel Jan z Kralovic.
. se přip.
odtud jako přísl. Konipasu a r. 1461 hradu
Kamene, jehož držitelem byl Jan ze Smil
kova. Když po jeho smrti (po r. 1464)
statky jeho mezi dědice děleny byly, do
staly se . Svatomírovi a Nedamírovi br.
z Březí. R. 1521 dělili se o ně potomci
jich, bratří Jan & Přibík, tak že tu byly
dva statky, jež scelil Štěpán Střela z Rokyc
("r 1593), koupiv polovici (1578) od Al
brechta Netvorského a polovici (1580) od
Bernarta st. z Hodějova. . patřily odtud
ke Křivsoudovu. Jindřich, syn Štěpánův,
obdařil je r. 1606 svobodami. V l. 1626
až 1645 sužováni Č-čtí velice od vojákův.
R. 1650 odděleny
. od Křivsoudova a
Jan Šebastian z Halleveilu postavil tu zá
mek (16561. Týž prodal . r. 1678 zase
ke Křivsoudovu. R. 1725 zřízena zase fara

Drštka z C. V 16. stol. bylv Č. »horní

idolnía přísl. hradu Boleslavského; po
jeho odprodání patřily ke Kosmonosům.
Když tyto r. 1730 od věřitelův rozkoupeny.

k.

. Jan Ignác rytíř z Neuberka

a za

ložil r. 1734 na statku nový zámek Neu—
berk. jehož přísl. byly . až do r. 1849.

v Čejetičky, Malé Čejetice

(původné

Czjetici), ves u Ml. Boleslavě, v 16. stol.
přísl. hradu Boleslavského, pak do r. 1730

Kosmonos (viz Čejetice).
Čejkov, Čejkovy (pův. Čfgjkovící),ves
v okr. Sušickém, která patřila r. 1228 ke
statkům kláštera Svatojirského. V l. 1354
až 1377 seděl tu Vyntíř, vl. 1402—1426
Ojíř 2 Č. s Janem z Běšin. Později držela

Č. rodina Čejkovských z Čejkov &pak
držen ke hradu Rabí. R. 1538 prodán
s tvrzí Kryštofovi z Račína, jehož po
tomci tu až do r. 1619 seděli. Tehdá za
brán skrze vojsko a prodán r. 1623 Bedř.

Švihovskému z Ryžemberka kNalžovu.
(H. lX. 263.)

ejkovice,

ves v okr. Hlubockém,

v starší době přísl. tvrze v Machovicích,
při kostele od r. 1623 osiřelém. V ty časy ale v přímém držení jen částečně, protože

také Č-ckým roboty odpuštěny. L. 1741,
1794 a 1826 zuřily tu ohně. Znamenitý
rodák Ferd. Čenský (1- 1887). Erb: Na
červeném štítě stříbrná herald. lilie (erb

platy braly rozličné osobnosti (r. 1482 pr.
Václav Puklice ze Vztuh takový plat Pe
trovi, kramáři z Budějovic). V 16. st. po
stavili tu Kunašové z Machovic tvrz, kteráž

pp. z Kralovic ——MB. Xl. 45.).

(prv. Čejeticí), ves

se nazývala Vildštein [viz to).
ejkovice, ves v okr. Žateckém, roku

u Štěkně, r. 1368 farní ves. R. 1368 drželi
ji Jetřich, Vojtěch a Lipold br. 2 Č., od
1. 1374 byly tu dva vladyčí statky (jeden
1374—1393 Bohuslava Sestřenka a syna

1391 statek Jiříka Chlupa 2 Č., jehož po
slední potomek Jakub před r. 1463 zemřel.
Tvrz a ves Č. držel tehdá Jan Žehrovský
z Kolovrat. Část patřila tehdá a v 16. st.

Čejetice, Čejtice

108

Čejky — Čelakovice

ke statku Sedčickému, později připojena
celá ves ke Krásnému dvoru.
ejky, pustý a úplně rozvalený kostel
blíže Krnska, při němž také bývala tvrz.
Na této seděli roku 1354 Jošt a Jeniš a
r. 1360 Jiřík z Č. R. 1354 byl tu farní
kostel, 0 jehož podací se dělili držitelé Mal
kova, Horek, Krnska a Niměřic. V 16. st.
zbyl jediný kostel sv. Kateřiny, jehož po
dací náleželo z polovice k Vel. Horkám,
z polovice ke Krnsku. Když r. 1653 statek;
Krnský dělen byl, přikázány tři díly k0-.
stelíčku (t. j. polovice) staršímu a čtvrtý
díl mladšímu bratru. V 17. a 18. st. bý
valy tu pouti na Hod Boží velikonoční &
na sv. Kateřinu a vrchnosti Horecká a
Krnská tu pivo šenkovaly. V 18. st. spustl
kostelík & pole zádušní zorali Horečtí.
(Mg. Vll. 114.)

zboží klášt. Podlažického

a dostal se

r. 1421 v držení majitelův světských. Až
do 16. st. drženy k panství Novohradskému.
Bohuše K. z P. prodal statek Hory Čela

kovské Václ. Okrouhlickému z Křenic
a tento r. 1539 Václavovi Talackovi

z Ještětic, jenž jej připojil k Rosicům.
V 16. st. dokoupen k dědičnému jmění.

Čelakov

Hrádek, nedobrý od pánů

Francův utvořený název; říkej Čelakovský
Hrádek.

Čelakovice,

město, jež bylo již r. 1290

městečkem a povstalo pod starodávným
Hrádkem Čelakovským, kdež povstal také

za dávna farní chrám (viz Hrádek). Č.
byly vl. 1290—1300 majetkem kl. Sedle
ckého, r. 1300 prodány M. Janovi, prob.
Žateckému. R. 1368 držel je František
Rokycanský z Okoře & r. 1388—1396

Cejřov. lépe Cejřov.
syn jeho Jan. (Mezi tím vyskytují se v letech
ekaníce, ves u Blatné, po níž se na 1391—1393 páni podací zrodu Kama
zýval r. 1274 Oldřich z Čekanic. Ve 14. st. réřův.) Roku 1400 seděl tu Jan z Cáck
bylo tu několik statků vladyčích. R. 1523 ('i' c. 1402), r. 1406 Bernášek z Pako
seděl na tvrzi zdejší Jiří Korbel z Bu měřic. Ok. r. 1420 drženy . ke hradu
kové. Nedlouho potom rozděleny byly Č. Jenšteinu. Za těch dob Č. od nepřátel vy
na polovice; ty skoupil Přech Popovský páleny. V l. 1444—1451 držel . Bohuněk

od něhož nabyl jich Jin
(od Václ. Muchka z Bukové z Klinšteina,
dřich z Michalovic a připojil k panství
Brandýsskému. Od vrchností svých obdrželi
Čelakovští rozličné svobody. R. 1511 od
puštěno čepné neb povarné, r. 1517 da
pický ze Sudoměře (1- 1575). Od jeho rována odúmrtí a dopuštěno o statcích ří
potomkův dostaly se
. do rodu Vrati diti. Když se staly Č. městečkem komorním
slavův a roku 1616 Janovi Jiří Horčici (1547), potlačena tu jednota bratrská, za
z Prostého. Následovali pak r. 1623 Lin to dostaly od králův r. 1558 trh téhodní
hart ze Švarcpachu, r. 1628 Jan Rosau a potvrzení svobod (1558 —1628). V letech
z Pallesanu, jehož potomci tu do r. 1668 1620—1648 loupeny a drancovány od lidu
seděli. Pak se dostaly ,. do rodu Enysův, vojenského obou stran, tak že část spustla.
v 18. st. Helversenův_a udržely se do té R. 1680, 1724 a 1795 potvrzeny svobody,
r. 1709 obhájily svůj hrdelní soud, r. 1719,
dobv jako statek samostatný.
Cekanice, ves u Tábora, ve 14. stol. 1820 a 1850 z části vyhořely. Erb: Štít
přísl. panství Ústského a majetek Sezimův modrý a na něm strom dub s kořením
z Ústí. R. 1420 opanovali . Táboři a dole na patero rozděleným a do trávníku
drželi je odtud ke svému městu. R. 1547 zapuštěným, nahoře s ratolestmi zelenými,
jim odňaty, ale zase navráceny. R. 1625 žaludy nesoucími, na pravé straně upro
zastaveny na vyživení děkana Don Marti střed dřeva suk jeden a na levé straně
novi de Huerta a teprve r. 1658 navráceny. dva suky od uťatých větví mající. Na pravé
Čelákov (lépe než Včelákov), farní straně stromu štítek zlatý s dvěma černými
ves u Nasevrk, jež měla již r. 1349 farní křídly, brky vzhůru, jedno na pravou a
kostel a postoupena tehdá k biskupství druhé na levou stranu ukazujícími, avšak
Litomyšlskému. Č. patříval ode dávna ke jedno druhého se nedotýkajícím. A po levé
z Bezejovic

a Jiříka z Kalenic a část vsi od Jiříka Kor
bela). Statek ten zdědila dcera Mandaléna
(manželka Kryštofa Skuhrovsltého) a od
dědicův jejich koupil je r. 1571 Jan Ře
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straně štítek červený a stříb. pošikem roz 'počítalo se tu 6 \'ladyčích statků. V 15. st.
dělený se zavřeným helmem, stříb. a červ. byla tu rodina Rousův z Čemin. Statky
pokryvadly, korunou zlatou a 2 křídly téže vladyčískoupeny a Jan z Gutšteina (zemř.
barvy jako štít (erb Krajířovský — MB. již 1521) pr. Č Oldřichovi Čichalovci
IV.
1 97 .
':7' Čichalova. Od syna jeho Jindřicha k.
Čelčice (Celčice ?), n. ves v okolí Král. Č. Petr z Roupova a pr. r. 1554. Tehdá
Městce, l. 1382—1407 jmění Bohuňka k. Č. Ivan Podmoklský z Prostiboře;
Puklice ze Štítar a r. 1406 také Jana po jeho rodu následoval Oldřich Chlum—
Puklice zČ. R. 1454 drženy ke statku čanský z Přestavlk. R. 1605 k. . Jan
Kněžickému a potom se ani jako pustá Ondřej Černín z Chudenic, v jehož rodě
ves ncpřipomínají.
zůstaly (s tvrzí před tím postavenou) až
elechovice, ves u Strašecího, n. s tvrzí, do r. 1607, pak následoval Václav Rudolf
r. 1358 sídlo Jeska Ročovce. Týž prodal z Treyfelzu, jehož vdova pr. . (1670)
Vedle toho tu byl
. asi r. 1398 a seděl tu r. 1410 Petr kl. Kladrubskému.
z Č. R. 1453 přip, se Jan z Č. V tu dobu ještě svobodný dvorec. Po zrušení klášt.

vznikal i rod Čelechovcův z Kralovic. Kladrubského (1785) dostaly se Č. (1790)
V 15. st. seděli tu Štukové z Pytkovic Janovi svob. p. Erbenovi, jehož potomstvu
(1454 Jakub, Jindřich a Zdeněk, 1543 Jan,
1571—1595 Zdeněk). Barbora, vdova po
posledním z nich, prodala Č. r. 1595 Jiř.
Bořitovi z Martinic, jenž je připojil k pan
ství Smečanskému. Část vsi patřila ke
Kornhauzu. (H. Vlll. 161.)

“do r. 1832 patřily.

Čenětice

(pův. Čaňaticz), ves v okr.

Jilovském, která se již v zákl. listu Vyše
hradském (1088) připomíná. V- 16. st. ná—
ležely ke klášteru

sv. Jiří, 1. 1542 zasta—

veny Janovi Zapskému a roku 1558 zase

Čelejovice, Čelevice, ves v okr. So vyplaceny.
boteckém, jež patřila r. 1228 ke statkům
enino, n. vesklášt. Kladrubského

klást. Svatojirského. R. 1497 přip. se jako kdesi u Nedražíc.
enkov, Černkov, ves u Jinec vy
přísl. hradu Kostského.
elín, Čelina, ves v okr. Dobříšském, skytuje se od r. 1454 jako přísl. statku
jež, se přip. r. 1336. Tehdá tu byl manský Jineckého.
stateček, služebný ke hradu Kamýku. Ves
Čenkov, Černkov, ves v okr. Karlín—
patřila k témuž hradu a od r. 1348 ke ském, jež patřila r. 1228 klášteru sv. Jiří.
hradu Karlšteinu. Dvorec s částí vsi slu Jsouc potom přísl. statku Břežan, zůstala
žebný k témuž hradu nazýval se později potom (kromě držení zápisných držitelův)
manstvím Karhanovským, byl v minulém jměním téhož kláštera až do jeho zrušení.
století v držení Machtů z Lówenmachtu a
enkovice (staroněm. Czunkendorf),
Unwerthův a od r. 1820 rodu svob. pp. ves v okr. Lanškroun., jež se přip. r. 1304
Kučerův.
jako přísl. hradu Landšperka. Později tu
Čeliv, Čelivo, farní ves u Bezdružic, postaven také kostel, jenž patřil k Jablon
která patřila od roku 1115 ke klášteru nému; r. 1767 zřízena tu lokalie, r. 1782
Kladrubskému.
R. 1357 byl tu farní fara. Po r. 1781 vznikla tu také evang.
kostel, jehož podací se vsí náleželo Hyn modlitebnice.
kovi z Č., avšak od r. 1375 vyskytuje se
eňov, Číňov, ves v okr. Žateckém,
Č. z části jako přísl. panství Bezdružického, která byla r. 1276 sídlem Mladoty z Če
z části jako malé statky vladyčí, ale i ty ňova, ale z části r. 1291 majetek kláštera
do r. 1540 k Bezdružicům přikoupeny. Valdsaského. Z vladyk, kteří odtud pochá—
R. 1614 založeny matriky mrtvých, r. 1624 zeli, na slovo vzatým stal se Václ. Vlček 2 Č.
vypuzen farář pod obojí a dán sem kato
eňovice, ves u Divišova, jež se přip,
lický z Teplského kláštera.
r. 1378. R. 1381 seděl tu Slavek, r. 1414
eminy, ves u Touškova, která již a 1415 Janek a tři synové Přibankovi,
r. 1239 stála. Ok. r. 1330 držel ji Prostěj r. 1449—1483 Milota, r. 1449 Chval a
Chura, r. 1354 Prkoš a Mikuláš. R. 1379 Ondřej, r. 1533 Kateřina z Č. Od této
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dostali Č. Beztahovští z Říčan. Od r. 1554 Slanském, l. 1345 sídlo Radimovo, ]. 1345
ze Záhoří. L. 1603 z části jmění klášt. sv. Jiří, r. 1363 sídlo
prodal Václav Pětipeský z Krásného Zdislava Telce a několika vladyk. Tvrz

seděli tu Záhorově

dvoru tvrz Č. Petrovi Karlovi ze Štern drželi Ješek z Len & roku 1380 Maříček.
berka. Jindř. Vrchoticke'mu z Lout V l. 1392—1409 přip. se Petr Zubák,
kova

byly zabrány a prodány l. 1626 r. 1426 Jan Stupka, r. 1485 Vojslav, předek

Štěpánovi Beníkovi : Petršdort'u, ale Čeradských

z Čeradic.

Asi r. 1 30 pr.

později zase Vrchotickým navráceny. Roku Jindřich Čeradský z Č. tvrz a ves . Al
1678 prodal (3. Václav Michal Lhoták brechtovi Mýdlovi ze Stuhnic. l.. 1585
ze Lhoty ke statku Třebešickému (MB. postoupil Jindř. Brozanský z Vřesovic
H. 104).

eňovice, n. ves na místě nynější sa
moty Ohrady v okr. Otickém, r. 1545 přísl.
statku Otickěho.
ep, ves u Pardubic, 1375 sídlo Jana,
1417 Alše a r. 1440 Jana z Čepě. V letech
1459—1464 byly spory o rozličné statky,

. Anně Potšteinskě z Kralovic. Manžel
její Vilém Žampach prodal Č. r. 1590 ke
Kobylníkům. Později se dostala část ke
Zlonicům a část ke Vraní (H. VIII. 213).

Čeradice,

ves v okr. Žateckém. snad

táž, která patřila r. 1115 z části klášteru
Kladrubskěmu. R. 1385 prodal Henzlin
jež po vladykách Čapských z Čepě od Schadernicht & Otík Rys z Krašovic ves
. lidem svým právem zákupným a r. 1397
umřely. R. 1485 vyprosil si jeden po Bohu
slavovi z Drahobudic Jan Přebozský ze dali tu platy na nábožné skutky. V 16. st.
Zásmuk. R. 1543 pr. Zdislav z Dobřenic byly v držení Krajířův : Krajku, na
pořádku havířskému na Horách poč. 17. st. Šlikův. Později byla ves Č.
Kutných, od něhož přikoupen r. 1694 mezi několik držitelův rozdělena a části
k panství Pardubskému (PA. X. 586).
ty k rozličným statkům přikůpovány. Obci
.Žateckě zůstala část zádušní od r. 1397.
epíčná (1549), hora u Budětic.
Čerčan-y, Černčany (pův. rnčané),
epirohy, ves u Mosru, ode dávna
přísl. hradu Mostského, jež dostala svobody ves nad Sázavou. R. 1356 prodali Arnošt
na platy, soudy a j. od Přemysla ll. Ty z Poříčí, poručník sirotkův po n. Mstičovi
stvrdili r. 1331 král Jan, r. 1437 císař z Poříčí č., Ondřejovi 7.Dubé. R. 1531
Zikmund, r. 1456 král Ladislav, r. 1462 patřily Netvorským z Břízí k Netvoři
ltrál Jiří. R. 1509 prodány od hradu obci cům a vrch Chlum odprodán od. nich
města Mostu. V ty doby také se vysky r. 1556'ke Hrádku Komornímu. Také ves
tuje rod Freitagův z Čepiroh. R. 1621 dostala se ke Hrádku, od něhož oddělena
obci Mostské odňaty, avšak později zase r. 1648. . vzrostly teprve za naší paměti
navráceny.
po vystavění dráhy.
eřenice, ves u Divišova, r. 1377 přísl.
_ Čepřejice, lépe Čep řovice (staroč.
('epřt'irici), ves u Volyně, r. 1315 přísl. hradu Šternberka, r. 1418 majetek Jana
újezdu Volyňského, který patřil královně Bebty z Nesper, v 16. st. zase přísl. téhož
hradu.
Elišce. Svobody, jež tehdá vesnicím svým
dala, od pozdějších králův potvrzovány.
Čeřeniště, myslivna, n. ves, jež byla
V 15. a 16. st. drženv ke hradu Hluboké. r. 1566 pustá a patřila ke zboží Otickému.
R. 1552 odprodány s celým úřadem Mi
eřeny, východ. konec Chlínek, n. Véska
lejovským Vilémovi z Rožemberka a se 4 osadníky (jako nyní), jež bývala přísl.
r. 1593 k. je Arnošt Vitanovský z Vlč hradu Potšteina. (PA. XI. 133.)
kovic od Petra Voka, bratra jeho. V držení
eřina, dobrý český název vesnice
potomstva jeho zůstaly
. až do 17. st. Ziering.
Tehdá tu postaven zámeček. R. 1685 k.
ermná, Čermný (tolik co Červená),
Gundakar z Dytrychšteina Č. od Jiříka častý název řek a potoků a proto také
Frant. Doudlebského z Doudleb a připojil osad při nich založených.

ermná.
(pův. Čaradici), ves v okr. krounském.

je k Vlach. Březí.

Čeradice

eská, městys v okr. Lanš
R. 1349 tu byla farní ves,
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která postoupena k biskupství Litomyšl. na němž seděl r. 1436 Jan Chyba z Chlumu.
Č. bývala (1358) přísl. hradu Landšperka Tento statek odumřel po Janovi Měkýši
a později patřila k panství Lanškrounskému. a prodán r. 1543 sirotkům Jiříka Vachtla
Po r. 1623 zanikla fara, ale obnovena zase z Poutnova.
Odtud patřil díl tento ke
r. 1671. Po r. 1781 vznikla tu i evang. Kounicům a přikoupen k němu i bývalý
modlitebnice.
duchovenský statek. (Trnka, Kounice, 102.)
ermná, farní ves 11Ústí nad Labem.
ermný, část vesnice Horní Břízy,
R. 1169 byl v těch místech pouze potok dříve ves o sobě a majetek kláštera Plas
Čermná. Později vysazena tu ves skrze ského, jejž zapsal císař Zikmund r. 1420
nějakého Litkéře, odkudž nazývána Leut Burjanovi a Janovi br. z Gutšteina. Po
quardsdorf neb Leutkersdorf. R. 1364 byla zději se vyskytuje jako přísl. zámku Ka
tu fara a sídlo vladyčí (1364—1377 Ber ceřova.
nart, 1383—1399 Ota, 1405—1409 Budae Černá (pův. i Černá řeka), ves u Plané,
Brach, 1427 Jan Puškář z Kozojed). Také jkterá stála r. 1268 v újezdě Heršově a
tu byla tvrz, jež do 16. s_t. spustla. Na gdostala se klášteru Korunskému. S velkou
poč. 16. st. patřila Č. ke hradu Blansku; částí statkův klášterních dostala se v 15. st
a později ke statku Březnickému. Po roce ik panství Krumlovskému. R. 1787 zřízena
1623 zanikla tu fara, r. 1773 zřízena tu tu lokalie a r. 1798 postaven na náklad
inábož. fondu kamenný kostel R. 1858 zří
expositura a za naší paměti fara.
ermná, farní ves u Hostinného, roku lzena tu fara.
1362 s farním kostelem. l.. 1362 seděla f Černá u Bohdanče (Staroč. Č. za
tu_ Kateřina, vdova po Tyčkovi z Ivanovic, ' Bohdaucem), ves v okr. Pardubském, přip.
1'. 1376 Jan Tlumák z Olešnice. V 15. st. se r. 1377 jako přísluš. hradu Blatníka,
drželi
. Zilvárové a od konce 15. st. s nímž se stala jměním kl. Opatovského.
seděl tu rod Cikánův z Čermné, jenž R. 1436 zasravena's lx'unětickou horou pp.
ji rozdělil na dva statky, horní s tvrzí a z Miletínka a později se dostala k panství
dolní. Onano vyšla z držení jich r. 1607 Pardubskému.
do rodu Valdšteinův a Smrčkův ze Mnichu,
- erná za bory, ves u Pardubic, r. 1289
ale koupena zase r. 1662 od Viléma Václ. sídlo Bolechovo : Černé. r. 1340 přísluš.
Cikána, držitele druhého statku. Syn jeho tvrze Pardubské. Později se dostala v držení
Vilém Rudolf prodal oboje r. 1699 Okt. klášt. Opatovského a byla od r. 1436
Vládislavovi z Valdšteina.
Fara tu za přísl. hradu Kunětické hory, s nímž při
nikla po r. 1623 a teprve za naší paměti pojena k panství Pardubske'mu.
obnovena. (H. V. 220).
erná Malá a Velká, vesnice u Pa
ermná Malá a Velká, dvě vesnice cova, byly za starých dob rozděleny na
u Borohrádku. Malá byla r. 1342 přísl. některé statky vladyčí, z nichž pokračují
Borohrádku, obě pak patřily později ke cím dělením povstaly statky svobodnické.
zboží Jelenskému, drženy pak k Liticůml R. 1531 byl v jedné z nich vladyčí statek
a po r. 1495 k Potšteinu. Velká zůstala Viléma Vojslavského z Vojslavic,- bezpo
odtud při Potšteinu a později se dostala chyby ty'ž, jenž patřil v 16. st. k Pacovu.
ke Kostelci n. Orl. Malá Č. odprodána,
erná, Černá neb Dolní Novina,
dostala se pak k Postolovu, prodána r. 1589 dobrý název vesnice Schwa1zwald pod Dč

Hertvíkovi Zejdlicovi

ze

enfeldu a vínem u “Mimoně. Ves tato povstala ne

od toho r. 1591 Heřmanovi z Bubna a dlouho před r. 1604.
erná, časté pojmenování řek a poto
na Jelení.
,
Čermníky (lépe než Čermíky, též Čer kův.
. neb Černá řeka (1268), přítok
mník), ves u Kounic, jež se přip. r. 1340. Olší, na němž jest ves . (Schwarzbach),
Tehdá patřilo kapitule Vyšehradské a . (1368), potok Schwarzau.
5 osedlých, které zastaveny r. 1436 .lin
erná hat, Černohať, Černě'nať,
dřichovi ze Stráže a drženy pak ke Pře *ves u Manětiny, která patřila ok. r. 1193
rovu. Vedle toho byl tu vladyčí statek, jklášteru Plasskému. L. 1420 od něho
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zastavena, ale zase vyplacena a držena keyKostel v l. 1580, 1600 a 1725 opravo
klášteru do r. 1577, kdež prodána Mik.gváný, byl po r. 1623 ňlialním. (H.!l. 157).

Kozelkovi z Hřivic.

Potom tu posta-:

Černčice,

Čenčice, ves u Kostomlat,

vena “"'2- L- 1584 kOUPil Č Od dědiCůVivyskytuje se od r. 1466 jako přísl. hradu
KozelkOVÝchHavel Hrobčický : HFOb'IKostomlatského, dostala se při dělení téhož
čice.
- držena POZděii ke Všesulovu-ipanství (asi 1501) Václavovi z Vřesovic,

R. 1672 prodal ji Václav Karel Hozlauršienž

ji Václavovi jinému prodal (1509)

z Hozlau Karlovi MaX-L3ž3n5kémujPozdějibylyvdrženíKostomlatskýcthře

z Bukové a tento ji připojil k Manětině.f_sovic až do r. 1587, kdež je koupil Jiří
erna'. Hora, ves, v 15. stol. spustla “Kamarát Kaplíř ze Sulevic. Tehdá tu
(patříc k Hostouni), později zase postavena. postavena tvrz. R. 1623 Č. zabrány Mik.

erná hora, Sedmihradská hora !Satanéři z Drahovic a prodány Hum

(1584), staroč. název nejvyššího vrchu nad prechtovi st. Černínovi
z Chuděnic,
Deštnou v Orlických horách.
jenž je zase ke Kostomlatům připojil.

erná

hora,

vysoký vrch u samých

Černětice

(prv. Črňalicí), ves u Vo

hranic, po němž se i hory všechny za lyně, vyskytuje se v 16. stol. jako přísl.
Kvildou Černými horami nazývaly. Proto tvrze Zálezl. L. 1601 odprodány Jindř.
slove r. 1589 Zdíkov a r. 1652 Kvilda ŽChřepickému z Modliškovic, jenž tu
pod Černými horami.
erná Studnice, název vsi Schwarz jzřídil dvůr. Potomci jeho Adam & Ctibor

jVáclav pr.

brunn.

Černčice,

Bernartovi

Hyzrlnvi

'z Chodův (+ 1652). Po něm dostali Č.

Čenčice (prv. Crnčici),ves za díl synové mladší Václav a Zikmund,

u Loun. Od 14. st. byl tu farní kostel,
jehož podací náleželo vladykám z Jablonce
a Vlastislavě (1391 Dobeš, Hašek, 1405
až 1415 Jan). V 15. st. nazývali se odtud

rodiny Černčických

po nich následoval ok. r. 1689 Jindřich
Václav, syn onoho. Na poč. 18. st. držel

Č. VojtěchZádubský ze Šontálu, jehož

a Světeckých potomstvu až do vymření (1877) náležely.

Černice (prv. Črm'ci), ves v okr. Jir
R. 1537 prodal Václav Novo
hradský : Kolovrat ves . Albrechtovi a kovském, přip. se r. 1409, kdež přidělena
k faře Horního Jiřetína. Mikuláš Fictum
Jiříkovi a jich bratřím Sokolům z Mor,
kteří je připojili k Vršovicům. Část vesnice z Ekštetu prodal Č. Jaroslavovi Kosto

z Černčic.

mlatskému

z Vřesovic a tento Jiříkovi

tvořila kromě toho vladyčí statek (do roku
1623 Kozelkův z Hřivic) a jiná část pa z Hochauzu (1586). Od něho připojeny
Albrechticům a s nimi se dostaly k Eisen
třila k Novému hradu. Všechny ty části kberku.
s třemi čtvrtinami podací kostelního k Vršo
Černice, farní ves u Krumlova, v níž
vicům přikoupeny. Po r. 1623 zanikla tu
byl kostel již r. 1315. Tehdá daroval Bavor
fara a
. přifařeny k Oboře.

ernčice, Čenčice,

ves u Nového z Bavorova ves

. a jiné vsi klášteru

Města n. Met., n. _s tvrzí, r. 1318 sídlo Zlaté koruny za to, aby byl v témž klá
šteře pohřben. Od 14. stol. byla tu fara,
jejíž podací náleželo opatům. Papež Boni—
facius r. 1400 týž kostel klášteru připojil.
Když Oldřich z Rožemberka veškeré opat

Arnusta z Talmberka, jehož potomci byli
bratří Jan a Vilém (1355—1364). R. 1355
byl tu farní kostel. Asi od r. 1367 vládli
tu bratří Vítek, Arnošt a Vilém, z nichž
první byl ve vysokých důstojenstvích du

ství Korunské opanoval, vrátil klášteru

chovních (1- c. 1414). V držení
. násle k nuznému jeho vydržování dvě rychty
doval sestřenec jeho Oldřich (1405—1415) Rájovskou a 'Černickou, s čímž se opat

a potom Arnošt z Kácova (1423—1466), r. 1457 spokojil. A tak zůstaly Č. klášteru
jenž poražen r. 1423 u Hořic. Potomek až do jeho zrušení (1785) a přip. r. 1787
z Kácova (1483 k panství Krumlovskému.
Černice, samota u Bechyně, n. ves a
až 1527) založil Nové Město, k němuž
Č. připojil. Tvrz spustla před r. 1527. vladyčí sídlo, na němž seděl r. 1410 Ctibor

jeho Jan Černčický

Černice — Černín
a r. 1447 syn jeho Ctibor z Č. R. 1530
patřila ves k panství Bechyňskému.
ernice, ves u Horažďovic, n. tvrz a
vladyčí sídlo. Ke sklonku 14. st. seděli
tu Mikuláš Puchník, Dobrohost a Volfart
br. 2 Č. Puchník oddal se stavu duchov
nímu a stal se arcibiskupem Pražským,
avšak zemřel před uvedením v úřad (140 2).
Později přikoupeny . k Oselci a tvrz před
r. 1543 spustla.
,
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Mik. Aleš Víta ze Rzavého ('l-1675)
a

. prodány po jeho smrti Fr. Karlovi

Libšteinskému z Kolovrat (1676) Od
té doby drženy k Rychnovu. Fara, jež
v 17. stol. zanikla, obnovena r. 1787.
V l. 1822—1825 postaven nynější zámek.
(H. 11. 192.)

Černilov (staroč. Črnielou, něm. dříve
Slakendorf ), farní ves u Hradce Král.,

která měla farní kostel již r." 1271 a a
erníkov, ves u Polyně, r. 1379 mezi třívala králům (zbytek vladařství Hrade
několik vladyk rozdělená. R. 1410 patřila ckého). Ok. r. 1346 dostal se . man
část k Novému Heršteinu & na jiné seděl sionářům v kostele Pražském, část pak
zeman Čeněk. Vl. 1447—1463 držel . od nich přikoupena od Hynka z Náchoda

Jetřich z Čiremperka.

R. 1473 vypleněn (1353) a plat na dvoře od Petra zdejšího
skrze Bavory. R. 1480 držel jej Jindřich rychtáře (1416), R. 1420 zapsán Č. Hyn

Výrek z Ryžemberka.

R. 1519 prodal kovi z Červené

Jindřich z R. a ze Švihova tvrz a ves

hory, jenž jej ještě roku

1454 držel. V témž století dostal se

MikulášiNebílovskěmu z Drahobuze. Trčkům z Lípy a držen v 16. st. k pan
. připojen potom k Polyni, r. 1592 k Je ství Smiřickému. R. 1585 dědičně prodán
žovu a s ním k Chuděnicům. (H. IX. 56.) Burjanovi Trčkovi a bratřím jeho. R. 1753
erníkov (Gross-Uretschlag, původně postaven tu nový kostel a r. 1782 zřízen
Ulreichslag), ves u Krumlova, jež se přip. evangelický sbor.
ernín (staroč. Črm'n), ves v okresu
r. 1380 mezi přísl. hradu Krumlovského
Berounském, snad pojmenovaná po lese
a při něm stále zůstávala.
erníkovice (něm.ve 14. st. Grunaw), Č-u (viz níže). Ve 13. st. patřila bisku
farní ves u Rychnova, n. s tvrzí. Od 14. st. pům Pražským, avšak král Václav odňal
stál tu farní kostel. Č. byly sídlem vladyk jim ji (před r. 1295), aby ji přivlastnil
ze Žampachu. Nejznámější z nich Jan novému městu Berounu. Ač tomuto
Kolda pověstným se stal pro mnohé lou vl. 1350 a 1437 potvrzován, přece potom
peže, Proto dobyty Č od lidu krajského odňat &přidán k panství Točnickému, při
r. 1441 a obleženy zase r. 1449. R. 1457 němž se r. 1558 vyskytuje.
dobyl jich Jiří Poděbradský a podržel
ernín, ves u Hořic, která stála již
je pak k Liticům. Od roku 1495 drženy r. 1250. Později tu byla tvrz, na níž seděl
k Potšteinu a od něho odprodány r. 1558 r. 1402 Petr, praotec Černínův z Čer

Matyáši Dobešovi z Olbramic, jenž po nína.

Syn jeho Jan (1427—1437) byl

stavil novou tvrz na místě nyn. zámku hejtmanem Sirotčího vojska. Kromě nich
(—i—
1579). Po něm následovala Barbora přip. se Veněk (1440—1460) a Jan Lu
Trčkova z Bibršteina (1- 1585), po činec(1447—1468). R. 1547 byl Č. v držení

druhé vdaná za Jana Jetřicha st. ze Sadovských ze Sloupna, po nich jej
Žerotína (1- 1610), po němž dědila druhá měl Václav Král z Dobré vůdy a roku
manželka Lidmila z Kolovrat. Po ní ná 1557 Jiří Kopidlanský z Kopidlna. Od
sledovala MaříMajdaléna Trčkova z Lob jeho synův k. jej Vilém Ostromířský
kovic (1- 1633) asyn její Adam Erdman z Rokytníka a následoval r. 1594 Václ.
Trčka, jenž r. 1634 v Chebu zavražděn. Kapoun ze Svojkova, jenž jej prodal
. zabrány potom a darovány Jindřichovi (1603) ke Smidarům. Později připojen
Kraftovi z Lamerstorfu (1636), jenž k Domaslavicům & za vlády Frydlantské
nynější kostel vyzdvihl (1652). Po jeho k Bělohradu. (B. V. 122.)
smrti dědila manželka Anna Vítovna ze
ernín, les někdy rozsáhlý (bezpochyby
Rzavého a po ní synové lv.eopold Vilém v okolí Králova Dvora u Berouna).deyž
(1- 1663) a Karel (1- 1672). C. dědil potom kníže Břetislav r. 1039 hradu řeč. Hděc
Místopisnýslovník: Část historická.
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Černošice, Černěšice (stě. Črněšici),
v Polsku dobyl, převedl obyvatelstvo (Hed
čany) do Čech a usadil je na velikém kusu dvojí ves u Radotína, která se dostala
lesu -a. Ještě r. 1110 říkalo se jim Hed r. 1115 kl. Kladrubskému a od r. 1292
čané a vesnicím od nich založeným také tak. klášteru Zbraslavskému. Ve 14. a 15. st.
Černívsko, Černísko (strč. Črm'w byl tu farní kostel. R. 1422 opanoval Č.
sko), farní ves mezi Březnicí a Blatnou. Pešík Předbor z Raděšína, jemuž roku
Patřívalo ke hradu Křikavě a měla farní 1436 zapsány. L. 1454 byly ještě v zápis
kostel již r. 1357. Po zboření hradu Kři ném držení, avšak později zase ke klášteru
kavy náleželo k Uzenicům & r. 1617 přik. vyplaceny.
k Drahenicům. Po r. 1623 zanikla tu fara
ernošín, město, prvotně ves, po níž
a kostel byl ňlialním k Pohoří; l. 1785 se snad jmenoval :. 1155 Bernart z Černo
zřízena tu lokalie a 1. 1856 fara. (M. šína. Ve 14. a 15. st. byl tu farní kostel.
V l. 1374—1 383 jsouc ještě v držení Bohu
Xll. 136.)
Čemoc

Velká„ farní ves v okr. Žate slava ze Švamberka,

vyskytuje se od

ckém, r. 1316 sídlo Sulislavovo. R. 1356 r. 1396 jako příslušenství hradu Volfšteina.
byl tu farní kostel pod podacím Pluhův Po spuštění téhož hradu držen ku Třebli
z Rabšteina a Jana a Miloty Kozích a k panství Trpistskému. L.'1551 obdržel
hlav. R. 1374. seděl tu Otrad a od r. 1390 svobody od Zdeňka a Jáchyma bratří ze

Fremutové z Krásného

dvoru.

Kromě Švamberka.

R. 1624 založeny matriky.

toho byl tu některý vladyčí statek. R. 1548 Poněvadž Č. za válek Švédských velice
patřila .pp. z Vřesovic, později seděli spuštěn byl, udělil mu Bedřich ze vam
na tvrzi Myškové ze Žlunic. Po držení berka nejen svobody (1653), nýbrž vymohl
BedřichaMaštovského z Kolovrat ná i majestát na výroční a dobytčí trhy a dal
sledovali r. 1598 Beřkovští ze Šebířova výsady také zdejším cechům. Trh—ypo
a r. 1605 Jachym ml. Hora 2 Ocelovic. tvrzovány vl. 1756,1783 a 1794. R. 1732
Tomuto zabrán a prodán 1623 Matyáši znova postaven zdejší kostel. R. 1804 a
Portovi, po jehož smrti prodán Heřma— 1836 byly tu veliké ohně. Erb: Štít čer
novi Černínovi z Chuděnic (1629). Týž vený se zeleným vrškem a na něm labuť
sice r. 1636 . odprodal, ale zase r. 1646 stříbrné barvy se zlatým pyskem a zlatými
přikoupil. Od té doby patřil ke Krásnému nohami.
ernotín, ves u Stoda, která se již
dvoru. Po r. 1623 zanikla fara, r. 1773
založena lokalie, vl. 1783—1787 kostel r. 1238 připomíná, ale tehdá tu byly dvě
znova postaven a r. 1801 fara obnovena. vsi téhož jména. Patřívala klášteru Cho

ernochov, ves v okresu Lounském, těšovskému, jehož přísl. byla také r. 1367
která patřila od r. 1207 klášteru Ose a potom až do jeho zrušení.
ckému a r. 1358 měla farní kostel. Cís.
Zikmund zapsal
. l. 1421 Vlaškovi
z Kladna, jehož potomci jej r. 1454 drželi.
Později vyplacen a ujat zase od kláštera.
R. 1620 prodán od stavův Prokopovi Dvo

řeckému z Olbramovic,

ernoušek, lépe Černouček (staroč.
jen Černuc, Černučec, Černúček), farní ves
u Roudnice, která patřila r. 1102 ke stat

kům kostela Vyšehradského
r. 1295 z části k biskupství.

a okolo
Od r. 1352

ale r. 1621 přip. se tu také farní kostel a větší část
zase klášteru navrácen. Od polovice 17. st. drželi tehdá a potom pp. z Běškovic.
patřil k Peruci. Kostel od r. 1623 ňlialní Proto přip. se r. 1521 i s podacím jako.
r. 1772 znova postaven.
přísl. panství Běškovského (Hor. Beřkovic),
emojedy, ves kláštera Opatovského k němuž až do r. 1850 větší část vesnice
neznámého položení.
patřila. Ostatek přip. se r. 1390 jako přísl.
ernolice, ves u Dobřichovic, jež pa arcibiskup. hospodářství (později panství)
třila r. 1239 Kladrubskému a od r. 1292 Roudnického.
Zbraslavskému klášteru, z jehož držení však
Černoves (lat. Nigra villa), ves v okr.
ve 14. st. vyšla. Později byly samostatným Netolickém, kterou prodal Vilém z Újezda
a z Poděhus r. 1401 Petrovi a Bohu
statkem, jenž přikoupen ke Všenorům.
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slavovi br. z Malovic. Se statkem tvrze matriky. Martin postavil kostel v Č. (zemř.
Malovic dostala se k Libějicům (1545). 1668). Dědičkou byla manželka jeho Jo
Sice oddělena na krátko, ale zase připojena. hanka Kateřina z Talm berka (1- 1672),

erňoves, Černěves (pův. Črmněves po níž zase dědil bratr její Vilém Václav
soudíc podle lat. překladu Rufa villa), ves
na Labi u Roudnice, jež se přip. r. 1273
mezi statky kl. Doksanského. Ve 14. st.
byl tu farní kostel, jenž s částí Č. patřil

(1- 1678).
. potom byly v držení syna
jeho Jana Maximiliana ('i' 1697) a tohoto
syna Václava Viléma (1- 1697), jenž vše
jmění své odkázal manželce Marii Eleo
k arcibiskupství. R. 1390 držena k ho noře Renatě de Lasaga. Tato prodala .
z Pa
spodářství Roudnickému část arcibiskupské Kryštofovi Karlovi Voračickému
a druhá část zůstala v držení kl. Doksan běnic, jehož syn Kryštof Norbert pustil
ského až do r. 1454, kdež zastavena Zbyň je r. 1721 Frant. Karl. Vchynskému ze

kovi Zaiíci z Hazemburka.

Odtud Vchynic.

držena ke Klapému a Budyni a r. 1577
Mikuláši Zajíci doprodána. Část tato (bez
pochyby r. 1617) spojena s tou, která dosud
k Roudnici patřila, a oboje spojeno s Bro
zany. Fara r. 1623 zanikla a kostel zůstal
íilialním k Vetlé.

ernovice,

ves u Chomutova, která

stála již r. 1281, jsouc tehdá přísl. ko
mendy Chomutovské. Při témž panství zů
stala až do r. 1561, kdež ji Jan z Veit

mile prodal VáclavoviTrmickému z Mi
liny. Později připojena k Ahníkovu.
ernovice, město, pův. ves ve farnosti

Později dostalo se panství Č.
v držení hr. ze ternberka, od r. 1803

č

Zesnerů ze Spitzenberka, od r. 1823 knížat
ze Schónburka a za naší paměti také ro
diny Veithův. Fara povýšena r. 1824 na
děkanství. Erbz. Štít modrý, na němž stří
brná hradba ze štukoví postavená, s bra
nou a v ní mříží ke spuštění připravenou,
nad hradbou dvě věže, každá s velkým
oknem, kranclemi, červenou střechou a
dvěmi zlatými makovicemi. Mezi nimi nad
branou stříbrný štítek s červenou růží (erb
rodu Rožemberského) a výše zlatá růže
(erb pp. z Hradce).

Dobešovské, k níž kostel zdejší ještě ve
ernovice, Černovičky, dříveČer
14. st. patříval. Za městečko vysazeny . .nomice, Černomičky, ves u Středokluk,
skrze pp. z Choustníka a byly dlouhou roku 1358 ves s farním kostelem a tvrzí.
dobu přísl. hradu Choustníka. V 15. st. R. 1358 seděl tu Štěpán Budkovic, později
nazývali se faráři již Černovickými, zvo Jaklin z Ličkova, po němž zůstala (1380)
livše si
. za sídlo. R. 1531 zastaveny vdova Mára. Od r. 1392 držel . Herbort
důchody Č., Deštné a několika vesnic od z Kolovrat. V 15. st. seděli tu potomci

hradu Choustníka Anně Rožemberské

jeho Černomičtí z Kolovrat (1434 až

z Hradce a vykoupeny teprve r. 1581 c. 1460 Albrecht, 1475 Herbort). Později
skrze Petra Voka z Rožemberka od Adama přikoupený k Buštěhradu, tvrz se vsí spustly
z Hradce, jenž je byl po Anně zdědil. a fara zanikla. (H. VIII. 24o.)
Petr Vok prodal pak (1597)
. a 4 ves
ernovice, ves v okr. Touškovském,
nice MajdaléněMalovcové : Lisova, jež patřila od r. 1219 klášteru Teplskému.
skrze niž se dostaly k panství Kamenickému.
ernožice (prv. Črnožici), ves u Jaro
Když r. 1620 císařské vojsko Kamenici měře, dříve vladyčí sídlo (1365 Ctibor,
mocně ujalo, zastaveny . Jáchymovi Špa 1395 Pašek Plesský, 1395—1407 Matěj,
ňovskému : Lisova, ale vyplaceny od syn Benešův). Potomci některého z nich
něho zase (1622). R. 1623 prodány s pan— psalise potom Malešickými z Černožic.

BenešSendražský ze Sendražic prodal
Paradysovi z Eschaide. Po smrti jeho Č. (1512) k panství Smiřickému.

stvím Kamenickýmválečníku Jindřichovi

(1638) dědili Martin Jindřich z Eschaide

a Bartolomějde Lasaga y Paradis, když

ernuc, starý název Turska.
ernůtky (stč. Črnotici, ted vlastně

se pak 1. 1641 dělili, dostal onen dvůr Velké a Malé Černolice neb ernůtky),
Vodnou, městečko Černovice a mnohé ves dvojí ves v okr. Hořickém, z nichž jedna
nice, tento Kamenici. R. 1647 začínají se patřila r. 1143 klášteru Strahovskému,
o=z<
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avšak již r. 1260 byla tu vladyčí sídla
Dobostojovo a Zavidovo. R. 1447 patřila
větší část obou ke zboží Třebovětickému.
Oboje vesnice zůstaly při něm i r. 1551
při dělení statku Cerekvického, avšak roku
1623 patřily k němu toliko Dolní ., po
něvadž Horní se byly dostaly v držení pp.
Přimských, od nich k Třebověticům r. 1615
jen zastaveny byly.

odňata obcí pro účastenství ve vzpouře a
do r. 1629 v nájmu :: potom dědičně po
nechána. R. 1856 tu postavena nová kaple.

ervená. hora., n. hrad u Žernov, po
němž se nazýval v [. 1291——1295 Sezema
7.Č. V l. 1362—1365 byl tu pánem Mik.

Piskle z Rotemburka
Polcř). Od něho k.

(1372 Mikuláš

. Jan arcibiskup a

bratřijeho Václav a Pavel z Jenšteina

ernýšovice, obecně Černejšovice před r. 1379. Od r. 1390 držel ji Pavel sám
(pův. Črnýšovici), ves u Bechyně, jež ode
dávna k panství Bechyňskému patřívala.
eřov, dvůr u Jičína, n. ves, jež se
r. 1360 přip. Také tu bylo vladyčí sídlo,
na němž seděl r. 1414 Aleš 2 Č. V 16. st.
náležel Č. ke hradu Veliši jsa vesnicí,
ale po prodání Veliše r. 1606 ponechán
při zámku Kumburku. R. 1622 byla ves
na dvůr svedena, kromě toho byl tu sad
Čeřovka, jenž darován :. 1624 jezovitům
Jičínským.
ertousy (staroč. Trčeúsi, Trčehúsy,
pak Trčousy), ves u Hor. Počernic, jež se
přip. r. 1322. Část její prodal Henzlin
Benešovský r. 1357 k vysokému učení Praž.
Sice tu byly zemanské a městské dvory.
Při jednom z nich byla tvrz, na níž před
r. 1437 Mik. Gůr seděl. V 16. st. byl tu
zemanský dvůr (vladyka z Baště, Flašárů
z Dolan a t. d.), jenž přikoupen před
r. 1614 ke Chvalám, ostatek zůstal od

a pr. asi r. 1393 Hynkovi a Hynkovi
bratřím z Dubé a z Adršpachu. Kdyžtito
se dělili asi r. 1408, dostal . Hynek ml.,
jenž se postavil r. 1420 proti kališníkům

a straně pod jednou pomáhal. Proto
r. 1427 od Sirotkův obležena, dobyta a
vypálena. Zdali hrad od té doby postaven
byl, není známo. R. 1454 držel panství
Hynek mladší (syn Hynkův) a potom se
dostalo k Abršpachu. Petr Abršpach z Dubé
postoupil r. 1527 hrad pustý .h. a jiné
statky věřitelům svým. Tehdá a ještě roku
1687 byla ves u hradu ležící městečkem.
L. 1534 připojeno oboje k panství hradu
Ryzemburka a r. 1601 k Náchodu. (H.
V. 36.)

Červená Lhota viz Lhota a pod.
ervený dvůr, zámek a hospodářství

u Chvalšin, původně jen dvůr, který r. 1599
stál. Za Eggenberkův, když panství Krum
lovské drželi, postaven tu letohrádek, jenž
r. 1357 při Michli.
ertyně, ves u Krumlova, kterou pr. v l. 1756— 1786 v zámek rozšířen. Odtud
Vernéř ze Srdova r. 1365 bratřím z Rožem také zřízena silnice na Klet a tu r. 1825
'
berka. Od té doby držena k Menšteinu a věž vyhlídka postavena.
ervený dvůr, n. tvrz a dvůr u Bra
po jeho spuštění ke Krumlovu.
ervená, Červený (lat. Rufa), farní ňan pod Červenou horou blíže Bíliny a
ves nad Vltavou, kdež založila Dislava, manství služebně ke hradu Mostu. V 15. st.
máti Jiříka Milevského, před r. 1 190 kostel. seděl tu rod Krynesův 7. Červeného
C. měla již r. 1251 svou faru a patřívala dvoru. Poslední z nich Albrecht prodal
odtud klášteru Milevskému. Po r. 1420 jej r. 1513 Bartoloměji ze Všebořic. Od
dostala se s celým klášterstvím zástavou něho koupil jej r. 1521 Opl z Fictumu,
pánům Zvíkovským. R. 1575 podací s ko avšak zabrán mu pro faleš & prodán dě
stelem sv. Bartoloměje, pustou farou, mlý dičně Bedřichovi Satanéři z Drahovic,
nem, rybáři a břežáky dědičně ke Zvíkovu od něhož jej koupil r. 1544 Petr z Čirnu
odprodána. R. 1729 skrze vrchnost zase a od tohoto r. 1545 obec města Mostu.
fara obnovena.
ervený Hrádek viz Borek.
ervená, ves u Kašperských Hor, jež
ervený potok (1583), přítokOrlice
patřívala ke hradu Kašperku. Když v 16. st. (něm. Grenzbach).
jeho panství rozprodáno, koupila . obec
eský les, již 1'. 1398 (r. 1461 také
města Kašperských Hor. Po r 1620 Hvozd).

Česlice — Čestín Nový
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Česlice, dříveŠeslice, Čestlice, Vše sledovali pak hrab. ze Sickingen, r. 1819
stlice, farní ves u Říčan. která měla svouí hr. Rej, pak po některém vystřídání rod
faru již' ve 14. st. R. 1324 připomíná se
Slávek z ., r. 1331 měnil je Vznata ze
Zap. Až do r. 1372 patřily pp. z Říčan,
r. 1380 držel je Jan, děkan 'u sv. Apoli
náře, a Bartol. Štuk, r. 1396—1408 Mikeš
z Č. Tehdá tu byla tvrz. Polovice její
(r. 1423 Alžběty 1 Č.) dostala se Zaviši

hr. Malabailův.

estín, vlastněČestín kostel, městys

u Janovic, r. 1350 farní ves s tvrzí, na
níž seděli r. 1360 Mojek, Zdeněk a Mikeš
bratří. Mojkův syn Zbyněk stal se tu r. 1360
farářem a založil tu několik církevních
nadání (1-1413). Po něm dědil Č. Prokop
z Valdšteina
& pr. r. 1457 Martinovi ze Soběšína, jenž tu ještě r. 1 19 seděl.
Bořkovi z Lukavce. Později je držel V druhé polovici 15. st. držel %. Michal
Vilém z Chlebova a r. 1465 Jan z Říčan ze Soběšína, po němž jej dědila Dorota
a Heřman, syn Lévův, odtudž. R. 1496 z Holohlav. Tato se vdala pak zase za
držel .Heřman ze Sulic. R. 1541 patřily Slavatu z Chlumu, jenž se stal r. 1486
k Průhonicům. (M. X.)
pánem zdejším. Syn jeho Michal (1- 1537)
estětín, Číštětín, ves u Manetiny, odkázal Č. Markétě sestře a Haškovi Zví
r. 1379 na několik zeman. statkův roz řetickému z Vartemberka, manželuje
dělená. Král Václav dal část vsi Hošťál jímu (1—
c. 1544), po němž následoval syn
kovi. purkrabí na Rabšteině, a synům jeho Zdislav (1-c. 1559). Po jeho bezdětné smrti
v manství (1388), kteří ostatek od Byčena uvázal se v . Diviš Slavata z Chlumu
a Zvěsta přikoupili. R. 1509 přip. se jako (1559) a když po něm r. 1577 statky dě
přísl. Hrádku Prohořského, s nímž se do leny, dostal \,. syn Adam. Týž prodal Č.
stal k Toužimi.
r. 1602KarloviMazanci ze Frymburka
estice, ves u Častolovic, od starých dob (% 1616). Po něm následovali Ladislav
(zejména 1495) příslušenství tvrze Často Hrobčický z Hrobčic (1- 1623), Albr.
lovské.
Libšteinský z Kolovrat (1629—1640), od
Čestice (prv. Častici), farní ves u V0 r. 1640 Jáchym sv. p. Rungen. Od toho
lyně, která. se připomíná již r. 1243, jsouc koupila jej r. 1641 Kateřina Skuhrovská
sídlem Janovým a r. 1251 Vitmarovým. z Kokořova (1—1656). Po ní dostal se
R. 1274 seděl tu Štěpán se syny svými Č. dceři Alžbětě Kateřině provd. z Kaiser
Hrdoněm, Hypolitem a Bohuslavem. Od šteina. Po ní následoval r. 1668 svob. p.
14. stol. byl tu farní kostel. Od r. 1366 Vernier, r. 1673 Jan Vojt. z Freisleben,
vládli tu bratří Rynart (1 366—1 384), Přech jenž byl r. 1680 od svého sloužícího uškr
(1375—1400), Štěpán, Jan (1- 1392) a cen. Od r. 1686 následovala rodina Bru
Veclin, pak synové Rynartovi Štěpán (1393 nierů. R. 1713 prodal Ant. Václav Mise
až 1434), Vilém a Mikuláš. Po Mikuláši roni z Lissonu Č. hrab. Bredovi k panství
následovali synové Přech (1463—1487) Kacovskému. Fara r. 1623 zaniklá obno
a Jindřich a Vilém (1519—1544), Přechův vena r. 1708 jako administrace a r. 1861
syn. Po jeho bezdětné smrti uvázal se jako fara. Matriky začaty r. 1670. Erb:
v Č. Přech Lčovický z Čestic (1' 1570), Štít červený a na něm stříbrná lilie he
po němž je dědila dcera Johanka s mužem raldická. (M. B. XII. 106.)

svým Bernartem : Hodějova.

Rodu jeho

estín Nový, Čestíno, ves u Klatov,

1622 zabrány a prodány Jindřichovi Mich. r. 1379 na několik vladyčích statků roz
z Chodův, jenž zřídil r. 1626 dělená. R. 1537 koupil ji Volf Sedlecký
kalvarii u
K rodu tomu přiženil se z Újezdce. Do r. 1640 držen ke Kolinci,
Karel Leop. hr. :. Millesimo (c. 1660) odtud byl v držení Kocův z Dobrše. Okolo
a ten jej prodal za děti své (1679) Be r. 1653 nazýval se Novým . Od r. 1667
nigně Kateřině Hochauzerové. R. 1690 k. držel Č Vilém Alexandr Běšín z- Běšin
je Petr Hynek z Říčan, jehož rodu do ('i- 1698) a po něm jeho potomci. V 18. st.
r. 1745 patřily. Odtud byly v držení Ma-j patřil k Obytcům, r. 1739 přišel zase pro
lovcův z Chýnova až do r. 1798. Ná dluhy do prodeje. R. 1783 k. jej Antonín

Hysrlovi
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Perglar z Pcrglasu, jemuž až do poč.

Číčovice

(staroč. Čicčouíci), dvě vsi

(Velké a Malé), z nichž jedna se r. 1209
přip. Za oněch dob říkalo se velkým ho
esy, spravedlivé české jméno vesnice řejší, malým dolejší. V těchto stávala tvrz.
Přes v okr. Hostounském.
Až do r. 1562 drženy k Bíl. Újezdci. T. r.
eŠov, ves v okr. Jičínském, n. vladyčí prodal je Václav a Jan br. z Donína Cti
sídlo (1360 Jan Skála : Č.). Vladyky z Če borovi, Václavovi a Janovi starš. Sluz
šova, kteří měli ve 14.—16. stol. statky ským z Chlumu a Jiříkovi starš. Otovi
v Kladsku, bezpochyby odtud pocházeli. z Losu. Ti se rozdělili o ně tak, že každý
Část vesnice dostala se v 16. st. k panství držel několik dvorů. Větší část skoupil po
Velišskému. Na svob. dvoře seděli v 16. st. zději Šťastný Sluzský (— 1590) a když syn
Kameničtí z Vitiněvsi, 1597 Vojičtí z Nové jeho Jan Benjamin nabyl (1606) Tucho
vsi. Dorota Linhartova roz. Mladotka ze měřic, připojeny k nim i . (H. Vl. 24o.)
íhaná, farní ves u Touškova, která
Solopisk prodala jej 1. 1628 ke knížectví
Frydlantskému, ale pro nezaplacení byl jí patřila od r. 1219 kl. Teplskému. Ve
vrácen a r. 1669 zase v dědictví uveden. 14. st. byl tu farní kostel, jehož podací
R. 1716 přikoupen k Veliši od ryt. z Hoch náleželo opatům. Král Jiří potvrdil (1459)
19. st. patřil.

— Čestlice

viz Česlice.

berka.

klášteru Č., kterou držel ke zboží Kru
kanickému. Kostel vl. 1654 a 1717 ob
(stě. Čiebuz), farní ves u Smiřic. noven. R. 1635 začínají se matriky.
Fai-e, která tu byla již ve 14.. st., říkalo
íhaná, ves u Teplé, jež patřila r. 1273
se také Německá Skalice. R. 1359 patřila kvesnicím kl. Teplského (r. 1459).
pp. z Dobrušky, r. 1380 Elišce ze Smiřic,
íhošť, farní ves u Ledče,'r. 1347
vdově po Sezimovi 2 D., 1. 1390 držel ji sídlo Ctiborovo a syna jeho Hanka (1347
Petr Kostský z Vartemberka a roku 1403 až 1362). R. 1365 byl tu farní kostel, pak
Beneš z Choustníka. R. 1495 připomíná i tvrz.
. drželi r. 1365—1369 Mareš,
se i Č. i Skalice jako přísl. panství Smi 1384—1390 Kunášek, 1393 Jan a vletech
řického. R. 1623 zanikla tu fara a . při 1407—1414 vdova jeho Přiba. Jan ml.
fařen k Holohlavům; obnovena r. 1785. Špetle z Prudic, koupiv . od Matouše
íčany, n. ves v bývalém Chrudimsku : Chřenovic, prodal ji r. 1500 Michalovi
z Chlumu. Odtud držena ke hradu Chlumu.
(snad ——Šu'ičany).
Číčov (staroč. Čiečov, od osob. jm. V l. 1574—1587 přikoupena ke hradu
Čeč, Číč), ves u Blovic, v níž byla ve 14. st. Ledči. Po 1. 1623 zanikla fara a kostel
fara. R. 1272 měl tu statek kl. Chotě byl Hlialním k Ledči. R. 1784 zřízena tu
šovský. R. 1360—1392 seděl tu Ondřej lokalie a později fara.
ichalov, ves u Žlutic, r. 1389 sídlo
s Patříkem, r. 1380 i Protiva. Odtud na

Četětice viz Tetětice.
Číbuz

zývali se Cíčovci

: Číčova,

zejména Heršovo, jenž byl praotcem Čichalovcův

r. 1414—1425 Petr (současně 1413 Jan) z Čichalova (Hereš 1389—1400, Jindřich
a r. 1442 Zdeněk. Jeden z nich Jan nabyl a Tas 1402, Jan, Rudolf, Oldřich, Purkart
Těňovic, k nimž Č. (před r. 1520) připojil. 1403, Petr 1429). Posledním tu byl Jan
S ním se dostal k panství Pořickému. Po (0. 1520). Tehdá tu byla tvrz. Od r. 1530
drželi Č Huvarové z Lobenšteina,
r. 1623 fara tu zanikla.
íčová, Čéčova (ve 14. st. i Čečovice), k nimž se přiženil před r. 1665 Valter
ves u Borohrádku, jež se přip. r. 1342 Vilém ze Štensdorfu. Později přikoupen
.
jako přísl. Borohrádku. Později patřila k Údrči.
ichov, n. ves u Pláně v okolí Mane—
k Jelení, s ním připojena k panství Liti
ckěmu a po r. 1495 k Potšteinu. Odtud tiny, nyní les. Stála již r. 1169, ale spustla
zase prodána, náležela do r. 1589 k Posto v 15. st., ne-li dříve.
lovu, odtud k Chocni. Vincent Muschinger
ichtice, ves u Bavorova n. s tvrzí.
oddělil ji r. 1623 od Chocně a připojil Ok. r. 1350 měl je Albert z Libotyně, od
k Borohrádku.
jehož synův je koupili ok. r. 1360 páni
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; Rožemberka k Helfenburku. Od r. 1410 Plotové ze Stříteže. Po jejísmrti (1664)
držel . známý válečník Mikuláš z Husi ujal .syn Aleš Karel Plot z Konařin,
a v letech 1422—1461 příbuzný jeho Jan jenž se tak zadlužil, že přišly Č. r. 1686
Stebňák ze Skryj. Od syna jeho dostaly do prodeje. Koupil je Jan Jindřich sv. |).

se r. 1492 Býčkům z Nezpečova,

za z Bissingen,

jehož rodu do 18. st. p:.

nichž Č. děleny. Sloučil je zase Jan Býček třily. Karel Bohumil z B. zřídil tu faru
2 N., jemuž pro vzpouru zabrány & r. 1623 (kostel stál již 15go)l. 1739. Po Karlovi po
Lukáši Kořenskému z Terešova pro sledním z nich držela . vdova Marie Apo
dány. V rodu jeho zůstaly až do r. 1651, lonie, jež je odkázala 1. 1782 bratru svému
kdež prodány od Václava Kořenského Marii ProkopoviVratislavovi z Mitrovic. Po
Majdaleně hr. z Buqu oy. Připojeny k Libě něm následoval roku 1798 synovec Jozef
jicům, r. 1703 odprodány do rodu Buk ('i' 1834), pak vdova Gabriela. Skrze dceru
vojův, r. 1720 dostaly se do rodu Raj jejídostalyse Č do rodu Švarcenberkův.

ale r, 1728 zase při Znamenití rodáci: Jozef Dastich a Jozef
Pervolf.
Čiměř (pův. Čachoměř, Čachměř, Čie
Čilec, ves u Nymburka n. s tvrzí, na níž měř), městečko, měla r. 1359 farní kostel
seděli r. 1398—1408 Jan, 1418—1440 sv. Jiljí.
. bývala přísl. panství Hrade
ských z Dubnice,

koupeny k Libějicům. (H1 Vll. 124.)

ikvasovice viz Tři lasovice.

Naček z Čilce. R. 1481 patřila část k Be ckého. R. 1354 drželi ji bratří Oldřich a
nátkám, ostatek drželi od r. 1543 po před Heřman, každý na polovici. Plat na 12
cích Jan a Petr br. Bramburkové z Ko osedlých měl Tůma ze Štítného a pak
klína, kteří jej prodali také roku 1558 sestra jeho Peltrata, která jej darovala
k Benátkám.
r. 1414 kl. Třeboňskému. Páni Hradečtí
Čilina hora (1346), záp. od Rokycan. jej později vykoupili. V 17. st. zanikla tu
Čím (staroč. Číem, prv. snad Čám adj. fara a Č. přifařena k Pěně. R. 1774 zří
Čamský, ms 11Živohouště), r. 1318 sídlo zeno tu kaplanství (expositura). V l. 1796
Beneše a Jindřicha. Později tu byly vla až 1817 byl tu expositou šlechetný Ant.
dyčí statky. Z jednoho pocházela rodina Hanikýř ze Semína a zemřel tu r. 1833.
Čamských z Ostrého. R. 1476 drželi R. 1857 zřízena tu zase fara.
Čimice (prv. Čimicí), ves u Karlína,
Č. Nedamír a syn jeho Aleš z Březí k Ne
tvořicům, k nimž až do r. 1523 tvrz 5 po r. 1334 z části kapituly Pražské, z části
plužím patřila. Později patřil statek ten pak kostela sv. Klimenta na Poříčí, po
ke St. Knínu a od r. 1636 ke Korkyni, zději statek zápisný, v l. 1524—1530 Zik
s níž se dostal k panství Slapskému. Část munda Vyntíře z Křemže. R. 1543 držel
patřívala ke hradu Karlšteinu; jeden dvůr oboje Jan Kelecký z Kelče, jemuž roku
byl manstvím Čamským, kromě něho tu 1546 dán dědičně. Od r. 1551 seděli tu
bývalo troje manství Ctiborovské, Hynkov Čimičtí ze Strašína, r. 1565 Zikmund
ské a Mašátovské ,tak se nazývají v 17. st. Divišz Hradešína, r. 1592 Jan Bryknár
H. VI. 120).

Čimelice

z Brukšteina,
(původně Čimelia), farní ves Libeňskému.

(r. 1629 městečko) u Mirovic.

Seděli tu

na tvrzi r. 1446 Markvart a r. 1455—1464
bratří Jan Lopata a Markvart : Rakovic.

R. 1481 držel Č. Jan Tluksa z Vrabí,

po němž náležely ke statku

imice, ves v okr. Sušickém, ode dávno
přísl. hradu Rábí. R. 1565 od něho pro
dány s Žichovici Janovi Kavkovi z Říčan
a byly od té doby přísl. zboží Žichovského.
imyšl, ves pod Troskami, ode davna
přísl. hradu Trosk, r. 1497 městečko pod
dané ke hradu Kosti, od r. 1559 zámku
Hrubé Skále. Asi v 17. stol. sklesla zase

jemuž povoleno tu šibenici postaviti. Roku
1508 byli v držení synové jeho; r. 1531
následoval Mik. Dým ze Stříteže, koupiv
je od bratří Vrabských. Potomci jeho byli
1541—1577 Jindřich a Aleš, 1597—1629 na VCS.
Vilém. Po jeho smrti dostal Č. Michal Ad.
Činěves (stč. Cviněues), ves u Městce
hr. z Althanu, jenž je prodal (1630) Evě Král., z části duchovenství, : části statek
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panský. V l. 1357—1370 drželi jej s far. Bezdězi, ale při dělení téhož panství r. 15 53

kostelem pp. z Choustníka, r. 1374 Jan přidána k Bělé. Když tu později fara za-.
Rotlev, od r. 1377 pp. z Vartemberka nikla, přifařena k Bělé.
až do polovice 15. st. R. 1466 žil Mikuláš
ze Cv. R. 1498 postoupil Jan ze Šelm
berka část, která náležela ke Kosti, králi
a náležela odtud k Poděbradům. “Jinou
část vyměnil si král r. 1539 od;Václava
Haugvice z Biskupic, třetí měli Křinečtí

istá., ves v okr. Packém. R. 1365 vy
skytuje se fara & Č. drželi až do r. 1380
knížata Opolská. Od r. 1390 vyskytuje se

v držení kláštera

Opatovského.

Od

r. 1420 byla statkem zápisným, jejž r. 1522

Arnošt z Újezdce a z Kounic od opata

z Ronova a od nich prodána r. 1587 cís. dědičně koupil. K potomstvu jeho přiženil
Rudolfovi ll.
se ZbyněkKapoun ze Svojkova (1588),
inov, n. ves za Hrubým Rohozcem, jenž tu na tvrzi seděl (1- 1604). Po něm
jež spustla v 15. st. Místo její nazýváno držel .Adam Kašpar Vančura z Řeh
potom “Činovskem.
nic, jemuž zabrána a r. 1623 Albrechtovi

n. dvůr na statku Mečkovském z Valdšteína prodána. R. 1634 dostala se
k Hostinnému, od něhož prodána r. 1667
inov, české jméno vsi Scbónau pod Pertoltovi Arn. Zárubovi_ z Hustiřan.
Andělskou Horou.
Od jeho potomkův koupena r. 1688 od
Pavla hr. z Morzína a držena odtud k Lom
inovsko viz Činov. _
Čiremperk, Čirnsperk, Čimperk, nici. (H. V. 222.)
n. tvrz a sídlo vladyčí neznámé polohy,
istá, město, jež se přip. již r. 1229,
avšak v krajině Klatovské. Původní název jsouc sídlem Zdeslavovým, jenž žil ještě
bud' Tscherninberg nel) Tschirnberg. Roku r. 1240. R. 1352 byl tu farní kostel sv.
1404—1414 seděl tu Štěpán. R. 1447 až Václava. V l. 1357—1369 držel . Choti
1465 přip. se Jetřich z Č., držitel Puš bor z Čisté. R. 1389 byla Č. jsouc ještě
vesnicív držení kapitoly Pražské, která
perka a Černíkova. (H. IX. 57.)
irovice, n. ves v okolí Benešova (nyn. občanům lesy 11Č. prodala. Cís. Zikmund
Jirovice?), jež patřila r. 1416 ke zboží zapsal Č. (1420) Hynkoviz Vildenfelsu.
hradu Léštna, r. 1544 a 1642 se zase
1453kapitola
držel jigotomek
Jan Ludvík
Žofka.
Později
. vyplatilajeho
a král
přip. na témž panství, ale později od něho R.
odcizena.
na prosbu její r. 1526 ves . za městečko
ísovice, Tisovíce (staroč. Čusovicí), vysadil. Kapitola udělila městečku r. 1531
ves u Mníšku, přip. se v darování Břeti právo pivo vařiti. R. 1620 odňata Č. kapi
slava I. (1-1052) učiněném kl. Ostrovskému. tole a prodána Janovi Adamovi z Nostic,
R. 1321 držel Č. Oldřich Zajíc z Val ale později (r. 1622) jí zase navrácena.
deka. R. 1357 přip. se jako přísl. hradu R. 1666 potvrzeny svobody Čisteckým,
Karlšteina. R. 1409 předána z větší části načež dostali i r. 1668 majestát, r. 1676
ke tvrzi Mníšku. Byl také dvůr manský dovoleno jim pivo do tří vesnic vystavo
služebný ke hradu Dobříši, jehož držitelé vati. R. 1680 obdrželi majestát na tři vý
vykonávali obchoz lesův královských. Roku roční trhy. R. 1713 prodala kapitola mě
1575 koupil jej od Albrechta Zruckého stečko . se třemi vesnicemi Václavovi
ze Chrenovic Jiří Konstantin z Červeného Joz. hr. Lažanskému z Bukové, jenž
pole a prodal jej r. 1589 Adamovi Kapou ji ke Chříči připojil. R. 1747 dostali maje
novi ze Smiřic. Později tu byly dva man stát na potvrzení svobod, r. 1768 zdržoval
ské dvory Bouškovský a Leskovský, jež se tu cís. Jozef II., r. 1794 obdrželi čtvrtý
přikoupeny r. 1802 ke Mníšku.
trh. Erb: Štít polovičný; dolejší polovice
istá, ves pod Bezdězem, která měla trojdílná, uprostřed stříbrná, jinde červená
od r. 1354 kostel farní. Právo podací měl (erb pp. z isté), vrchní polovice zlatá a
r. 1354 král jako pán Bezděze, ale v letech v ní až pod kolena obraz sv. Václava, an
1363—1428 vždy rychtář, konšelé a. vše drží štít i korouhev s orlicemi. (PA. X. 41.)
obec vesnice Čisté. Č. patřila ke hradu
Číštěves (pův. Čieščeves),ves u Hradce
Cinov,

u Měčína, r. 1411 již pustý.
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Králové, jež se r. 1225 přip. Tehdá da
roval tu král Přemysl zemi Petrovi a Bene
dovi. Od r. 1533 přip. se jako přísl. pan
ství Smiřického.
íŠfOVice, ves u Otic, ve 14. st. na
několik vladyčích statků rozdělená (r. 1364
Oneš, 1381 Jan). R. 1543 byl tu svobod
nický dvůr řečený Hradiště (Beranovský).
R. 1569 prodali bratří Holubově dvůr jeden
ke statku Smilkovskému. Část patřila k Heř
maničkám a připojena s nimi později také
ku panství Smilkovskému.
ívice (staroč. Čievici, odtud vyslov.
Číjeuice), ves nade Mží v okr. Kralovickém,
r. 1181 sídlo Stojanovo, 1251 Petra syna
Ivanova. R. 1357 byl tu farní kostel. Tehdá
byla ves . na několik statkův vladyčích
rozdělena; část drželi k tvrzi Lhotě, část
měli Chotkové z Chockova. Jedna část pa
třila již r. 1435 ke hradu Libšteinu, druhá
(Jindřicha z Přehořova a Hukova) přikou
pena k němu později. Když pak panství
to děleno, zůstaly . při tom dílu, z něhož
povstal statek Liblínský. Po r. 1623 tu
fara zanikla.
ívice, ves u Pardubic, jež se přip.
r. 1264. Ode dávna bývala manstvím bi

pak k Horní Cerekvici a Božejovu. (Viz

N. Cerekvice.) Jiří Milíčovský z Brau m
berka koupil . od Leskovců, postavil
tu kamenný dvůr a zámeček, jejž držel
po něm (1664) syn Jiří Ludvík. Od něho
koupil Č. Vojtěch Jiří Voračický z Pa—
běnic (1- 1687), po němž syn František
Helfryd ('i' 17 19) následoval. Vdržení tohoto
rodu zůstal až do r. 1764, kdež se dostal

JanoviRokosovi z Rossinfeldu. R. 1783
koupil jej Václav Scholz, r. 1784—1792
držel jej Linhart z Aueršperka. Od té doby
vystřídali se mnozí držitelé, mezi nimi ro
diny Arioli, Storchenfeld, Zasadští z Gam
sendorfu, Ringhoferové a j.
ížkov, ves v okr. Blovickém, přip. se
již r. 1183, byvši před tím jměním kl.

Kladrubského,

který jej dostal od Vladi

slava II. (1- 1174); tehdá postoupen knížeti

Bedřichovi.Dostal se pak kl. Plasskému,
který jej dal r. 1193 Drslavovi a Rousovi
za jich práva k Lomanům. R. 1237 zase

jej vyměnil kl. Kladrubský

od Havla

Markvartice. R. 1310 držel
. s jinými
statky Budislav, syn Protivy z Rožmitála,
maje hrad na blízké skále. Ocl nástupce
jeho Sezemy dostal se . s polovicí Rož

skupství Olomouckého. R. 1264 dána mitála (r. 1347) arcibiskupství

Praž

v manství jistému Tůmovi. R. 1389—1400 skému, avšak podací kostela farního (1 350)
držel l—lerešpolovici s tvrzí a druhou Vilém zůstalo držitelům obou polovicí Rožmitálu.
a 1'. 1390 Jaroš ze Sobešin s bratrem Mark— R. 1420 dostal se Č. držitelům zápisným.
vartem. R. 1404 opanoval je Frencl z Po Obec města Rokycan koupila r. 1558 po
povce, ale r. 1411 přisouzeny v Kroměříži lovici C. od král. komory a druhou po
Vilémovi Dubánkovi z Duban. Z rodu lovici r. 1567 od Mauřice Chanovského
toho seděli tu 1440—1464 Jan, 1503 Jin z Dlouhévsi. Kostel r. 1727 obnoven.
dřich. R. 1515—1524 vládl tu Václ. Opršal
ížkovice (prv. Čížkovicí), farní ves
ze Žher. Pak následoval r. 1557 Ludvík, u Lovosic, r. 1318 na vladyčí statky roz
po něm Petr Suda z Řeneč. Od něho dělená, r. 1363 farní ves, která se dostala

koupil je Jan Bryknar z Brukšteina

okolo r. 1379 Kaplířům ze Sulevic a

(1582), ale prodal k Pardubsku. (H. I. 68.). držena odtud ke hradu Koštálovu. Při roz
ížice, ves u Plzně, která stála již dělení téhož panství r. 1486 dostal . Jan

r. 1115; kl. Kladrubský měl tu popluži._Kaplíř (1- c. 1530). Po něm následovali
R. 1379 držel Č. Miřenek. Ok. r. 1530' syn Albrecht (1- 1554), tohoto syn Šťastný
patřily k Snopoušovu, s nímž připojeny! a tohoto synové Jan, Jaroslav a Albrecht,
k Lukavicům. Od 17. st. patřily ke Ště kteří rozdělili Č. na tři díly a na dvou
novicům.
tvrzích, dolní staré a horní nové seděli.
Čížkov, ves u Nové Cerekvice, od Statky ty skoupil Jaroslav. R. 1623 za
starodávna jmění biskupův Pražských, brány Adamovi Kaplíři a prodány Volfovi
Po jeho smrti
z nichž jeden jej daroval faře v Novel llburkovi z Vřesovic,
Cerekvici. Když panství Řečické v držení (1651) koupil Č. Gustav Adolf z Varrens—
zápisné přešlo, odňat
. faráři a držen bachu, jenž r. 1675 kostel obnovil. Dč
Místopisnýslovnik: Část historická.
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dičky jeho prodaly Č. r. 1692 klášteru
sv. Jiří v Praze, jemuž patřily až do zru
šení. D0 r. 1819 byly v držení c. k. nábož.
fondu, pak prodány.
ižkrajice (lépe Cižkrajice, stč. Cuž
krajici), ves za Trh. Sviny, r. 1347 sídlo
Pelhřimovo, r. 1354 Benešovo. V 15. st.

sedělitu Žestovci ze Světní, od r. 1437
Sudlicové z Jivovice. Ku konci 16. st.
dostal se v držení Č. Jindřich Otík Brad

přikoupen Vysoký dvůr a tak Č. byla
zase pod jedním pánem. Po Kajetánovi
Hrušovském 2 H. koupil
. r. 1797 hr.
Sickingen, od r. 1808 držel Č. rod Klaudi.
Znamenitý rodák: A. Zucker (nar. 1842).
Erb: Červený štít, v němž věž stříbrná
čtverhranná na zeleném kopci, u spodku
vrata železná zavřená, nad nimi okno kří
žové, výše krancle, z nichž vyniká krov
křidlicí přikrytý s dvěma (zlatými) mako
vicemi a po pravé i levé straně téhož
krovu muž zbrojný, drže kámen, pravý
v pravé, levý v levé ruce.

ský 7.Labouně (1- 1605), po jehož smrti
prodány. Měl je pak Jan Míčan z Klin
šteina (1615), od jehož dcery r. 1638
prodány. Ok. r. 1650 dostal se v držení
Člunek, farní ves za Hradcem Jindř.,
Býšovcův : Býšova, kteří je do r. 1708 patřívala prvotně k Moravě a biskupství
drželi. Potom patřily Rajským z Dubnice
a přikoupeny r. 1745 k Novým Hradům.
Bývala tu tvrz. (H. 111. 258.)
ížová, farní ves u Písku, jež měla
r. 1406 kostel filiální. Ode dávna patřila
ke hradu Píseckému a v l. 1509—1547
byla v zástav. držení města Písku. R. 1549

Olomouckému. Ale poněvadž držitelé jeho,
páni Hradečtí, jej s Kunžákem k Hradci
Jindřichovu drželi, připojen tím k Čechám.
Při dělení dědictví Slavatovského r. 1693
dostal se . k dílu Kunžackému. L. 1786
založena tu lokalie, r. 1787 postavili tu
osadníci kostel a r. 1856 zřízena fara.

koupil Č. od krále Adam Řepický ze

lupek, ves u Litomyšle, n. s tvrzí a
Sudoměře, jehož dcera Kateřina ji pro sídlo vladyčí Člupeckých z lupku
dala Janovi Dýmovi ze Stříteže (1560). (1402 Pavel, 1428 Mikuláš, 1467 Viktoryn,
Rod jeho (1589—1597 Mikuláš, 1603 až 1525 Bohuše). Ok. l. 1530 prodal Bohuše

1630 Jan mladší, 1630 Jindřich, 1640 až
1650 Mikuláš, 1658 Václav Mikuláš, 1685
Jan Jindřich, 1690 Jan Petr) sídlel tu na
tvrzi, Jan Petr Dým prodal Č. r. 1715
k Drhovli.
ížovo, ves, jež se přip. r. 1544 jako
přísl. Hostouně a r. 1552 Svržna, jsouc
tehdá již pustou vesnicí.
kyně, farní ves u Vimberka. R. 1243
seděl tu Bedřich ze Č. R. 1350 byl tu
farní kostel. Č. drželi r. 1370—1414 011
dřej s Bozděchem (1359—1396). K prosbě

.Bohuši Kostkovi z Postupic. Tento

jej držel do 1. 1547 k Litomyšli, odtud byl
k Brandýsu a později s ním připadl zase
k Litomyšli. (H. I. 28.)

meliny, Štmeliny, ves u Nepomuk,
r. 1384 sídlo Ervínovo ze Štmelin. V 15. st.

nazývali se odtud Štmelinští

z Nepro

chov. V 16. st. přip. se jako přísl. statku
Kladrubce a panství Zelenohorského. Jméno
Čmelinky, jež se druhdy vyskytuje, snad
povstalo proto, že tu bývalo jen osm osad

Jana Malovce z Chýnova vysazena Č. níků.
Čouš, dobře česky Souš (v. r.).
za městečko (1537) a'obdržela trh téhodní
títary viz Štítary.
a dva výroční trhy.
. držena tehdá a
Čtveřín, ves mezi Č. Dubem a Tur
potom ke tvrzi na Vysokém dvoře. Synové
jeho rozdělili týž statek, Ezechiel měl Č. novem, n. s tvrzí. Zde seděli [. 1394 Jan
a Václav V. dvůr s částí Čkyně (1569). Sobec na jednom, Bohuslav r. 1398 na
Po Ezechielovi následovali syn Jan (zemř. druhém dvoře. Na onom seděl r. 1454
již 1617) a toho syn Petr Pavel (1- 1653). Příbek z Medonos. Větší část vsi skoupili
Později měl ji Václav Chřepický : Mo Mikuláš z Valdšteina a syn jeho Mikuláš

dliškovic, po jehož smrti prodána Miku
láši z Gerštorfu (1666). Od dědiček to
hoto nabyl Č. (1690) Václav Milota Hru
šovský z Hrušova. Za jeho potomstva

a ten prodal ji r. 1456 bratrům Skal

ským z Valdšteina.

Od té doby držena

část tato k Malé Skále, druhá dostala se
pak k Dubu. (H. X. 269.)
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D.
Dáblice (staroč. Dawid), ves u Karlína,' Zdenkovi Zruckému z Chřenovic, po
němž následoval r. 1553 Pavel Malovec
z Malovic, pak tohoto syn Jan mladší

která byla od r. 1253 jměmm křižovníků
s červenou hvězdou. Křižovníci mívali tu
své komendatory, z nichž se r. 1344 Lev
a r. 1406 Ctibor přip. Po zabrání ducho
vcnství r. 1620 k. D. tvrz a ves Jan nejst.
Petráček z Vokounšteina, ale odsouzen je
vrátiti.
Dajov, n. ves u Březí v okolí Svádova
(1338)

Dalešice

(1—1590) a tohoto syn Pavel Jindřich (zemř.

1595). Po něm přikoupeny ke Šternberku.
(MB. II. 70.)

Dalov, ves v okr. Vlašimském. R. 1380
prodal Matyáš od Věže a Ješek Rot ves D.

k faře sv. Havla v Praze. R. 1431 na
jala si ji Perchta z Kravař. R. 1600 pro

(prv. Dalešicí), ves u Bakova, dali kostelníci u sv. Havla ves D. Petrovi

vyskytuje se od r. 1465 jako přísl. hradu Karlovi Holickému ze Šternberka a
Zvířetického, s nímž připojena k panství od té doby patřila ke Šternberku. (MB.
Mnichova Hradiště.
II. 83).

Dalešice,

ves v okr. Jabloneckém, vy

Dalovice

(něm. Dallwítz), ves u Karl.

skytuje se r. 1538 jako přísl. hradu Skal Var, n. s tvrzí, jež r. 1502 od Šlikův ob
ského (Malé Skály), s nímž připojena k Ro lehána. Statek D., prvotně pod léno hradu
hozci. Při dělení tohoto panství r. 1565 Lokte náležející, patříval do r. 1600 Žďár
ským ze Žďáru, pak Jáchymovi z Jonu,
dostaly se D. k dílu Svijanskému.
Daletice (prv. Daletíct), dvůr u Skutče, do r. 1613 byl Volfa Bernarta Fictuma.
n. ves, jež náležela :. 1086 klášt. Opatov V 1. 1614—1636 patřily obci Karlovarské.
Daměnice (prv. Damianici), ves u Na
skému a od r. 1392 pánům hradu Rychem
burka.
čerace, n. na vladyčí statky rozdělená. Jeden
Dalevice, Dalovice (prv. Dalevicí), držela r. 1403 Jitka z Olešné, druhý Odolen
ves v okr. Boleslavském, starodávné přísl. Vidlák z Újezda. V 16. st. náležela část
hradův Michalovic a Boleslavě. Po odpro vsi ke zboží Načerackému, druhá ke zboží
dání zámku Boleslavského zůstala při pan Kamberskému. Třetí částí byl dvůr, jehož
ství Kosmonoském. (MB. Vll. 133.)
polovici držel r. 1543 Jan Jenšík z Rad
Daliměřice (prvotně Daliměříci), ves vanova & koupil r. 1555 druhou polovici
v okr. Turnovském, n. vladyčí sídlo a půvo od Oldřicha z Malovic. Později tu seděli
dištč Fryckův z Daliměřic. Předekjich 1556 Jan ml., 1572—1589 Martin, Floryan
byl r 1387 Jeniš 2 D. (odjinud : Odic), (1- 1603), 1675—1700 Václav Jenšíkové

jehož'potomky byli 1419 Frycek,

1447 : Ježova. Jeden díl koupil od Viléma
Jenšíka (17oo)Jindřich Myška ze Žlunic.

Vaněk Čéček a v l. 1480—1498 Mikuláš
Frycek. Od r. 1534 vyskytuje se celá ves
D. jako přísl. hradu Rohozce.
Dalkovíce, ves v okr. Vlašim. (j. 1295),
n. s tvrzí, na níž seděli r. 1354 Ješek,
r. 1391 Sezema (1' 1400), r. 1415 Bolek.
Potomci jednoho z nich sluli Vlkovští
7. Dalkovic.
R. 1437 nabyli D. Jan a
Markvart bratří z Ovesných Rataj, jichz
potomek Jan tu r. 1490 seděl. Později do
staly se k Vlašimi. R. 1547 odprodány

(MB. II. 133 )

Damírov, ves u Čáslavě, r. 1382 jmění
kláštera Sázavského a vladyk(1382—1393
Václav Kratář z Třebestovic, 1390 Bernart
z Orlovic, Jan Pytel (1- j 1415) a syn jeho
Mikuláš). V 16. st. patřila část ke hradu
Chlumu dědičně & část n. kláštera sv. Pro.
kopa zápisně. Jiná část náležela k Dobro
vítovu a celá ves dostala se ke Krchlebům.
Damnice (lépe než Damice), ves v okr.
10*
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Jáchymovském, jež patřila r. 1273 klášt.|
Doksanskému. Kdyžklášter hrad Hauen

Dar Boží viz Božidar.
Darmyšl

(staroč. Dalemyšl od osob.

štein koupil, připojena D. k němu a vy jména Dalemysl), ves v okr. Přimdeckém,
skytuje se od té doby (zejména 1497) jako jež se přip. r. 1115. Ve 14. st. přip. se
jako přísl. hradu Prostiboře. Při dělení
jeho přísl.
Damnice, Damice, ves u Kašp. Hor, toho zboží dostal jeden bratr třetinu a po
n. vladyčí sídlo. Petr z Damnice (1483) stavil tvrz v D. Statek ten koupil Bohu
nabyl statku Předslavě, k němuž potom slav ze Švamberka a prodal roku 1373
D. držena. Později připojena ke statku tvrziště v D. s třetinou popluží Rackovi
který zboží to opatství
Hoštickému, s nímž prodána r. 1623 Jin z Prostiboře,

dřichoviLibšteinskému : Kolovrat a Kladrubskému
připojena k Žichovicům.

odevzdal. Později zůstal

D. při Prostiboři.

Damníkov (něm. Thomigsdorf, pův.
Darová. (i Darov a Darový), ves u Ro
Thamingsdorf), farní ves, která se dostala kycan, sídlo Zdislava z Darové, jenž byl
r. 1349 k biskupství Litomyšlskému. Kostel v l. 1229—1236 komorníkem království.
byl postaven jako kostelec neb lidová tvrz. Později se dostala klášt. Plasskému, ale
D.dostalseklášteru Lanškrounskému, po r. 1420 od něho zastavena. V 15._st.
jemuž jej král Jiří r. 1460 potvrdil, avšak ves spustla a zůstal tu jen dvůr. R. 1498
byl bezpochyby v zápisném držení. V 16. st. potvrzena Janovi Harantovi z Vařin,
přip. se jako přísl. zámku Lanškrounského. jenž ji držel ke hradu Březině. Po r. 1544
Damnov, farní ves v okr. Planském. uvedena D. v dědictví a zůstala při Březině.
Kostel mimo ves stojící nazýval se dříve R. 1661 byli dvůr pustý a tak ves teprve
Brtnou, poněvadž tu stála véska téhož později znova založena.
jména; proto r. 1239 jest řeči o Brtné
Dašice, město, prvotně vladyčí statek
i 0 Damnově. Oboje patřily tehdá klá (1316 Blažejův, 1323 Bohuslavův). Budiš
šteru Kladrubskému, který sem také 2 D. prodal r. 1398 -D._Bočkovi z Kun
faráře po r. 1376 sázel. R. 1454 náležela štatu a z Poděbrad. Nedlouho potom
jedna část D-a ke hradu Boru dědičně, dostaly se Mikuláši z Barchova (1409
druhá část patřila zápisně po r. 1420 Ja až 14.36) a bratřím jeho Kalhotovi. a Try
novi Hanovci. jehož vdova Žofka z Vilden st1amovi, z nichž tento ještě r. 1440 žil.
felsu jej postoupila Vilémovi z Tupadl, Za těch dob tu byla tvrz a D. byly mě—
avšak král Vladislav zapsal ji roku 1476 stečkem. Čeněk Dašický z Barchova,
Bohuslavovi ze Švamberka. Jinou část též syn Trystramův (1463), prodal D. r. 1507
Tento udělil
zastavenou vyplatil r. 1498 opat Kladrub Vilémovi z Pernšteina.
ský. V 16. st. náležela část ke Kočovu. D-ským svobodu, aby o statcích řídili
Odtud patřila část s kostelem sv. Martina (1513) a posavadní únos rozvážeti ryby
(r. 1762 obnoveným) ke Kladrubům, druhá a plody a voziti dříví svedl na plat. Od
(Kočovská) k Plané, třetí dostala se (skrze té doby patřily D. k panství Pardubskému.
Od Jana, syna Vilémova, obdrželi slevení
pány ze Švamberka if) k Trpistům.
Daňoves (vlastně Daminěves), ves pod platu (1539), od Jaroslava syna Janova
Mělníkem, z části byla v držení kláštera
(1549), potvrzení všech svobod. Po útra—
sv. Jiří, jemuž ještě roku 1545 patřila. pách, které uvaleny na D-cké Švédskými
Kromě toho tu dostal vl. 1368—1414 válkami, dostaly se jim majestáty na dva
oltář jeden u sv. Víta platy a část patřila výroční trhy (1631) a trh na vlnu, třetí
ke klášteru pod Mělníkem. Část později výroční trh a čtyři trhy na dobytek (1638).
náležela ke hradu Mělnickému a přip. Léta 1641 začínají se matriky. Za války
se jako přísl. jeho od r. 1650 až do r. 1849. r. 1757 zase mnoho zkoušely a r. 1767
Druhá část vsi (n. duchovní), která za stíženy velkou povodní. Od cís. Jozefa ll.
psána okolo r. 1490 Janovi Čéčkovi obdržely majestát na čtyři trhy s přízí.
z Pakoměřic, připojena ke statku Cítov R. 1864. prodala státní správa panství Par
dubské, které potom rozkouskováno. Část
skému. (BM. 506.)
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jeho panství D-cké k. r. 1865 J. Liebig, slavského a později Kosmonos. (MB. Vll.
ale prodal je zase r. 1872 akciovému les 140.)
nímu spolku českému k pěstování lesů, sí
Debrník, ves u Eisenšteina, původně
dlícímu ve Vídni. R. 1874 obdrželo město název lesu, který patřil k Eisenšteinu. Jan
právo držeti téhodní trh. Erb: D-čtí pe Jiří rytíř Hafenbr'ádl (1- r. 1786), držitel
četí erbem království Českého jako bývalé Eisenšteina, zůstavil jej i s chalupami tu
komorní město. (PA. X. 285.)
vystavěnými dceři své Marii Alžbětě jako
Datelov, ves u Nýrska. přip. se r. 1379 podíl otcovský, od kteréž doby byl statkem
jako přísl. statku Dešenského. Později od— dskami zemskými se řídícím.
loučen a vyskytuje se r. 1547 jako přísl.
Debrník, ve 14. st. farní kostel (dnes
hradu Klenového, k němuž se dostal po v Třebešicích u Benešova). Podací náleželo
Evě Švihovské ze Sudoměře. Adam ze vladykám Třebešickým. Ještě r. 1544 při
Šternberka prodal jej r. 1555 Trystramovi pomínají se podací a dva dvory kmecí
: Předenic, jenž jej přip. zase lt Dešenicům. v Debrníku. Později splynula ves D. s ves
Davle (staroč. i Davel, gen. do Davel), nicí, která byla při tvrzi Třebešické.
Debrno, Debrný, ves u Trutnova,
městys nad Vltavou, přip. se r. 1310 jako
městečko a majetek kláštera Ostrov která se již roku 1260 připomíná. ldík
ského. Cís. Zikmund zapsal D. městečko z Úpy, komorník kraje Bítovského daroval,
s vesnicemiJakubovi z Řitky (1436). Ještě ji tehdá ke špitálu Trutnovskému, spravo
r. 1454 byly v zápisním držení. Zdá se, že vanému křižovníky Zderazskými. Zderazští
když mniši r. 1457 od krále Ladislava pronajali později D. obci Trutnovské a
mocný list k vyplacení svých statkův ob r. 1580 jí panství nad špitálem a vesni
drželi, zase D. vyvadili a ke klášteru sv. cemi dědičně prodali proti jistému platu.
Jana pod Skalou drželi. R. 1604 obdrželi
Debrný (doložzpotok) Horni, ves v okr.
D-ští výsadu na vaření piva. V těch a Dvorském, jež povstala na lesích, zůstave
násl. dobách zval se zbytek klášterního. ných pro c. k. hory Kutnohorské. Až do
majetku, okolo Ostrova a D., statkem Da-Í r. 1784. podřízena byla jako statek nejv.
velským. Po zrušení kláštera (1785) byly mincmistrovi, odtud až do r. 1813 zemské
D. až do r. 1825 pod správou nábožen vládě, potom hornímu úřadu Příbram
ského fondu a pak přikoupeny od Karla skému. R. 1833 prodán týž statek a koupen
Korba zWeidenheimu k panství Slapskému. k panství 'Žíreckému.
Erb: Červený štít a na něm hlava sv.
Debrný, u Olešnice objevuje se r. 1544
Jana ozářená na zlaté míse (památka na jako přísl. panství Miletínského a dostal
se r. 1565 v držení pp. z Valdšteina a
klášter Ostrovský).
Deblice, samota u Dymokur, n. vla držitelův Hostinného.
dyčí sídlo. Roku 1403 držel je Sezema,
Debrný Starobucký, ves v okr. Dvor
r. 1406 seděl tu Jaroslav, zchudlý potomek ském, prvotně část předešlých, která po
pp. z Valdšteina. Po spuštění této osady vstala rozšiřováním se stavení na území
udržela se v 16. st. památka na ni jenom statku Starých Buků.
v názvu rybníka D-ckého, který patřil ke
Děcko, ve starších dobách oblíbený
statku Dymokurskému.
název kraje Děčínského.
Dčbolín, ves u Jindř. Hradec, jež se
Děcký, tolik co Děčínský.
již r. 1255 připomíná (Doblings). Manželka
Dečané (ve starším tvaru Úačané), ná
Jindřicha Vítkovice, zakladatele Hradce, zev obyvatel, kteří od knížete hradu Dě
darovala jej ke špitálu, který řád německý čína přivedeni pod jeho panství a proto
v Hradci založil; avšak r. 1255 navrátil jej po Děčíně nazýváni byli. Přip. se v zá
řád za jinou odměnu Vítkovi z Hradce. kladním listu biskupství Pražského (973).
Od té doby držen k panství Hradeckému. K nim se také vztahuje vypravování Kos
Debře, ves u Ml. Boleslavě, r. 1364 movo, že Vlastislav hrad založen byl u roz
ves farní, která patřila ke hradu Micha— hraní dvou kmenův, aby se jim bránilo, po
lovicům. V 16. st. byla přísl. hradu Bole máhati Čechům. D. obývali v kraji řeč. po
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:ději Bílinském po obou březích Labe a
podle údolí Ploučnice, Bíliny a jiných přítokův. Od Litoměřicův dělily je hory a lesy
od Levína k západu ke Kleči a Milešovce
sc táhnoucí; tu se s nimi stýkali i Lučané.
Vystěhovalci jich založili ves Děčany u Třehívlic. V pozdějších dobách mluví se o kraji
Děčínském, jenž obsahoval toliko popravu
hradu Děčína. (Viz Děčín.) 0 děkanství

chyby hned od svého vysazení pod právo
městské městem německým. Synové jeho
Zikmund a Jan (1426—1454) drželi po
polovici hradu, města a panství. Onen zů
stavil po sobě mnohou dobrou památku,
ale jsa povahy nestálé, ustavičně měl půtky
& ukládaje o krále Albrechta, zavezen do
Hradce Jindřichova a ve věži umořen
(1438). Synové jeho Jindřich (1440 až

Děčínském jest řeč při Lipsku.
1443) a Jan mladší (1443, 1- 1464)
Děčany, Ječany (prv. Děčané), ves drželi D. se strýcem Janem a následujíce
u Lovosic, která patřila r. 1226 ltlášteru'otce svého zase stropili mnohé půtky.
Doksanskému. R. 1392 vyskytuje se jako Jindřich opanovav zradou Valečov, zavlekl
přísl. statku Solanského, k němuž i v 16. st. mateř i se syny na D. Válče s Lužičany
část vesnice patřila a s ním k panství Bí- osazoval cesty & jímal kupce, čímž zne
linskérnu připojena, avšak později odpro- pokojoval i Pražany. Vytáhli tedy na něho
dána byla. Druhá část přip. se od r. 1392 r. 1444 s krajem Litoměřickým, ,ale není
až 1611 jako přísl. Semče a dostala se na jisto postaveno, jestli D. ztekli a zbo
s ním k Třebívlicům.
řili. Jan mladší skoupil díl strýcův a věnné
Děčín (zřídka Ječín), roku 1150 ještě právo mateře své 1-Anežky ze Šternberka,
Ěačín), pův. hrad knížecí, napřed sídlo jež si byli Aleš a Zdeněk ze Šternberka
knížat Děčanů, potom popravcův knížat na králi Ladislavovi vyprosili (1453). Sy
a králův Českých. R. 1128 odveden sem nové jeho Kryštof a Zikmund rozdělili se
kněžic Břetislav a tu roku 1130 oslepen. r. 1471 tak, že D. zůstal tomuto.(1- 1518).
Jako správcové hradu přip. se r. 1199 Prodal jej roku 1511 Mikuláši Trčkovi
Bohuše a roku 1220 Markvart z Března, z Lípy, jemuž se to pro množství něme—
předek pp. : Lemberka a z Vartemberka. ckého lidu a špatné cesty nelíbilo, pročež
Za krále Václava ]. (asi 1250) přestavěnbdevzdal D. (1515) s panstvím Benešov
hrad zdejší po způsobu západním skrzezským a Kamenickým Hanušovi, Bedřichovi
Heřmana ze Šumburka. R. 1283 byl D.:a Volfovi bratřím ze Solhauzu.
Z těch
mezi těmi hrady, které zastaveny byly Otí- Hanuš, obdržev D. na svůj díl, prodal jej
kovi Braniborskému, byv pak z této zá-vr. 1534 Rudolfovi z Býnu. Obyvatelé D-a
stavy vyvaděn, zůstal v držení krále Vá-obdrževše r. 1412 Magdeburské právo a
clava II., kterýž t. r. Jana z Michalovic'práva města Litoměřic těšili se s podda
za jeho spravedlnost ke hradu a městugnými dobrému řádu a samosprávě, avšak
D-u jinými statky odměnil. Král Václav Ill. : Býnové, jsouce cizinci a práv domácích
dal D. k dědictví Janovi ze Stráže od-Ineznalí, utiskovali své poddané. Rudolf
jinud z Vartemberlta
(1- 1316) a nej-$(? 1540). syn jeho Gunther (1- 1576) a
staršímu synu jeho Vaňkovi, avšak tento *,syn toho Jindřich st. (1- 1614) stavěli v D-ě
zdědiv jiné statky v sev. Čechách, pustilia zlepšovalí panství. Když pak Rudolf st.
D. a Střekov bratřím svým Janovi (1- 1368) *(syn Jindřichův) a celý ten rod pro ná

a Benešovi (1- 1372). Tomuto a Janovišboženství se vystěhoval, koupil D. (1628)
Gastovi, synovci jeho, potvrdili císař Karel i Kryštof Zikmund svob. p. 2 Thunu, jehož
a král Václav (1370) D., když jim byložpotomstvďpanství dosud náleží. R. 1604
prvotní darování i s hradem D. shořelo.lzaloženy matriky. Za následujících válek
Synové obou bratří rozdělili se o panství, ; přetrpčli D-ští mnohé útrapy. Když r. 1631
avšak Jan Gast díly ty asi r._1376 skoupil*Sasové do Čech vtrhli, poddal se velitel
(1- 1383). Nejstarší syn jeho Jan (1383 až'de la Marche nepříteli a Sasové osadili
1410) učinil v D-ě některá zbožná nadání, , D. Kryštofem Jindřichem ze Staupitz, který
následuje příkladu předkův. Za něho něm- Eodtud až do r. 1635 okolí vydíral. R. 1639
čena okolní krajina; D. sám byl bezpo-Ěvpadl sem švédský generál Pful z vojska
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Bannérova, spálil předměstí a zvítěziv nad
Dědibaby viz Jedibaby.
hejtmanem Janem Schoberem osadil D.
Dědice (prv. Dědicí), ves v okr. Čáslav
nejv. lejtenantem Koppym. Tento bránil ském, po níž se nazýval roku 1257 Zvěst
se udatně, když r. 1640 císařští D. oble z Dědic. Později tu byly vladyčí statky
hali; Koppy poddal se teprve, když bylo (Vlchen 1'-j. 1389). R. 1533 patřila část
předhradí zámku dobyto. Následující cís. vsi k Dobrovítovu. Druhá část patřila ke
velitelé Balt. Schmidt (1640—1642) & hradu Chlumu. Tu prodal Adam Slavata
Adrian Alchieri (1643—1644) řádili tu r. 1579 Adamovi Puchartovi : Voděrad,
jako nepřátelé. Léta 1645 osadil Paykul, jenž byl r. 1571 třetí část dvůr pustý od
švédský gcneralmajor město, ale marně Jana Lopaty koupil. Tu část prodal Jiří
obléhal na hradě c. k. velitele Stůblingera. Jan Materna z Květnice roku 1603 také
Když Švédové r. 1648 Malou Stranu Praž k Dobrovítova, s nímž se dostaly oboje
skou opanovali, uzavřeno osadíti D., aby k Tupadlům.
mohli kořist v Čechách naloupenou volně
Dědice u Dědičky, vesnice v okresu
odvážeti. Úlohu tu vykonal dotčený Koppy, Vožickém. V jedné z nich seděli r. 1322
jsa tehdá nejvyšším, a Švédové tu porou Štěpán 2 D. a r. 1414 bratři Protiva a
čeli až do polovice r. 1649. Po nich osa— Petr, r. 1433 Bušek, r. 1450 Frycek. Dě
dili D. císařští a zůstali tu až do r. 1658. dičky přip. se od r. 1545 jako přísl.
R. 1668 přestavoval Maximilian z Thunu tvrze Nemyšle. Ves Dědice připomíná se
zdejší zámek. R. 1680 vzbouřili se sedláci v 16. st. jako přísl. tvrze Těmic a s ní
v okolí, ale brzy přemožení. R. 1741 usa se dostaly k panství Vožickému.
dili se v okolí Prusové a zůstali tu až do
Dědina, řeka (1361, r. 1537 řeka D0
r. 1742; po nich přišli Francouzové a břanská).
opanovali zámek. Když tito skrze obranu
Dědkov, Dětkov, ves v okr. Otickém,
zemskou ke vzdání přinuceni, osadil zámek r. 1462 sídlo Bohuslavovo. Václav Halaš
c. k. hejtman v. Hochberg. Posádkou tu : Radimovic prodal r. 1542 D. Janovi Vo
byli pak Trenkovi panduři (Charváti), jež račickému z Paběnic, od jehož potom
Prusové r. 1744 zajavše, tu do r. 1745 kův držen ke zboží Prčickému. R. 1701
zůstávali. R. 1756 osazen jest D. c. k., odprodán Leop. Vilémovi Voračickému, od
\'ojskem, ale dobyt za nedlouho od Prusů. Í něhož se dostal hned Marii Alžbětě Zňov
Tyto vypudil c. k. velitel Laudon, ale přišlif ské a r. 1721 Cecilii Haugvicové. Po ní
za nedlouho zase a ty a takové potyčky' následoval v 1. 1723—1727 Vilém Bedřich
trvaly až do r. 1757. R. 1778 osadil a! Huvar z Lobenšteina a odtud Dýmové
vydíral Jindřich Pruský okolí. V 1. 17863 ze Stříteže. R. 1746 prodány Janovi
až 1792 postaven zámek tak, jak se nyní; Martinovi z Běšin a od toho r. 1753 k pan
objevuje. R. 1813 zkoušel D. mnoho od ství Smilkovskému.
vojska, když byla bitva u Chlumce, a ještě;
Dědkov, Dětkov, n. ves, později dvůr
t. r. zámek opevňován, ač se císař Jozef ILi samotný v okolí Kaplice, bezpochyby Vavřín
1'. 1779 očitě přesvědčil o nedostatečnosti dvůr 'u Výhně &Rozpoutí. R. 1358 patřil
jeho jako pevnosti. R. 1866 Prusové D.; D. ke zboží hradu Pořešína, s nímž se
osadili. Erb: Štít červený a na něm lev' dostal k panství Novohradskému. R. 1613
králův Českých, an drží předními nohami přip. se ves Rozpoutí a dvůr samotný
a zadní pravou rybu parmu; kteréhož erbu Dědkův.
1

.

Dědošín viz Dětošín.

D-ští
již na poč.Geschichts-Gebiete
15. st. užívali. (Focke,
Ausj
dern altesten
Deutsch—1
Dědová, ves u Police, přip. se r. 1395
Bóhmens 1879.)
jako jmění kl. Břevnovského, povstavši
Děčínské děkanství viz Lipsko.
_již dávno před tím na jeho újezdě Poli
Děčkovice, Děčkovo (prv. Děčkovici), ckém, při němž i potom stále zůstávala.
ves, jež se r. 1273 a 1459 mezi přísl. R. 1420 sice zapsána, ale potom zase vy
kláštera Teplského přip., avšak ne placena.
známé polohy.
Dědová, ves u Hlinska, od r. 1392
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přísl. hradu Rychemburka, při němž ne ke Křivsoudovu, jenž později byl k Dol.
přetržitě zůstávala.
_Kralovicům připojen. (MB. XI. 38—45)
Děkov, farní ves v okr. Jesenickém,
Dědovice, ves v okr. Píseckém, patřila
z části ode dávna k biskupství a arcibi n. na vladyčí statky rozdělená (jeden pr.
skupství Pražskému a držena r. 1390 ku Racek otec a Racek s_vn1'. 1325). R. 1361
Příbrami. V 15. st. dostaly se v zápisné byl tu farní kostel, jehož podací páni byli
držení. R. 1562 a 1576 byly v držení r. 1361 Jan ze Pšovlk a r. 1380 Zbisluv.
Jana a Fabiana br. Vratislavův z Mi Statky ty skoupili Děkovci, z nichž posledni
trovic, kdežto druhá část patřila až do tu byl Prokop z Děkova (1465—1474),
16. st. ke hradu Zvíkovu. Obou částí na V letech 1519—1537 seděli tu Bobrovci

dě z Bobrovic, od r. 1542 pp. ze Štam
pachu. Tehdá tu byla tvrz. R. 1620 k.
ze Šen
R. 1623 propadl statek, který k.
u Poličan, prvotně jen jedna, jež stála již raitu.
potomstvo
roku 1238. Zbraslav z Miletína odkázal ji r. 1623 Frant. de Couriers;
byli později Dýmové ze Stříteže
dičně a připojili k Drhovli.

Dehtov Horní

a Dolní, dvojí ves D. od nich Gedeon Pernklo

tehdá Ojíři, bratru svému. V 16. st. patřil
D. k Miletínu a při dělení tohoto panství
(asi r. 1590) dostal se k dílu Poličanskému.
K tomu později také připojen díl ten, který
patřil k Červ. Poličanům.

Dehtov,

n. ves u Záboří, jihových. od

tohoto drželo jej do r. 1672. Následovali
Emanuel Hildprandt (1- 1674), později Jan

Kulhánek z Klaudenšteina do r. 1709.

Nedlouho potom připojen ke Kolešovicům.
(H. VIII. 116.)

Dělouš (druhdy Jelouš, staroč. Děláš),

Mělníka, která náležela ve 14.. st. klášteru ves u Chabařovic, jež patřila r. 1419 potom
Roudnickému.
v 16. st. z části ke Všebořicům, u nichž
Dehtáře, Dehtáry (pův. Dehtáři, lépe zůstala až do 1".1849. S touto částí spo
než Dechtary), oblíbený název vesnic, jichž jena r. 1628 i druhá část, která vletech
1547—1628 k Habrovicům patřila. Jiná
obyvatelé byli dehtáři.
část dostala se dělením ke statku Předli—
Dejšina viz Dýšina.
Dejvice (staroč. Dehm'ce, Device, pův. ckému, k němuž od r. 1576 patřila a čtvrtá
Degnící), ves u Prahy, jež se přip. již objevuje se v 17. st. jako přísl. Chlumce.
r. 1088 v zákl. listu Vyšehradském. Po
Děpoltice (prv. Děpolticí), ves u Nýr
zději (zejména 1384) patřily k probošt ska, jež se vyskytuje od r. 1379 jako přísl.
ství kostela Pražského, které tu mělo statku Dešenského a s ním k Bystřicku
dvojí nápravu (r. 1449 na jedné seděl Jan připojena byla. R. 1751 byla tu kaplička,
Mléčko ze Sebuzína). Král Jiří zastavil dvůr která r. 1770 za mešní kapli vyhlášena.
v D-ích Jeníkovi z Divic, jenž jej r. 1477 R. 1785 zřízena tu lokalie, která r. 1857
prodal. Tento dvůr držen pak ke Křivo na faru povýšena. R. 1806 postaven kostel.
klátu a postoupen r. 1594 k úřadu nejv. (TB. 167.)

komornictví.

Odtud zůstal majetkem

Děpoltovice (něm. Tůppelsgriin,staron.

státní vlády až do r. 1790, kdež také při Dipoltsgrnn), farní ves v okr. Varském,
jež patřila r. 1273 klášteru Teplskému
koupen od kapitoly.
Děkanství, která v Čechách byla, hle a v jeho držení se ještě r. 1342 nacházela.
dej při arcijáhenství.
Neznámým způsobem, bezpochyby s Falk
Děkanovice, ves u Křivsoudova, po novem dostaly se v držení Šlikův. Volf
jmenována odtud, že založena byla od dě Šlik Falknovský postoupil ji r. 1540 Alb.
kana kostela Vyšehradského v staro Šlikoví. Později držena ke statku Nejde
dávném jeho újezdu Svatavině. R. 1352 ckého, od něhož .ji prodal Štěpán Šlik
přip. se mezi statky Vyšehradskými. Pa s domem, dvorem a kostelem Jáchymovi
třívaly obyčejně k nějaké prebendě. Císař z .lonu, koupil je však zase a prodal
Zikmund zapsal D. s Křivsoudovem Mik. r. 1602 Kryštofovi Šlikovi. Od něho pře
Trčkovi z Lípy a tak se stalo, že zůstaly vzala je manželka jeho Anna Marie roz.
při panství Lipnickém. R. 1596 prodány ze Švamberka (1605). Po ní dědila sestra
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Saloména a ta prodala D. (1630) Janovi r. 1623 zaniklou). Rudolf Hynek Vrábský
Jáchym. Ratiborskému ze Chcebuze. prodal D. (1686) Vilémovi Albrechtovi
Později přik. k Ostrovu a drženy k němu Krakovskému z Kolovrat. V držení
do r. 1819. Od té doby zase byly sam. potomstva jeho, za něhož postaven “nový
statkem. R. 1775 zřízena tu lokalie, r. 1786 zámek, zůstaly D. až do r. 1757, kdež
kostel znova postaven.
prodány k panství Bystřickému. (H. lX.
Derflík, D 0 rflík, vesnička u Mýta, 149-)
Deštná. (Stč. Deščná), farní ves u Dubé,
n. dvůr a tvrz (r. 1420 Matěje Fryber
gářc). V 15. st. koupila statek ten obec která měla již r. 1356 kostel farní a pa
Mýtská. Tvrz a dvůr spustly & na jich třila k panství Dubskému neb později Ber
místě vznikla r. 1784 nyn. vesnice. (H. I. šteinskému. Když se po smrti Adama
232)
Berky synové jeho dělili, dostal Václav
Desky (staroč. Dsky), ves v okr. Ka Berka D. na svůj díl. R. 1621 propadl
plickém, ve 14. st. vlad. statek, na němž všecky své statky, kteréž se dostaly ke
seděl vl. 1358—1403 Přibík z Pořešína. knížectví Frydlantskému. Od těch dob po
Po něm jej měl za díl syn Zikmund Bílá nechány při statku Dokezském. Po r. 1623
hlava (1416, —i-j. 1465) a po tomto sy zanikla fara a D. byla přifařena k Dubé,
nové Jan a Přibík (1465—1482). V 16. st. Dokzám (1660), k Mělníku 1727—1784,
patřila ves D. z části Václavovi z Rovného, k Tuháni. Roku 1726 založeny matriky,
jenž tvrz a dvůr poddaným prodal (1523). r. 1766 postaven kostel, r. 1784 zřízena
Větší část patřila v 16. st. k tvrzi Hřebenu, fara. (BD. 176.)
oddělena asi r. 1557 a přidána k Mostku,
Deštná, Deštný, město v okr. Kameni
od něhož oddělena zase r. 1627 a byla ckém, byla již r. 1294 vsí trhovou neb
nějaký čas statkem samostatným. Jeden městečkem a bezpochyby i farní. Výslovně
ten statek trval až do r. 1731, kdež jej připomíná se farní kostel r. 1360. D. byla
Markéta Obytecká k prelátství Krum od pradávna majetkem pp. z Hradce. Po
lovskému prodala. R. 1806 od něho zase smrti Oldřicha Hradeckého (c. 1355) do
prodán a byl od té doby statkem samo stal třetí jeho syn Menhart Teieč a D.
statným.
na svůj díl, ale pro dluhy prodal (1364)
Desná, řeka (r.|108, r. 1557 i Des městečko D. s vesnicemi Petrovi, Joštovi,
Oldřichovi & Janovi br. z Rožemberka.
nice).
Desná, \'es za Litomyšlí, patřila r. 1365 D. držena odtud ke hradu Choustníku.
Půtovi z Častolovic, jenž ji dal t. r. R. 1418 obdrželi sousedé svobodu, aby
kapli sv. Kateřiny u kostela Častolovského. 0 statcích řídili. V l. 1420—1423 od Tá
R. 1414 Jan Puška z Kunštátu ves D. pr. borských vypálena. R. 1531 zastavena D.
R. 1422 prodal Půta z Častolovic ves D. Anně Rožemberské z Hradce, po níž
Janovi a Benešovi z Litomyšle. Později se dostala pp. Hradeckým. Adam z Hradce
přikoupena k obci města Litomyšle.
potvrdil sousedům (1 577) právo bílé pivo va
Desníce viz Desná.
řiti. R. 1581 zase vyplacena kChoustníku.
Dešenice (prv. Dešenict), městys u Nýr Petr Vok z Rožemberka prodal D. (1595)
ska, r. 1272 sídlo Rydkéřovo. Ve 14. st.
stál tu farní kostel. D. držel r. 1379 Racek
1 D., 1414 Oldřich z Paběnic. V l. 1452
až 1459 seděl tu Ctibor, předek Dešen

Vilémovi Růtovi z Dírného, od kteréž

doby držena k Červené Lhotě. Od Ferd.
Viléma Slavaty obdrželi sousedé (1662)
obchod solní. Jan Jáchym Slavata potvrdil
ských z Dešenic. Potomci jeho prodali jim r. 1677 starodávné jich výsady na
r. 1533 tvrz, dvůr a ves D. s přísl. Try výroční a téhodní trhy a z moci falckrab—
stramovi z Předenic. Po něm násl. syn ské přidal jim tři výroční trhy. Výsady ty
Adam (1570, 1- 1603), pak ujal D. Vilém stvrzovány r. 1708 od vrchnosti, r. 1767,
Tluksa z Vrabí. D. měly odtud stejné 1786 a 1796 od panovníkův. R. 1733
majitele s Drahenici. Eva Marie Vrabská kostel rozšířen. R. 1774, 1795 a 1846
z Bukové obnovila r. 1670 faru zdejší (po D. vyhořela. Erb: Červená růže se zlatým
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druhý manžel
jádrem na štítě stříbrném (erb pp. z Rožem se Karel hr. Bathyany,
berka). (Šubrt, Paměti Deštné 189o.)
její. Od něho dostaly se roku 1760 rodu
Deštná, hora nad Deštným, slove roku Klam-Gallasův, r. 1797 rodu Wimmerův,
1584 Černá hora neb Sedmihradska hora. pak rodu Wesscnberkův. R. 1867 zakou
Deštnice, ves v okr. Žateckém, n. sídlo peny k nejv. převorství.
vladyčí. (R. 1378 Jindřich z Bezděkova,
Dětochov (staron. Dietochslag), ves
1401—1408 Hrzek z Deštnice.) Jan a 11 Horní Plané, která stála již r. 1284 a
Pavel br. : Nedvídkova prodal D. r. 1443 patřila klášteru Korunskému. S klá
Šťastnému zTuchořic. V l. 1519—1532 šterstvím celým zabrána v 15. st. k pan
seděl na tvrzi zdejší Kašpar ze Strojetic. ství Krumlovskému.
Dětošín, Dědošín (od osob. jména
R. 1545 pr. Jan Mašťovský z Kolovrat D.
Jeronymovi Šlikovi z Holiče, následovali Dětocha, nesprávně Květušín), ves u Horní
pak Šeb. z Veitmile, r. 1549 Jindřich Vše Plané, která povstala na klášterství Korun
tatský ze Všebořic, od jehož sestry Do ském, s nímž připojena v 15. st. k pan
roty k. k Ličkovu (1552). Cís. Rudolf ll. ství Krumlovskému.
odtrhl ji od Ličkova a prodal r. 1595 Ja
Deutzendorf, ves u Duchcova, bezpo
novi nejst. z Valdšteina na Sedčicích. chyby staroč. Domaslavice.
Nedlouho potom přik. k Měcholupům.
Děvín, n. hrad u Mimoně, jenž stál
Deštný, farní ves v okr. Novoměstském. již r. 1283. Tehdá jej dal král Václav
Fara byla tu již r. 1362 a patřila se vsí Janovi z Michalovic (1- c. 1295). Syn
klášteru Svatopolskému. Roku 1437 toho Beneš Verný prodal jej v l. 1311 až
přešlo celé klášterství v držení zápisné. 1322 Janovi, proboštovi Vyšehradskému.
Na počátku 16. st. přešlo v držení Trčků Později držel D. Vaněk z Vartemberka
z Lípy a D. držen potom k panství Opo (1325—1364), po němž následovali synové
čenskému. R. 1602 dána svoboda Jiřímu Jan a Vaněk (1365—1377) a později Jan
Kellerovi na huť sklenou u D. R. 1635 sám. Asi 1. 1390 dostal Petr, třetí syn
odtržen D. od Opočna a připojen k Černí Janův, D. na svůj díl (1- 1426). Synové
kovicům. R. 1706 postaven tu nový kostel. jeho Jan a Markvart drželi po polovici
Dětel, Dětelí, n. ves, nyní část Po Děvína a začali odtud půtky s Lužičany.
dolí u města Bělé pod Bezdězem, jež se R. 1429 zapsali D. Benešovi z Vartem
berka, od něhož přešlo zboží to na dceru
přip. r. 1337.
Dětenice, Jetenice (staroč. Dětynici), Kateřinu. Pro velké škody, které se odtud
ves u Libáně, jež stála již v 11. st. a pa daly, přitrhli Lužičané k D. (1444), ale
třila kostelu ve Staré Boleslavi. R. 1295 marně jej oblehajíce, tím více hubili a pá
náležela část k biskupství, druhou měl lili v okolí. Později patřil D. Vartemberkům
Beneš z D. z rodu Valdšteinského. R. 1323 z pošlosti Děčínské. Od r. 1471 držel jej
seděl tu Vok : D., potom Beneš Bílý Kryštot'z V., ale týž prodal jej (asi 1490)
pánu slez
(1378—1391) z téhož rodu. Na počátku Kryštofovi z Talkenberka,
15. st. drželi D. Jan a Vilém br. z Okoře, skému. Od tohoto koupil jej Jan z Var

později Hrzánové z' Újezda (1437 a temberka, ale prodal jej zase s Ralskem
1454). Natanael z Černína pr. D., tvrz (1516) Jitce z Landšteina, manželce Já
a ves, Viktorynovi Křineckému z“Ro chyma z Bibršteina.
Později držel D.
nova, 1- 1510), po němž následovali syn Bedřich z Bibršteina (1- 1530). Po něm
Viktoryn (1' 155 1) a vnuk Bohuslav (zemř. tu hospodařila vdova Zikuna s druhým
1598). Po tomto jej držela manželka Bea manželem svým Zikmundem Berkou. Karel,
trix z Pilníkova (1- 1610) a pak Jiřík Kři syn Bedřichův, zadlužil se tak, že části
necký z R. Tomuto zabrány a dostaly se panství odprodával (1—1593). Syn jeho
r. 1623 Adamovi z Valdšteina. V držení Adam zastavil D. sestře své Evě Tendlové
potomstva jeho zůstaly D. až do Oktaviana (1- 1603), po níž dědil manžel Virgilius
Ladislava (1- 1717), po němž následovala Tendl. R. 1604.k. D. od Adama Jan
dcera Anna Barbora. Jejím dědicem stal Mylner z Mylhauzu, jenž jej pak od
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Tendlů vyplatil. Když tento zemřel, drželi Hlubočepský až do roku 1669. (H. Vlll.
synové jeho Jiří a Petr, každý po polovici N 94-)
D. R. 1621 ujat D. v pokutě a pr. Janovi
Díblíkov (původně Diblíkovský), dvůr
Hofmanovi ze Zeidleru, jenž byl lute u Kouřimě, tak řečený od rodiny Díblíkův
ránem a r. 1631 Sasům pomáhal. Proto z Otína, v Kouřimi osedlých (r. 1556 erbem
D. s panstvím Mimoňským zabrán a při—nadaných). V 16. stol. zakoupen od obce
pojen (1633) ke knížectví Frydlantskému. Kouřimské, r. 1620 zabrán a r. 1623
Na prosbu Majdalény Hofmanové z Hyrš knížeti z Lichtenšteina k panství Kostele—
feldu. vdovy Zeidlerovy, navrácen jí D, ckému prodán.
Díčkopy viz Dívčíkopy.
(1635). Syn jejich Jan Zikmund prodal
jej r. 1651 Janovi Putzovi z Adlersthurnu.
Dietrichsdorf, n. manství koruny Če
R. 1620 byla krajina okolní Slezáky spu ské v Německu (1357——1501), ale již roku
štěna, při čemž D. v 16. stol. s velkým 1630 dávno promlčené.
Dinín viz Dynín a Jenín.
nákladem obnovený velikou zkázu vzal.
Díppoldsdorf, n. manství koruny Če
Držitelé jeho již před tím tu nebydlivše
zanedbávali jej pak a učinili sídlem pan ské (1578—1613).
ství město Mimoň. (H. X. 157.)
Dippoldswalde, n. manství koruny
Děvín (později iDívčí hrad), n. hrad České, jež r. 1459 na dobro při Sasku
nad Zlíchovem, na vysokém návrší. Pa ponecháno.
mátka na nějaké boje, které se odtud
Dírná, Dírný, ves u Soběslavě, r. 1354
vedly, spolu s názvem hradu (odvozeným farní ves s tvrzí Oldřicha a Jošta, v letech
ode jména Děva) způsobila pověst o dívčí 1360—1371 statek Janův a jiných tří ze
válce, kteráž položena byla do doby Pře manův. R. 1379—1382 seděl tu Oldřich
myslovy &po smrti báječné kněžny Libuše Pluh, po němž následoval Mikuláš Roth
a v pozdějších dobách novými a novými (1397), předek Růtův z Dírného. Z toho
podrobnostmi rozpřádána. Prvotní dřevěný rodu tu seděli r. 1415—1463 bratří Mi
hrad již za dob Kosmových (1120) byl kuláš a Albrecht, 1459—1496 bratří Ol
zašel a proto se od těch dob jen hora D. dřich a Vilém, 1511—1528 Albrecht, léta
připomíná. Soběslav I. daroval r. 1130 1537 šest jeho synův, z nichž jeden Vilém
kapitole Vyšehradské clo, které se pod tou měl zase pět synův (1570 a t. d.), kteří
horou z vorův vybíralo. Podobné nadání se o statek rozdělili. Díly ty k. r. 1574
na clo pod D. učiněno r. 1121. Když se Anna Růtová ze Sulevic (1- 1583), po níž
potom Štěpán z Tetína dostal v držení dědil manžel její Jan Růt, držitel jednoho
zboží Zlíchovského, postavil na hradišti dílu (1—j. 1597). Skrze dceru jeho Bar—
hrad kamenný (asi 1330). D. drželi po boru dostala se D. v držení manžela jejího
něm synové Štěpán a Ješek a prodali jej Adama Vratislava z Mitrovic (1- 1617).
i se Zlíchovem (vl. 1361—1376) klášt. Po ní dědili páni z rodu Vratislavův a ujal
Kartouzskému na Újezdě. Za té doby D-ou Kryštof Vratislav, jenž tvrz obnovil.
až do r. 1419 bezpochyby D. zpustl a Nástupce jeho byli Václav (1-1660), Kryštof
zboží jeho nazývalo se Zlíchovským. Za František ('i- 1689) a syn toho Jan Václav
staveno jest r. 14.21 Václavovi z Lang (1- 1718). Tento obnovil roku 1706 faru
berka a koupí dostalo se 1. 1449 obci zdejší. Po něm drželi D-ou Frant. Karel
Většího města Pražského. Od té doby (1- 1750), za něhož tu meškala nějaký čas
několikráte se připomínají zříceniny D-a. Kateřina, potomní cárová Ruská, Frant.
poněvadž je Pražané mívali za terč při Adam (1- 1788), Vincent lgnác ('i- 1794),
zkoušení střelby (na př. 1. 1513). Jméno Frant. Adam (1—1819), Gustav (1- 1827),
D-a zatím vyhynulo z paměti lidu a teprve Frant. Jan ('I- 1858) & Eugen, vše Vrati
když vypravováním Hájkovým pověst 0 Dívčí slavové z Mitrovic. (H. IV. 301.)
Disam (Kodetschlag), nesprávně čtené
válce zase oživla, dáno mu jméno Dívčí
hrad neb Děvčí hrady; tak se nazývá jméno
lv!Dynín.
D1vc1 hrad viz Děvín.
zejména v trhových smlouvách o statek
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(něm. pův. Maidenstein, ského. D. s tvrzí držel v l. 1459—1482

odtud v listech a u lidu Maidšuein, Mein
šlein, Menšleín), n. hrad, l. 1349 od Petra,
Jošta, Oldřicha a Jana bratří z Rožem
berka založený a před r. 1383 dostavěný.
D. byl vždy v držení pánův Krumlovských.
Starý Oldřich 2 R., byv dlouholetou prací

Vilém z Krásného dvoru. Jan Hrzek
ze Mšena pr. D. Děpoltovi z Lobkovic

(asi r. 1530), v jehož rodě zůstaly do
]. 1596. Tehdá pro dluhy prodány Janovi
ze Šelmberka (1- 1598). Po něm se do
staly do rukou Trčků z Lípy, ale pr.
unaven a dluhy stižen, složil r. 1457 vla— l. 1601 Kryštofovi z Lobkovic a zůstaly
dařství a uchýlil se na D. k., avšak ne v držení pošlosti Bílinské téhož rodu. Léta
moha se se synem srovnati, odstěhoval se 1637 odděleny jako zvláštní statek Frant.
zase r. 1461 do Krumlova (1- 1462). Ač Vilémovi z L., r. 1662 přešly pro dluhy
byl D. R. velký hrad, přece tu páni zřídka v držení Jana Viléma Vogta z Hundlsteina,
meškávali; obyčejně byl jen přibytkem pur byly pak od r. 1663 v držení rodiny v. d.

krabě (ještě r. 1506). Potom ponechán
zpoustě (asi vl. 1513—1520) a l. 1541
nazývá se zámkem zbořeným. (H. lil. Go.)
Dívčice (pův. Dieučici), ves u Hluboké,
n. s tvrzí. Z vladyk zdejších připomíná se
r. 1357 Tůma & Bušek. L. 1398 seděli tu
br. Nedamír a Kunášek ze Sudoměře.
Když se synové jich po r. 1437 dělili, do
staly se D. Nedamírovi (1- c. 1452). Po
něm dědil bratran jeho Hynek (1454 až
1471), jehož syn Jan dělal pilně rybníky
(1487 atd.). Jan, syn tohoto, měl tři syny,
kteří se r. 1528 dělili. D. ujal Hynek, ale
bydlel tu také později bratr jeho Ctibor,
tak že tu byly dvě tvrze, na nichž okolo
r. 1549 synové obou seděli. L. 1550 k.

D-e král Ferdinand

Cron a přip. později k Citolibům.
IV. 239.)

Divislavice,

(HB.

n. ves u samého Duch

cova, která se přip. r. 1402.

Divišov (i Divišova), město, s jehož
jménem se poprvé roku 1218 setkáváme.
Tehdá psal se po něm Diviš 2 D., předek

pp. ze Šternberka.

Syn jeho Zdislav

postavil blízký hrad Šternberk, k němuž
ve 14. st. část D-a i s podacím farního
kostela (1350) patřívala. Od panství toho

k. D. Jan Zoul z Ostředka, jemuž vzat
asi r. 1403 pro loupeže. Král Václav za
stavil [. 140.1. a později daroval D. jako

manství Mikuláši z Prahy. L. 1420 patřil
zase k Šternberku, a rozšiřovala se tu víra

a r. 1551 zastavil pod obop. Ok. r. 1453 založil tu kněz Jakub
je Ondřeji Ungnadovi, držiteli Hluboké, sektu bratří Divišovských. R. 1545 ves
D. k prosbě Jana Holického ze Šternberka
Dívčíkopy (obec. Díčkopy), ves v okr. za městečko vysazena &trhem téhodním a
Kamenickém, po níž se nazýval r. 1267 dvěma výročními obdařena. Reformace ka
Pertolt z D. V 16. st. seděli tu na dvoře tolická (1623 a t. d.) pobouřila D-ské tak,
Hejdové z Poříčí (AlbrechtT1551, Jan že se s jinými nespokojenci shlukli a zámek
r. 1589), ostatek měl r. 1577 Fr. vej Šternberský vytloukli. Po utišenítéto bouře
nich 1 Borova. Část tato dostala se zavedena tu katol. správa duchovní & fa
r. 1595 ke Mnichu. Tehdá tu stál poblízku ráři, jenž až do 18. st. mnoho okolních
kostelík sv. Jana, jenž později zbořen. Od far spravoval, dán název děkana (1650).
roku 1623 vyskýtá se jako přísl. panství L. 1742 zničena část městečka i s kostelem,
Kamenického, od něhož se dostaly oddě skvostnými rouchy a matrikami skrze velký
lením ke Včelnici.
oheň, po čemž vl. 1744—1746 nový chrám
Divice (pův. Divici), ves u Loun, jež postaven. Týž pak r. 1854 obnoven. Erb:
se r. 1318 jako vladyčí ves připomíná. Lev Štit na příč rozdělený, v dolní polovici
(1346—1365) a syn jeho Lev (1365 až zlatá zed' se stínkami a u jejího spodku
1373), Jiřik (1382—1399), bratří Václav brána otevřená, svrchní polovice modré
(1405—1434) a Petr (1397—1408) a barvy a v ní zlatá hvězda. (MB. ll. 79.)
Václavovi synové [.éva, Jan a Diviš (1454)
Dlažďov (lépe Dlažov), farní ves v okr.
byli předky Divických z Divic, z nichž Kdynském, která byla r. 1379 na několik
Jeník (1433—1478) byl šenkem krále Če vladyčích statků rozdělena. Část větší před
jenž je k této připojil. (H. VII. 173.)
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tím skoupenou prodal Jan z D-a (1561)
Dlouhá ves, farní ves v okolí Sušice,
k Sohostovu. R. 1623 zabrána část Jiří n. s tvrzí, původiště rodiny Dlouhovc
kovi Přichovskěmu z Přichovic, ale ských z Dlouhé vsi, dosud žijících, jichž
Chanovští,
postoupena zase r. 1626 vdově, jejíž syn větvemi byli Častolárové,
ji prodal (1671) Albrecht. Jiří Hejdovi Pokoničtí a Oselští. Předkovéjich byli
z Lovčic. Později tu byla kaple, již Karel Blajislav (1290), jenž obdaroval klášter
Nigroni z Ryzempachu rozšířiti dal. Vindberský, Lipolt (1318), Vojsa (1320),
L. 1787 zřízena tu lokalie, jež povýšena Dobroslav (1352), bratří Jetřich, Vojtěch,
r. 1857 na faru. Statek držely rodiny od Lipolt a Jan (1360). L. 1368 byl tu farní
r. 1787 v. Ehrenbau, od r. 1806 Lakin-_ kostel, jehož pány podacími byli r. 1368.
gerů, později Stadionů. Od r. 1863 při— bratří Kunrat a Zdimír a od roku 1392
bratří Vitmar, Výšek a Petr. V 15. stol.
pojen jest D. k Bystřici.
Dlažim viz Blažim.
se rod ten velice rozvětvil. D. dostala se
Dlažkovice (původně Blažkovu-í), ves pak (před r. 1497) v držení jiných rodů._
u Lovosic, která se přip. v zaklád. listu R. 1501 měl ji Prokop Tomek z ejkov,
Litoměřickěm (1057), ale později byla sí r. 1524 jeho potomek Václav a jiní : téhož
dlem vladyčím s tvrzí (1237 Radoslav, rodu, kteří také přikoupili díl vesnice, který
1276 Vojek, 1316 Tomáš, Vojta, Vilém). patříval Švihovským z Ryžemberka. R. 1560
Od r. 1365 vyskytuje se část vsi s kostelem dělili se strýci Tomkové a D. dostal Jan
farním jako přísl. hradu Hazemburka, na Tomek. Později drželi D. Čejkové z Ol—
druhé s tvrzí seděli rozliční zemané, jedna bramovic (Jan 1579—1597, Petr 1602
část byla v l. 1406— 1445 v držení Berků až 1634 a tohoto syn Mikuláš Jetřich).
z Dubé a patřila pak k Milešovu. Část R. 1650 prodána pro dluhy Janovi Kašp.
n. Zajíců dostala se 1. 1543 Janovi star. z Hozlau. Potom střídali se rodové Ku
: Valdšteina a připojena ke statku Újezd našů, Bubnů, Šafbergerův z Trenberka, od
skému. l... 1648 dostaly se D. Zbynce r. 1697—1785 Šumanů. Jozef svob. p.

PolyxeněVintrfeldové z Kolovrat a od 2 Enisu

nadal r. 1788 lolralií, zřízenou
Kryštofa Václ. z Vinterfeldu k. je (1667) před tím po zaniknutí fary. Od r. 1800

Frant. Edmund Putz z Adlerthurnu,

který dal (1675) kostel zdejší skrze sta
vitele GiUliOBroggio znova postaviti. Tehda
byl filialním k Třebenicům a stal se roku
1793 zase farním. Statek Dlažkovský dostal
se skrze Marii Annu Putzovou v držení

drží D. knížecí rod Šva_rcenberský.
R. 1854 zase tu fara zřízena.

Dlouhodvory

(i Dlouhé dvory), ves

u Hradce Král., po níž se psali r. 1413
Janek a Velislav. Část vesnice patřila ke

kl. sv. Jiří v Hradci

a zastavena r. 1437

hr. Ferdinanda Hrzána z Harasova a Diviši Bořkovi z Miletínka; zůstávala pak
připojen ke Skalce, jejíž panství se odtud v držení Hustířanských a Salavů z Lípy.
nazývalo Dlažkovským.
Od nich dostal je r. 1536 Václav Bořek
Dlouhá ves, ves u Něm. Brodu, v níž z Dohalic. Drženy odtud k Mokrovousům,
postaven ok. r. 1256 kostel. R. 1335 byla později ke Střezeticům a r. 1576 v dědi
tu fara a patřila klášt. Pohledskému, jemuž ctví uvedeny. Od Angeliny Bořkové koupil
i ves dávno před tím patřívala. R. 1437 D. (1620) Václav Záruba z Hustířan.
zapsána Petrovi Polákovi, ale vyplacena Tomuto zabrány. L. 1677 připojeny k Ne—
později zase k Pohledu. Kostel po r. 1623 dělišti.
sklesl na lilialní.
Dlouhý Derflín (něm. Langendórjles,
Dlouhá ves, ves u Rychnova, jež bý prv. Langendóýkin), ves u Tachova, jež
vala ode dávna přísl. panství Rychnov se r. 1361 přip. Tehdá patřila ke hradu
skěho. Vilém z Pernšteina odpustil (1498) Tachovskému. Později tu byl samostatný
statek, manskou službou k témuž hradu
obyvatelům odúmrtí.
Dlouhá ves slove položení záp. od zavázaný, jenž se stal r. 1617 zpupným.
Častolovic k Olešnici, bezpochyby po bý l... 1766 k. jej hr. Losy od Marie Fran—
valé vesnici.
tišky Perglárové z Perglasu a připojil ku
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panství Tachovskému. Držitelé seděli na vzdala r. 1455 Janovi Předborovi z Ra
zámečku, z něhož jsou nepatrné zbytky. dejšína. Od tohoto koupil je r. 1461 Jan

a připojil ke Zvíkovu.
Dlouhý luh (1514), dobrý název český z Rožemberka
\si Iangenau u Klášterce.
R. 1581 při odprodání Milevska k tomuto
Dlouhý most, r. 1291 nějaká vesnice připojeny.

Dnebohy, Nednebohy (v starší době
Dluhá Horní a Dolní (něm. Langen i Dneboh), ves u Mnich. Hradiště, jež se
vyskytuje r. 1400 jako jmění kl. Hradišt
ského. Po r. 1420 dostaly se vdržení

v býv. Kouřimsku.

dvrf), dvoje \esnice (za starých dob troje:
Horní, Prostřední a Dolní). R. 1374 pr.
Čeněk z Dluhé Prostř. D. Mikšovi z Jedo
var. V 15. stol. vznikl tu rod Sudkův
: Dluhé a rozšířil se po jižn Čechách
(1433 Petr, 1462 a t. d. Jan). Adam,
Petr a Jindřich br. Sudkové' pr. (1544)
D. Václ. Višňovi z Větřní; u tohoto
potomků zůstaly obě do r. 1615, kdež

prodány Mikuláši z Čejkov.

světské; ok. r. 1465 vyplatil je Samuel
z Hrádku od Jindř. z Michalovic. V 16. st.

byly v dtžení Vančurův z Řehnic a pa
třily ke hradu Valečovu. R. 1590 prodány

dědičně Bernartovi hr. z Hardeka, po
jehož smrti je k. (1592) Kryštof Budovec
& připojil ke Hradišti.

Část vsi patřívala

Tomuto od 15. st. ke hradu Kosti.
Dnespeky viz Nespeky.

h_vlstatek D. (1620) vojskem vzat a ode
vzdán Matyáši Heldrle, jenž jej odkázal

na chudý dům jezovitův v Krumlově.
Od té doby držen k Římovu.
Dluhoště, spravedlivé české pojmeno
vání vsi Ottenschlag pod horou Kohoutem
u Benešova v okr. Kaplickérn ležící. D.
patřívaly k panství Velešínskému a při
pojeny s ním (ok. r. 1430) k panství Novo
h1adskému. V urbáři téhož panství z roku

Dnešice,

farní ves u Přeštic, která bý

vala majetkemkláštera Kladrubského.
Kníže Vladislav daroval mu r. 1115 kostel
a popluží a jiné části koupil klášter před
r. 1239 od kl. Nepomuckého. Ve 14. st.
byl tu farní kostel sv. Václava, jehož po
dací náleželo opatům ještě r. 1433. Roku
1453 opat Jan obyvatelům listy jich vý
sadní, které shořely, obnovil. V 15. stol.

odcizeny D. od kláštera a dostaly se Chří
1553 slove česky Dluhoště, něm. Otten novcům ze Chřínova; do r. 1546 drženy
schlag.
Dlužiny, dvě vsi (Dolní a Horní) k Merklínu a pak k Bukové. V 16. stol.
u Ledče, po nichž se psali vladyky, roku drženy D. ke Chlumčanům a později se
1278 Benek, r. 1289 Domaslav, r. 1318 dostaly k panství Lukavskému. Fara po
Henek, r. 1341 Zdeněk z Dlužin. Ve 14. r. 1623 dlouho spravována z Přeštic. Ma
a 15. st. byly statkem vladyčím, připojeny triky začínají se r. 1685.
Dobenína (t. ] hora), i Dobenín,
pak ke Kunemili a s ní se dostaly obci
Čáslavské (1520). Když tato r. 1547 Dubenín, kostel sv. Václava u vsi Václa
statkův svých zbavena, pr. oboje Dlužiny vic, bezpochyby založený záhy k obraně
bratřím Trčkům z Lípy a připojeny k pan blízké brány zemské, za níž se začínal
pomezný hvozd. Léta 1068 držen tu ve
ství Světelske'mu.
_
Dmejštice viz Dmýštice.
vojenském ležení sněm k volení biskupa,
Dmout, hora u Domažlic (1398). Býval při čemž kníže Vratislav chtěl míti bisku
tu šosovní dvůr, jenž se nazýval německy pem Lance, kaplana svého, páni však ra
Durrenstein;
král Jan jej r. 1321 osvo ději měli Jaromíra Přemyslovce, tak že
bodil od platů. Později měl jej klášter
přišlo až k nevoli a sněm se rozešel 11ve
Domažlický a tuším tu tvrz postavil. likém rozjítření. Od r. 1259 přip. se tu
Po zboření kláštera zabrala to hospodář fara. Podací kostelní náleželo v l. 1359
ství Domažlická obec. (H. IX. 86.)
až 1367 Rubínovi z Lochynic odj. ze
Dmýštice, ves u Milevska, za starých Starkova, avšak od roku 1408 ke statku
dob majetek kl. Milevského. Zikmund Černčickému. Přes to si opatové Břev
král zastavil D. (1421) Matěji Brusovi novští právo to v l. 1395—1406 osobo
z Kovařova, jehož dcera Machna je ode vali. Později přišel kostel 0 svého duchov
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ního správce a stal se Filialním k Novému pak Petr z Říčan (1473) a Jan Rad
Městu. R. 1786 založena při něm na zá kovec z Mirovic. Při dělení bratrském
r. 1528 obdržel D. Ctibor Dívčický ze
dušních gruntech ves Václavice.

Dobeš, Dobrš (gen. Dobše), ves u Mi
letína, jak se zdá, táž, která se jmenuje
r. 1267 novou vsí Markovou. Později byla
statkem vladyčím (1405 Zdislav). Část vsi
patřila potom k Bělohradu, část k Lukavci
a část k Miletínu, což zůstalo do r. 1850.
Dobešov, ves u ernovic. Ve 14. st.
byl tu kostel farní, jemuž byl Černovský
jako íilialní podřízen, ale později se týž
poměr zvrátil. D. patříval k panství hradu
Choustníka, odprodán pak ke Kamenici
a připojen později k panství Černovskému

Sudoměře,
Švamberka

od něhož ji k. Jindřich ze
a připojil ke Kestřanům.

(H. Vll. 260.)
Dobkov (v 16. stol. i Doubkov), ves
u Chotěboře, napřed přísl. statku Neje
pínského, avšak od roku 1562 díl bratří
Zdeňka a Jiříka z Nejepína.
R. 1615

seděl tu Zdeněk Slavíkovec

ze Slaví

kova. V 18. st. přikoupen statek tento
k Chotěboři.

Dobkovice, Dubkovice, ves u Lo

vosic, jež stála již r. 1276, jsouc sídlem
vladyk Chotěbora a Vojka a r. 1318 Ješka.
Dobešov, n. ves pustá blízko Zvoně I v potomních dobách byly tu vladyčí statky.
jova (v okr. Štockém), jež se přip. r. 1536 Po 15. stol. byly tu dvě tvrze, které pak
skoupeny ke hradu Ostrému a spustly do
jako pustina a přísl. tvrze Stříteže.
Dobešovice, ves u Červených Peček, cela. Okolo r. 1530 odprodány D. Jaku
n. s tvrzí, r. 1303 sídlo Heřmanovo a Při bovi Valatkovi z Klenče, jehožpotomci
bíkovo a později rodu Dobešovských tu “novou tvrz postavili. l.. 1565 koupil D.
z Malenovic. R. 1503 pr. Jiří z Kosi Jiří Hora z Ocelovic, po němž následo

(viz Černovice).

kova D. Bartoši z Prachňan, po r. 1522 vali r. 1568 Jan Rausendorf ze prem
seděli tu Hanikéřové ze Semína, pak berka a r. 1578 Hynek a Albrecht br.
Od l. 1584
r. 1542 Maternové z Květnice. R. 1604. Kekulové ze Stradonic.
k. týž statek Pavel Hrabáně z Přeru vyskytují se v držení pánů ze Šlejnic,
penic a připojil jej k Pečkám. (H. Sb. 1692 koupil je Bedřich z Bílé, r. 1608
111. 155.)

Kašpar star. Belvic z Nostvic.

Dobětice (pův. Dobělící), ves 11 Ústí
n. L., n. stvrzí, ve 14. st. statek vladyk
z Lungvic (1375 Vigant, 1383 bratří
Vigant, Děpolt a Rynolt, l. 1393 s bra
trem Hildanem, kanovníkem na Karlšteině,
1405—1429 Rynolt). L. 1473 postoupila
Marketa z Útěchovic. vdova po Rynoltovi,
D. synu Stanislavovi, později seděl tu
Václav a r. 1547 strýci jeho Jan, Bedřich
a Bernart. Od Jana star. 2 L. koupil D.

(před r. 1644) k. od Černínův a připojen
ke statku Újezdskómu.

Později

Dobkovíce viz Dubkovice.
Dobrá Malá neb Dolejší, ves u Un

hoště, nedaleko druhé Dobré. Prvotně se
mluvilo jen o jedné Dobré, později roze
znávaly se Velká a Malá D. Na této seděl
r. 1396—1419 Drch, r. 1436 —1457 Bohu

slav, předek Dobrských ze Tmaně. Po
smrti Jiříka Kfelíře ze Zakšova koupil

(1568) Jindřich z Bynu :! připojil je D. Zdeněk Kladenský z Kladna (před
k panství hradu Blanska neb Březnickému. r. 1544) a připojil ji k panství Kladen
Dobev Staré. a Nová, vsi u Kestřan. skému. Bývala tu tvrz, která v 16. stol.
V one' bývala tvrz. Po Alberovi z Dobeve spustla, ale potom zase obnovena byla. D.
(1318—1342) zůstali synové. Oldřich, Al dostala se pak s druhou D-ou k panství
bera a Diviš (1359 a t. d.), z nichž tento Tachlovskému. (H. VIll. 292; Melichar,
byl předkem Záborských z Brloha. Poto okr. Unhošt. 215.)
mek jednoho z nich byl Diviš z D. 0426).
Dobrá Velká neb Hořejší, ves u Un
D. drželi potom Bušek z Holkova (1432), hoště, n. s tvrzí, snad v l. 1320—1356
Petr z Dlouhé vsi (1445—1461) a Jan sídlo _Zdislava : Dobré, jenž byl místo
odtudž, jemuž Lev z Rožmitálu. táhna tu písařem desk zemských. R. 1393 seděli tu
vojensky, statek hubil (1470). Následovali Zikmund a Ondřej bratří Hulerové, po
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nich Vojtěch a Jan Štír z D. V 16. stol. ličnými milostmi. Vrchnost však nade vsí
přip. se D. jako přísl. statku Kladenske'ho. trhovou D., kdež byly tehdá dva kostely
Při jeho dělení léta 1549 d05tala se D. (sv. Víta a Mikuláše) dostala se kl. Cho

Jiříkovi Žďárskému ze Žďáru (zemř. těšovskému. Odtud vznikly neshody mezi
1574), následovali bratr Jan a syn tohoto Jitkou, převořiší klášterce, a Miroslavem,
Ctibor. Odtud patřila zase ke Kladnu až proboštem Chotěšovským, po kterýchž řento
do r. 1686. Při dělení jeho tehdá dostala (1272) vrch obdržel. Klášterec však dobře
Polyxena Lidmila hr. ze Šternberka neprospíval a proto prodal řád všechna
obojí D-ou za díl, avšak prodala je r. 1696 práva svá kl. Chotěšovskému. Proboštové
k panství Tachlovskému. (H. VIII. 291; pak sázeli kněží Teplské ke kostelu sv.
Melichar, okres Unhoštský 217.)
Víta, jenž byl farním. Císař Zikmund za
Dobrá. Pustá viz Pustá Dobrá.
stavil r. 1437 městečko D. Hanušovi
z Plzně, nejvyššímu svému lékaři ran
_Dobrá viz Bydlím.
Dobrá, samota, n. ves nad Sázavou nému. Ač pak klášter později D. vybavil,
11 Příseky a Nové Vsi v okolí Světlé. Roku dostal se přece dvůr zdejší (po r. 1471)
1233 pr. ji řád křižovníků Pruských v držení Černínův a plat královský za
kl. Želivskému. R. 1377 bylo tu vladyčí staven r. 1491 Janovi z Roupova a jeho
sídlo a psal se odtud rod Nelechovských synům. V 16. st. rozkvétaly tu živnosti a
z Dobré. R. 1591 byl tu toliko dvůr Do obecní hospodářství tak, že mohla obec
brsko s mlýnem, jenž patřil k panství Svě D-ská (1590) část vsi Lukavice od obce
telskému.
Rokycanské koupiti. Od cís. Rudolfa II.
Dobrámysl, n. letní zámeček u vsi obdrželi D-ští (1585) majestát na clo, aby
Kletce, nedaleko Lomnice n. I.., který po mohli zlé cesty opravovati. Z těch dob
staven byl snad od Viléma z Rožem berka, také pochází nadání na téhodní a výroční
držitele panství Třeboňského. R. 1583 stál trhy. A poněvadž obec r. 1618 císaři věr
a pán sem jezdíval buď na honby aneb nost zachovala a vpádem lidu Mansfeld
na cestách přenocuje. Spustl brzo po smrti ského nemálo trpěla, potvrdil jí Ferdi
svého zakladatele.
nand III. (1652) všechny výsady. L. 1630
Dobranka (1555), přítok Ploučnice. založeny matriky. Městečko trpělo po roce
Dobraňov, farní ves u Lipého, měla 1740 vpádem nepřátelským a r. 1801 po
farní kostel ve 14. st. a podací jeho ná žárem. Za naší paměti zřízen tu blázinec,
leželo farářům Lipským. D. patříval z větší upravený podle nejnovějších zkušeností.
části k panství Lipskémua Hynek Hlaváč Erb: Štít modrý, u jehož spodku trávník
z Dubé věnoval tu 1. 1413 manželce své a na něm tři věže stříbrné barvy a každá
Anežce ze Šternberka. Ostatní části té vsi s cimbuřím, červenou střechou a zlatou ma
patřily ke Sloupu & Libchavě. Odtud po kovicí. Pravá a levá mají nahoře po oknu,
cházel rod Dobranovských z Dobra dole po dvou a kuželovité střechy. V pro
nova, kteří tu snad jako manové pánův střední jest brána a nad ní zlatý štítek
Lipských sedávali. V 16. st. oddělen od s trojími jeleními rohy černé barvy (erb
Lipého a připojen k Zákupům. R. 1594 blahoslaveného Hroznaty) a kryta jest se
založeny matriky. R. 1599, 1680 a 1772 dlovitou střechou, na níž jsou dvě ma
strádala D. přímořím; r. 1680 vymřel tak, kovice.
že zůstali jen tři lidé.
Dobřany, farní ves nad Zlatým poto
Dobřany, město za Plzní. prvotně sídlo kem, v níž byl farní kostel již r. 1358.
vladycké, po němž slove r. 1243 Zaviše Ves patřila tehdá pánům z Dobrušky a
z Dobřan. Nástupce jeho Vykart zTyrné držena napřed k Opočnu a potom ke Frym
daroval s manželkou svou a zetěm Janem burku, s nímž přivtělena panství Opočen—
podací kostela zdejšího bílým sestrám skému. Po r. 1623 zbaven jest kostel svého
řádu sv. Maří Majdaleny k založení duchovního správce a spravován z Do—
klášterce. Tento začal se nedlouho potom brušky. R. 1749 znovu postaven a opatřen
a obdařen r. 1260 od obou pánův roz za Jozefa Il. lokalií, jež se stala později

137

Dobrávoda — Dobrávoda Dolejší

farou. Na začátku tohoto století shroma porostlá, z níž vzniká pramen vody. Nad
žďoval zde J. Boh. Ziegler výteěníky ná tím jest štítek stříbrný se zlatou obrubou
roda českého, jsa tu vletech 1809—1817 a na něm pošikem shora dolů dva červ.
lokalistou.
pruhy a mezi nimi zlatý zvon. (T. 345.)
Dobrávoda,
farní ves u Budějovic, Dobrávoda, ves ve farnosti Vidžínské,
u níž se někdy dolovalo, povstala teprve která se připomíná již r. 1233. Králová
před sto lety na gruntech vsí Bucherky, Konstancie prodala ji tehdá klášt. Tepl
Suchých Vrben a Strupče. R. 1630 založil skému, pod jehož vrchností pak až do
tu Jan Karminský z Ebenfeldu s manželkou r. 1850 zůstávala.
Dobrávoda, n. ves v'okolí Černého
svou Dorotou kapli p. M. Bolestné, při
níž bydlel r 1722 poustevník. Poněvadž Kostelce ležící, jež se jen 1. 1360 připo
sem časté procesí konány, založen tu kostel míná. T. r. dáno v manství Litoltovi Háj
vl. 1733—1739, jenž r. 1763 po druhé, kovi z Chrastu zboží Chrastské se vsí D.
ale slavným způsobem posvěcen ke cti sv. pod Černým lesem.
Dobrávoda, ves nad Vlčavou u Břez
Maří. Starší kaple obdržela název kaple
sv. Linharta a ponechána pro české pout nice, obdržela jméno své od léčivého pra
níky. R. 1809 přeměněna jest na obydlí. mene. Prvotně tu byla jen kaple, kterou
Rada Budějovská založila r. 1777 při ko postavil Přibík Jeníšek z Újezda (1- 1651)
stele kaplanství, podřízené děkanovi Budě a Jan Karel Krakovský z Kolovrat r. 1858
jovskému; r. 1786 zřízena tu samostatná obnovil. V minulém století byly tu lázně.
Dobrávoda, Sv. Vyntíř, farní ves
správa duchovní a r. 1858 fara. (T. 87.)
Dobrávoda. (v 16. st. i Vilémova hora, u Hartmanic. Prvotně tu byl jen les. Sv.
něm. Heilsambríinndel, Brůnndl, dříveobec. Vyntíř prý se uchýlil na horu sv. Vyntířc
Heilbrunn, r. 1259 Gulcprune), městec na do poušti (v. Březnice) a usadil se na skále,
svahu Dobrovodské hory v okresu Novo : níž vznikal pramen. Podle pověsti tu
hradském, prvotně véska, která se nazý prý také zemřel (1045) a pohřben v klá
vala Dobrouvodou hořejší nad Stropnicí šteře Břevnovském. Později tu postavena
a r. 1259 patřila k nadání kl. Vyšňo kaple a níže, kde jest nyní ves, postaven
brodského.
R. 1553 byla přísl. panství jest kostel sv. Vyntíře. Stalo se tak r. 1620
Novohradského. Když tu objeven r. 1564 skrze jednoho Čejku z Olbramovic (snad
léčivý pramen a lidé sem častěji přicházeli, Petra, v l. 1602—1634 držitele Dlouhé vsi
stavění r. 1567 noví domové pro pohodlí a Vatětic). R. 1735 založena íara od Fr.
přespolních a nové osadě dáno jméno Vilé Karla sv. p. Villani, držitele statku Kun
mova hora. V 16. a 17. st. lázní zdejších ratic a D y a přispěním několika dobro
neb »teplice Rožemberskéc od vynikajících dincův. Statek Dobrovodský koupil potom
osobností užíváno. Roku 1613 nazývá se od Villaniho Filip hr. Vchynský a připojil
městcem a stál tu kostel, avšak bez fary. jej ke Štubnbachu. (T. 875.)
Stavení táhla se bezpochyby od D-y ny
Dobrávoda., ves v okr. Pacov., staro—
nější roztroušeně až do míst nynější Hojné dávné přísl. hradu Kamene. Když se po
vody, a dotčený kostel jest ten, který posud smrti Petra Malovce synové jeho dělili
na Hojné vodě stojí. R. 1706 přišlo k roz (ok. r. 1560), dostal Jiřík z Malovic, nej
dělení, když Albrecht hrabě Bouquoy v ny starší syn, D. za svůj díl. Syn jeho Jetřich
nější D ě kapli založil a městys znovu vy pr. D. ves se dvorem a domem v nově
sadil. Kaple přeměněna r. 1715 na kostel, postaveným (1579) Janovi z Malovic, jenž
u něhož od r. 1712 faráři Hojné vody ji připojil k panství Chýnovskému.
Dobrávoda Dolejší (i Dobrávůda),
bydlívali a tak faru do D-y přenesli. 0 po
dací kostela učiněna smlouva mezi vrch ves u Hořic, patřívala prvotně ke statku
ností a opatem Vyšňobrodským. R. 1855 Hoř. D-y a stala se statkem samostatným
zrušeno církevní spojení s Hojnou vodou na poč. 16. st., když se Jan a Václav br.
a v každé z obou vesnic byla fara. Erb: Králové rozdělili. Když se dostala Marketě.
Modrý štít a na něm stráň skalnatá, stromy dceři jednoho z nich, prod. r. 1540 Janu
Místopisnýslovník:Část historická.

.
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Zlivskému z Labouně. R. 154.7 násle 'a Jiří Aleš (1—1627). Tento odkázal D.
doval Dobeš Bucký z Varnsdorfu a po Vilémovi Vokovi Vítovi ze Rzavého.
jeho smrti prodána Benigně z Jandorfu a V rodě jeho zůstaly až do r. 1677, kdež
manželu jejímu Janovi Zilvárovi : Pi koupeny od Odolena : Věžnik. Od jeho
línkova. L. 1557 vysazena za městečko potomstva prodány r. 1686 Vojtěchovi Jiří
& trhy téhodním a výročním obdařena. Voračickému, r. 1688 dostaly se Kryšt.
Od Zílvárův držena k Třebnouševsi &s ní Fr. Vratislavovi z Mitrovic, od jehož
se dostala k panství Hořickému. Práva syna je k. (1695) Dorota Přeltořovská.
městského záhy D. pozbyla. Erb: Štít R. 1706 dostaly se zase do rodu Přeho
černý a v něm od spodku až do polovice řovských, pak Valdšteinův a roku 1710
štítu klín červený (erb Zilvárův — H. V. Šternekův. L. 1763 koupeny k arcibi
141).
skupství od arcibiskupa Gust. z Mander—
Dobrávoda Hořejší (dříve i Dobrá scheida, který dal panství jméno Mander
vůda), ves u Hořic, byla r. 1415 sídlem scheid.
Dobřeň, ves u Malešova, r. 1310 sídlo
Mladoty, Zdislava a Bartoloměje z D. Po
zději tu seděli Králové 2 D., posud žijící, Heřmanovo. R. 1358 byl tu farní kostel,
zejména r. 1505 bratří Jan a Václav. Po— jehož podací měli v l. 1374—1398 bratři
tomci jich rozdělili statek (Hynek a bratří Mikuláš Jindřich, Heřman (1- j.13c)8) :]
1540). Václav Král pr. D. (1557) Václ. Prokop. Odtud tu bylo několik vladyčích
Sadovskému ze Sloupna (1-r. 1586), statltův. Polovice nabyl král Jiří a zastavil
jehož vdova Beatrix z Pilníkova prodala ji ji zase r. 1459. Část tato patřila vlady
(1587) Janovi Kopidlanskému z Kopi kám z Vrchovišť, kteří nabyli i svobod.
dlna, ale zase ji r. 1596 ujala (1- 1610). části & oboje lasi roku 1516) Samsonovi

Odkázala ji Janovi Královi : Dobré z Fulšteina prodali. R. 1543 prodal Jan
vody. R. 1624 připojena ke knížectví Fryd— Žatecký z Vajkrštorfu D. Jindřichovi
lantskému a dětem Královým ponechána Voděradskému z Hrušova, jehož po
jako manství. Od nich k. ji (1642) Kate tomci (Jan 1554, 1- 1587, Václav 1- 1606)
řina z Valdšteina. Později tu seděli Zá ji až do r. 1616 drželi. R. 1610 ujala D.
rubové z Hustířan, od r. 1671 Vít von Kateřina, dcera Václavova a postoupila ji
Natterman, od r. 1674 Kateřina Loubská. roku 1616 synu Ondřeji Horňateckému
R. 1685 přik. k Hořickému panství. (H. z Dobročovic. Potomek jeho Jiří Arnošt
pr. D. (1644) Janovi z Kamberka a tento
V. 140.)
Dobřejov, ves v okolí Č. Krumlova, roku 1648 Jindřichovi Volfovi Berkovi
bezpochyby táž, která se jmenuje něm. z Dubé ke statku Suchdolskému. Tvrz
Klein-Uretschlag (viz Dvořetín). Okolo zdejší potom zanikla. Kostel sklesl po
r. 1420 přip. se mlýn pod D-em, r. 1483 r. 1623 na filialní. (M. VIII. 127.)
Dobřenec, ves v okr. Doupov., která
byl D. přísl. panství Krumlovského, roku
1544 patřila k Pasovarům ves celá D. a stála již r. 1281, jsouc sídlem Předotovým.
r. 1623 statek Pasovar'ský se vsí Uretschlag ,Ve 14. st. byly tu malé vladyčí statky.
'V 16. st. patřila část k Mašťovu, později
obci Krumlovská prodán.
Dobřejovice (pův. Dobřqiovicz), ves k Doupovu a naposled přip. celá ves k pan
v okr. Jílovském, n. s tvrzí, r. 1309 sídlo ství Krásnodvorskému.
Dobřenice, farní ves u Hradce Král.,
Bohuslavovo, r. 1361 Kunšovo a r. 1391
Jindřichovo. R. 1472 prodal je Bedřich n. s tvrzí, původiště Dobřenských 1 Do
Ojíř z Očedělic Oldřichuz Konipasu. břenic, jichž předkové byli Zdeněk a Bo
Okolo r. 1530 seděl tu Václav Mutrplos huněk (1339), Předbor (1367) a Kunata
z Tedražic, od něhož koupil D. Jan (1382—1385). Od konce 14. st. seděli
Zapský ze Zap (1544). Syn jeho Oldřich také na jiných sídlech. D., kdež byl ve
prodal D. (1549) Jiříkovi Mošaurovi 14. st. farní kostel (r. 1336 postavený),
z Valdova. Z rodu toho vládli tu Jiřík držel v1. 1395—1415 Jan, pak tu byly
(1-1592), Adam (1- 1610), Jáchym (1- 161 1) kromě tvrze vladyčí dvory (Jan st. 1450
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až 1491), Petr (1465—1483), Kunata.věna při něm residencí, která až do zru
(1453—1496), Zdislav (1451—1472). Rokulšení kláštera trvala. Část ta náležela pak
1472 učinili všichni Dobřenští památnou ke statku sv. Ivana, ostatek ode dávna ke
smlouvu rodinnou. Z rodu toho drželi D. hradu Karlšteinu. (PA. IV. 170.)
Jan, syn Zdislavův, až 1538 Vilém, 1538 až
Dobříčany, ves u Žatce, která byla
1542 Mareš, 1542—1544 sirotci Jana st., r. 1318 sídlem Ojíř-ovým a měla r. 1356
1544—1593 Jan. Po něm následovali br. farní kostel. Tehdá držel D. Oldř. Slaner,
Jan a Zikmund ('i' 1608). Onen (1' 1624) měšťan Pražský, po něm následovali 1363
odsouzen jest r. 1623 a D. pr. r. 1623 Mikuláš z D., r. 1396 Jaroslav z Opočna
Albrechtovi z Valdšteina,
jenž je po—a od r. 1413 vladyky z Lipna. V 16. st.
stoupil ihned k panství Chlumeckému. Od patřily D. k panství Ličkovskému. Když
toho převzal D. (1644) Karel Kunata D0 se po smrti DivišeHrobčického z Hrob
břenský, po němž následovali syn Kunata čice (1- 1596) synové jeho dělili, dostal
Lev (1657) a po něm Zdeněk Karel D. Kryštof na svůj díl statek D. a postavil
L. 1672 odcizeny zase D. pro dluhy; do tu tvrz; avšak r. 1623 mu zabrány a pro
staly se věřitelům, od nichž je k. (1675) dány Františkovi Clary de Riva. Po něm
Rudolf Jindř. Odkolek z Újezdce. Zase následoval 1. 1662 syn Jeronym a potom
koupil D. :. 1693 Bohuchval Jaroslav Do po posloupnosti týž rod nazývaje se Clary
břenský, po němž následovali z téhož Aldringen. Poslední z nich Adalbert pr.
rodu Bojislav Bedřich (1696), Ferdinand D. (1804) Janovi Hládkovi, pak následoval
Rudolf (1—
1707), Karel Ferdinand (1-1734), r. 1809 Edvard kníže ze Schůnburka, jenž
Václav Petr (1- c. 1783), Jan Jozef (zemř. je směnil s Vincentem Zessnerem ze
1796) a Jan Václav a Michal. R. 1781
slavena na zámku zdejším tisíciletá slav
nost trvání rodu Dobřenských. L. 1863
vyšel statek z držení této rodiny. Kostel
r 1740 znovu postaven. (H. V. 348.)

Spitzenberka

za Černovice(1823). Rodu

tomu velkostatek zdejší posud náleží.
Dobřichov, farní ves v okr. Kouřim
ském. Farní kostel byl tu již r. 1354 a

tehdá patřil D. pánům z Kunštátu a
Dobré pole, Dobropůl, vesu Kostelce z Poděbrad. (Již r. 1345 k Poděbradům.)

n. C 1., n. s tvrzí, jež se přip. r. 1350. R. 1503 byli tu držiteli Jan z Mochova a
Držitelé (1 397 Matěj, 1405 Jan) byli many Václav Hrůza : Chelčic, čímž vesnice roz

krále Českého. Roku 1417 seděl tu Jan
Holec z Nemošic, od jehož potomkův
11.D. (1437) Václav Mutina z Chlumu,
po němž následoval (1448) Mikuláš Kra
bice z Veitmile. Roku 1451 nabyl D.
Hlaváč z Nemošic, po němž tu seděla
r. 1464 Dorota dcera. S touto oženil se
Slavata z Chlumu (1464) a získal D.,

dělena; větší část dostala se k panství
Kosteleckému, menší s podacím dostala se
k Cerhenicům. Král Vladislav potvrdil roku
1503 svobody osadníkův a l. 1504 zů
stavil jim louky pod plat. R. 1615 daro
vala vrchnost ke kostelu kalich, r. 1679
učinila nadání na varhaníka. Po zrušení
dřevěné zvonice postavena r. 1829 nynější
jež r. 1482 z manství propuštěno a ke věž a r. 1830 byl celý kostel opraven.
Kostelci připojeno.
(PA. l. 230.)
Dobříč (stě. Dobřiuč), ves v okr. Smí
Dobřichovice (původně Dobřichovicí),
chovském, která stála již r. 1205 a patřila městys nad Berounkou, prvotně ves, která
z části kl. Ostrovskému. Vladyka Nosi se přip. r. 1253 jako jmění křižovníků
slav dal mu tu čtyři lány rolí. Cís. Zikmund s červ. hvězdou. Prvotní osada stála
zapsal D. (1436) Hospřidovi z Hosti u kostela sv. Martina & Prokopa (čtvrt
vice. Klášter vyplativ D. později v letech hodiny vzdáleného, r. 1350 postaveného),
1502—1537 hospodářství zdejší pronají jenž byl od 13. st. farním a na místě ny
mal. R. 1619 připojena jest D. ke statku nějšího městečka byl dvůr (1282), jenž
Chrustenickému, ale r. 1621 klášteru zase ani k farnosti zdejší nenáležel. Král Zik
navrácena. R. 1710 přikoupen dvůr jeden mund zastavil D. Zikmundovi Bole
posud kapitule Pražské poddaný a vysta chovci z Pušperka i stvrzí zde stojící.
11*
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Od té doby byly D. až do konce 15. st. a patřila roku 1321 Štěpánovi z Tetína,
v držení světských pánův, až konečně Matěj jenž ji znova vysadil právem zákupným_
z Třebska, nejvyšší mistr křižovníkův, je od Král Jan získav zase D. postavil tu hrad.
Heřm. z Říčan a Jana Šrámka vyplatil. (nyn. starý zámek), připojil k němu ves
Od té doby zůstal řád v držení D. kromě nice od Kamýcka a zřídil k němu služebná.
jedině r. 1619—1620, kdež je koupil od manství. Karel IV. přebýval tu r. 1371.
stavů Jindřich Mates hrabě z Thurnu. Václav IV. také tu bydlel r. 1386 a pod
Při tvrzi na zámek rozšířené postavil nejv. řídil nějaký čas panství D. purkrabství
mistr Jiří POSpíchal kapli sv. Judy Tadeáše Žebráckému. Král Zikmund zastavil D.
(1679), která r. 1775 rozšířena. R. 1779 (1422) Bedřichovi & Hanušovi bratřím
vyhořel zámek i s kaplí a věží a byv dlouho z Kolovrat, z nichž tento tu někdy sí
zříceninou, upraven potom v nynější po dlíval. Král Jiří vyplatil D. od Hanuše,
době. D. byly Vesnicí až po naši dobu. syna Hanušova, & zapsal ji r. 1461 synům
(H. VI. 82.)
svým, avšak již r. 1.172 byla v zápisném

Dobříkov (stč. Dobřiekov), ves u Zá držení Jindřicha ze Švamberka, jenž jí
mrsku, n. s tvrzí, v l. 1415—1440 majetek postoupil r. 1491 Děpoltovi z Lobkovic
Jana Těchlovce z D., po němž následoval (1- 1527). Synové jeho postoupili D. za
Jan Talafous z Ostrova, jeden z hejt to, že jim Osek dědičně byl dán, králi
manův Jiskrových v Uhřích. Po něm ná Ferdinandovi (1530). Tento dal D. Vi
sledoval Hynek (1463—1493), předek Do lémovi Švihovskému z Ryžemberka
bříkovských z Malejova &nástupci do života, po čemž tento panství za po
jeho byli syn Jan 1529——1536 a tohoto slední doby schátralé opravoval (1-1551).
syn Jindřich (1- 1573), Jindřichovi synové Syn jeho Ferdinand držel D. až do roku
Jan a Vilém následovali za sebou. Tomuto 1569, kdež D. králi Maximilianovi po
zabrán D. z pokuty a prodán r. 1623 stoupil. Za správy komorní nakládaly se
Albrechtovi z Valdšteina. Zůstal od na panství velké peníze, poněvadž bylo
v stavu chatrném. Bývalá ves, která byla
té doby při Zámrsku. (H. l. 230.)
Dobrm, ves u Roudnice, která již stála v 15. st. v městečko vzrostla, byla zase
ve 13. st. Patřívala ke kostelu Vyšehrad spustla a povstala nová ves na nynějším
skému, avšak král Václav 11. vyměniv si místě. Obyvatelé její domáhali se r. 1571
ji, daroval ji (1295) k biskupství Praž až 1575 městských živností. Hejtman Ol
skému a od té doby držena k Roudnici. dřich z Doudleb dal r. 1589 kostelík nový
Dobring, ves u Vyšního Brodu (česky 11 D. (11 krchova) dělati; za to byl hrad
Dobřín ?). R. 1259 přip. se jako ves Svato spustl a bydlelo se v nové tvrzi u dvora
míra z Němčic, nikoliv však výslovně; po (nyn. zámek). R. 1630 prodáno panství

zději patřila ke klášteru
skému.

Vyšňobrod D-ské Brunovi hrab. z Mansfelda

dě

dičně. R. 1639 městečko skrze Švédy vy

(staroč. Doliříenov), ovčín páleno. Potomci Brunovi byli v držení
u Rychnova, n. ves, jež se přip. r. 1411. D. až do r. 1780, kdež přestala větev tato
Obyvatelům r. 1498 od Viléma z Pern smrtí Jana Václava říš. hrab. z Mansfelda.
šteina odúmrtí odpuštěny. Platílo to pro Statky jeho dědila sestra jeho Marie Isa
a tak se
tu větší část, která patřila k Rychnovu. bella provdaná Kolloredová
.Ieden dvůr patřil k Ledské a prodán ok. dostala D. v držení rodu tohoto, který
r. 1530 k Hoděčínu. Na té části povstal příjmí Mansfeld k heslu svému přijal. Po
dvůr popl. a krčma, což oboje pr. (1588) slední držitelé postavili nový zámek a starý,
Albrecht Absolon z Ledské k panství jenž roku 1720 vyhořel, zřídili za sýpku.
Kníže Frant. Gundakar z Kolloreda po
Rychnovskému. V 17. st. ves spustla.
Dobříš, město, přip. se poprvé r. 1252 stavil r. 1797 kostel v městě a kníže Ru
jako dvorec královský; král Václav I. tu dolf dal starý kostelík u krchova znova
tehdá listy vydával. Prvotní ves rozkládala vyzdvihnouti (1807). Erb: Štít modrý, na
se na suché vysočině u nynějšího hřbitova němž dvě stříbrné věže ze štukoví postavené,
Dobřínov
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každá s jedním oknem, obě s cimbuřím,!ves u Kosovy hory, původiště Svatkov
červenými střechami a zlatými makovicemi. ských z Dobrohoště
(I453 Ondřej,
Mezi věžemi jest brána, v níž stojí sv.; 1455 Přech), jichž jeden předek Petr (1488
Tomáš; jméno jeho také na bráně latinsky* až 1499) býval ve službách pp. z Rožem
napsáno. (H. VI. ICQ.)
berka. Na počátku 15. st. seděl tu Jindř.

Dobříšské hory (1538) neb Králov Opršal z Jetřichovic,

ství; tak nazývaly se nynější Hřebeny.

ok. r. 1541 Lovčickým

jenž prodalD.
z Pohnání.

Dobřív, Dobřev, Dobřívo (stč. Do Brzo potom k. D. páni z Říčan

a při

břievo), ves v okr. Zbirožském, jež patří pojili ji ke Kosově hoře. Držitel její Se
vala ode dávna ke království. R. 1325 byvši zima z Vrtby daroval dvůr zdejší (1623)
Kořenskému z Terešova
před tím zastavena Nachvalovi z Osvra Bohuslavovi
čína, spustla a král Jan daroval ji Petrovi (1—1656), po němž následovali Zdeněk syn
: Rožemberka.
Byvši opět postavena, ('l- 1689) a Jan Petr vnuk. Od Jana Václ.
držena k panství Strašickému a Zbirož Měsíčka z Výškova dostala se D.
skému. Svůj největší vzrůst děkuje nové r. 1753 do rodu Malovcův a r. 1798
koupil ji Jan Václav Bořek Dohalský
době průmyslové.

Dobrnice, iDobrynice, Dobronice, z D ohalic,

jehož rodu posud náleží.

ves v okr. Habrském, která byla ve 14. a (MB. VI. log.)
15. stol. farní a patřila klášteru Sedle
Dobrohošť, D 0 b r 0 h o 5tic e, n. farní
ckém u. Císař Zikmund zastavil D. (1436) kostel v arcijáhenství a děkanství Bechyň—
MikulášiTrčkovi z Lípy, jehož potomci ském, jehož bývalá poloha ještě není na
je drželi ke hradu Lipnici a později ke jisto vyšetřena. Z pamětí jest o něm toliko
Světlé. Po zabrání statkův Trčkovských známo, že tu v l. 1352—1405 se fara při—
(1634) daroval Ferdinand II. rychtu Do pomíná a že r. 1404 dán byl rozkaz Matěji,
brnickou s panstvím Habrským Rynartovi faráři zdejšímu, a faráři Chelčickému, aby
sv. p. : Walmerode.
Později D. oddě vyšetřili škodu, která se stala kostelu ve
leny & drželi je roku 1680 Jan Arnošt Větší Hůrce zatopením nového rybníka.
z Erkenprechthausu a r. 1685 Fr. z Thamu. Z toho jde na jevo, že stával kostel ten
Tento k. Vrbici, k níž D. připojil. Týž v krajině okolo Vodňan.
Dobrohošt (1255), potok Vizňovský,
znova postavil kostel, který byl v 17. st.
na filialní sklesl.
tekoucí do Stenavy.

Dobročovice, Dobrošovice (prvotně

Dobroměřice

(pův. Dobroměřici), ves

Dobročovicí), ves u kvorce, n. s tvrzí, u. Loun, jež se přip. r. 1325. R. 1331 byl
patřívaly ke Kolodějům. ale prodány od tu farní kostel a ves patřila z čásli Berovi,
nich (1403) Petrovi : Myslína (+ 1406). rychtáři Lounskému, jenž ji daroval t. r.
R. 1415 seděl tu Bohuslav z Prahy, předek klášt. sv. Maří Majdalény v Lou
Horňateckých z Dobročovic, jenž žil nech. Druhá část patřila rozličným mě
ještě roku 1454, není-li to jiný stejného šťanům Lounským. Podací náleželo držite
jména. V l. 1454—1457 byly časté pře lům společně. Po r. 1420 opanovala D.
o tento statek, poněvadž byly na něm obec Lounská a držela je až do r. 1547,
dříve rozličné platy zapisovány. V l. 1457 kdež všecky statky své propadla. D. a jiné
až 1470 přip. se Petr z D. Páni z Klin vesnice sice jí navráceny, ale po druhé
šteina přikoupili D. ku konci 15. st. ke zabrány r. 1621 a zastaveny Volíovi Ilbur
svému panství Škvoreckému.
kovi hrab. z Vřesovic, jehož dědici jc
Dobročovice, n. ves v okolí Dobrše, drželi k Novému hradu. Teprve r. 1661
\-'okr. Volyňském, která spustla v 15. st. od obce Lounské zase vyplaceny. Kostel
a r. 1544 se jako přísl. statku Dobršského stal se po r. 1623 íilialním. '
připomíná.
Dobronice (pův. Dobronicí), ves' nad
Dobrohostův Týn, tolik jako Týn Lužnicí s kostelem sv. Maří, jenž byl roku
Horšovský.
1350 farním. Pod ním záhy povstala tvrz,
Dobrohošť (t. j. Dobrohosíůu dvůr), jejíž držiteli b_vliDiviš (1322), bratří Vlček
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a Matěj (1344 a t. d.). Po tomto (+ 1369) vladyěí části. Pak následovali rodové Bře—
následoval syn Diviš z D. (1373—1417), kovcův & Malovcův v držení zápisné části,
ze
s nímž tu měli díly ještě tři zemané. Asi oboje pak držel Jindřich Lapáček
jenž r. 1557 část duchovní
r. 1412 zapsal Diviš statek svůj Vojtěchovi, Rzavého,
Janovi a Lipoltovi z Kraselova bratřím. dědičně k. Synové jeho skrovný statek
Od jednoho z nich převzal D. Jan ml. l. 1588 na šest dílův rozdělili, ale všechny

7. Malovic a ten je prodal (1443) Ry
nartovi od Dubu, po němž od r. 1455
Oldřich z Rožemberka následoval. Asi
v ty doby přestavěna tvrz v tvrdý a velký
hrad. K uhrazení velkých rodinných dluhů
pr. D. (1459) Vítovi ze Rzavého (1-1469),
po němž následovali synové Víta a Jin
dřich, z nichž onen držel pak D. sám.

ty k. již r. 1589 Mandaléna Malovcová
z Lisova
a přip. je k panství Chýnov—
skému. Potom tvrz zdejší zanikla. (H. N.
N 7.
'9

Dobropůl viz Dobrépole.
Dobrotěšice,

n. ves neznámé polohy,

ale bezpochyby v krajině záp. od Milevska,
kterou pr. Jindřich biskup (1- 1197) hrab.

Po—
Nástupcové jeho Jan a Ondřej (1- 1514) Jiříkovi k nadání kl. Milevského.
bratři Vítové rozdělili statek na dva díly. zději se nikde nepřipomíná.
Dobrotín, správné české pojmenování
Od synův jich skoupeny obě polovice
(1527—1528) skrze Volfa a Jindřicha br. vesnice za Nov. Bystřicí (něm. Dobrou-n).
Hozlaury z Hozlau. Po r. 1543 držel Dobrotín, r 1291 ves někde u Mysl—
je Jindřich sám (1- 1560) a zanechal je pěti kova a Chýšky, vých. od Obděnic.
synům, kteří se r. 1572 dělili; Jan a Kryštof
sv. Dobrotivá, jinak Ostrov, vlastně
vzali každý po polovici D. s přísl. dvojím klášter sv. Maří a sv. panny Dobrotivé
dělením již valně zteněeným. Janův díl při na Ostrově, farní ves a n. klášter, založený
padl pak třem jeho bratřím, z nichž jeden od nábožnéhoOldřicha Zajíce z Val
Jetřich dostal za díl čtvrt zámku a Kryštof d e k a pro poustevníky řehole sv. Augustina.
držel tři čtvrtiny. Tento přik. r. 1599 díl Nadal jej důchody dostatečnými a synové
Jetřichův &zemřel r. 1618. Při dělení jeho a potomci jeho přidávali vesnic a dědin.
synův dostal D. za díl svůj Jan Jiří, jenž Oldřich Zajíc, děkan kapituly na hradě
mezi povstáním zemřel. Statek jeho k ruce Pražském, přinesl do Čech (1320) ostatky
král. komory vzatý k. bratr jeho Bohuslav sv. Benigny a umíraje (1326) ustanovil,
('i- 1636), jenž jej však nedovedl zaplatiti. aby v klášterním kostele na novém oltáři
Proto statek jeho zase od komory ujat a v malé prostřední kapli byly vystavěny;
odevzdán Ferd. Pruggerovi z Grien odtud zván klášterem sv. Dobrotivé,_ byv
burka. Dcera tohoto Anna Jakoba vdaná před tím obecně Ostrovem nazýván. Pa
Klebelsberková pr. D. (1691) koleji jezo pežskou bullou d. r. 1401 dány odpustky
vitův u sv. Klimenta z Praze, kteří je těm, kteří by k dotčeným ostatkům puto
připojili ke statku svému Opořanskému. vali. Konvent stál pod převory, kterými
Prostranný zámek D-ký učiněn jest resi byli r. 1353 Štěpán, r. 1411 Vachek ze
dencí, aby chovanci tu své prázdniny trá Zbiroha (dědil některé knihy po arcibisk.
viti mohli. Po vystavění residence Opo Zbynkovi). Za husitských válek prý sem
řanské zanedbáván zdejší zámek a když kališníci vl. 1421—1425 přišli a klášter
byl řád jezovitský r. 1773 zrušen, teprve vypálili, avšak ze současných pamětí nic
od správy studijního fondu zanedbáván a o tom známo není; spíše se zdá, že klášter
r. 1790 rozmetán. Kostel sklesl po r. 1623 jsa pod ochranou katolických sousedův
bouře přetrval. Jisto jest, že v 15. stol.
na ňlialní. (H. VII. 36.)
Dobronice,
ves u Chýnova, bývala hynul a že se převor Mařík r. 1496 do
v držení kostela Vyšehradského. Říma odebral, aby vymohl odpustky pro
R. 1421 dostaly se zápisně v držení Petra každého, kdo by k obnovení kláštera při
ze Zmyslova, po němž následovaliroku spěl. Jan Zajíc z Hazemburka, Jan ze Šelm
1437 Mikuláš Sokol z Lamberka a berka a Zdeněk Lev : Rožmitále sice kostel
okolo r. 1454 Jan z Dobronic,
držitel obnovili (asi 1496), nicméně spustl zase
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a l. 1569, když klášterství Václavovi Za ber, 1868 Hugo Koblitz, 1871 Marcel
jíci z Hazemburka
(1- 1578) za díl Hnízdo (1- 1889), 1890 Ondřej Laffar,
otcovský bylo vykázáno, byl již od mnichů 1891 Bernart Brand. (PA. IV. 72, výpisy
opuštěn. Dědic jeho Vilém Zajíc prodal p. převora Branda.)
Dobrouč Dolní (strněm. již Libntal),
1'. 1591 klášter, tvrz s dvorem popl. a vsi
Zaječov, Těny, Těžkov, Dlouhou Lhotu, městys, prvotně ves, která se dostala kl.
a od té doby držena
Dlouhý Újezd, Třtěnicí, Drozdov, Zaluží, Zbraslavskemu
.Iivinu, Kvaň a Borek Ladislavovi starš. byla ke hradu Landšperku. R. 1349 byl
z Lobkovic
na Zbiroze. Pod vládou tu farní kostel, který postoupen k biskup
Zbirožskou klášter dlouho se vzkřísiti ne ství Litomyšlskému. Později dostala se
mohl. R. 1620 zabloudila sem jízda uherská k panství Lanškrounskému. Po r. 1623
a prý vybrala, co se najíti dalo, avšak zanikla tu fara a D. s kostelem patřila ku
mnoho toho nebylo, poněvadž byl ještě Čermné. Fara obnovena r. 1765 prací
r. 1627 klášter celý pustý a zbořený kromě kníž. Jozefa Václava z Lichtenšteina, avšak
kostela. Jan Kolenecz Kolna, hejtman Zbí teprve r. 1793 farní dům postaven.
Dobrouč Horní (staroněm. Dietrichs
rožský, obnovil pouti (1639) a opravil
kostel z dobrovolných příspěvků. K prosbě bach, Dietrez'chsbach), ves u Čermné, která
pak augustiniánů u sv. Tomáše navrácen se r. 1292 dostala kl. Zbraslavskému
jest jim klášter r. 1676, .avšak bez vesnic. a držena byla ke hradu Landšperku. Roku
První převor Chrysost. Otto 1676 začal 1349 byl tu farní kostel, který postoupen
se stavbou nového kláštera, v čemž po k biskupství Litomyšlskému a po r. 1623
kračovali Filip Rosenthaler (1677) Tomáš na kostel ňlialní sklesl.
Dobrovice (staroč. Dobrouiceves, t. j.
Scharf (1680) a Alex. Schimmel (1689).
Převor Rafael Pelikán (1689) pokryl kostel, Dobrovítova ves), město a od r. 1249
nástupce jeho Valentin Weidner (1692) sídlo panské Mstidruha 2 D., jenž byl pra
pilně sbíral paměti klášterní. Pak následo otcem Chlumův z Chlumu (1220—1249),
vali Jeronym Ebenauer (1693), Tomáš purk. Pražský V 14. st. patřila část vsi,
Scharf (1694), Kunrat Štěpán (1701), tehdá farní, kVinařicům a část s tvrzí
Bernart Schindler (1704), Alex. Rosen drželi potomci Mstidruhovi (1267—1279
thlaler (1706), Tomáš Scharf (1707' po Mstidruh, 1319—1322 Mutina, 1356 až
třetí). Převor Ant. Czackert (1712) dobyl 1371 Mstidruh, 1371—1407 Hereš, 1407
si o obnovení kláštera (dostavěn r. 1720) až 1438 Mstidruh, 1440 Jan, 1456 Hereš,
takových zásluh, že se může zváti jeho 1479 Smil, 1505 Hereš, 1522—1545 Jan),
druhým zakladatelem. _Pak následovali Janovi synové prodali D. r. 1545 bratřím
Rafael Sichrovský (1727), Fortun. Ketner Budovcům z Budova. L. 1551 koupila
vdova &skrze
(1728), Andreas Keyser (1731, jenž císaře D. Anna z Vartemberka
Karla Vl. v refektáři uctil), Rafael Sichrov ni dostala se druhému jejímu muži Jindř.
K prosbě jeho král Fer
ský (1744), Kajetan Fux (1750), Titus z Valdšteina.
Čečatka (1752), Eustach Havlata (1757), dinand r. 1558 D. za městečko a tvrz
Tobiáš Barolar (1760), Cyrill Portz (1769), zdejší za zámek vysadil, po čemž týž pán
Kazimír Roudnický (1773), Nebridius vl. 1559—1571 kostel zdejší a r. 1578
Tauchmann (1775), Matouš Chotěborský zámek znova vyzdvihl (1- 1579). Po po
(1777), Bernart Mitis (1779). R. 1785 ručenství následoval napřed Vilém Vok
proměněn chrám zdejší ve farní, ale počet starší syn ('i' 1593), a potom Heník, mladší
bratří tak ztenčen, že tu zůstal jedině jeho bratr. Týž založil v zámku tiskárnu,
převor (spolu farář) s kaplanem a ostatní v níž knihy své a některé cizí tiskl. Po
místnosti vykázány k potřebám školským. věstnou se stala kniha o pominulých po
.lako převorové pak následovali 1790 Max. litických událostech zde tištěná, kterou se
líorren, 1792 Jan Rauch, 1805 Jan Elger, psal V. Majrle a Heník vytiskl (1616).
181 1 Inoc. Hlaváč, 1815 Chrysost. Vokoun, Pro ni dal tiskaře O. Mizeru pokoutně
1827 Jeronym Emler, 1845 Klim. Schrei stíti, aby proti němu nesvědčil. R. 1612
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dal městečku svobody.

R. 1623 zabrána Roku 1400 tu stála tvrz. Pražané dali D.
(1422) Mik. Tkaničkovi, avšak cís. Zik
mund zastavil ji (1436) Tvochovi z Ned

D. a prodána Albrechtovi z Valdštcina,

od něhož ihned postoupena Adam. z Vald
štejna (1- r. 1638). D. držel po něm syn
Maximilian (+ 1654) a po něm páni z téhož
rodu (Frant. Augustin, 1684—1702 Karel
Ferdinand, 1702—1713 Karel Arnošt,
1713—1733 Jan Jozef, pak tohoto dcera
Marie Anna. Sňatkem dostala se D. v držení
rodu Fyrštemberského a od nich odkazem

(1808) v držení rodiny Thurn-Taxis.
R. 1732 obnoven kostel, r. 1831 proměněn
zámek v cukrovar. Erb: Štít červené barvy,
v němž od spodku do polovice zeď ze štu
koví se dvěma věžemi s červeným přikrytím
a bílými makovicemi, ve kteréž zdi ze
spodku brána otevřená s dveřejemi ote
vřenými, panty bílými staženými a se za
věšenou spadací mříží bílé zaostření mající,
vše zlaté barvy a nade zdí nad stínkami

vídkova, od něhož ji koupil (1447) Jin
dřichz Kolovrat a z Libšteina. Po něm
dědil D. Zbyněk Kornouzský : Kolo
vrat (1473), ale roku 1487 patřila zase
k Buštěhradu. Při témž panství zůstala
i v 16. st., stala se pak statkem dědičným
a skrze dělení v rodu Kolovratském do
stala se ke statku Středokluckému.
Dobrš, farní ves v okresu Volyňském,
n. s tvrzí. Ve 14. st. byl tu farní kostel,
jehož podací měli 1377 Petr. 1390—1437
Jan, Vyntíř a Přibík, synové jeho, před

kové Kocův z Dobrše. Po nich pak ná
sledovali 1454—1466 Václav, 1479 a t. d.
Jindřich a Přibík bratří, od r. 1528 Kryštof
(1- 1563), syn jednoho z nich, jenž r. 1561
kostel obnovil. Václav (1608), vnuk přede
mezi věžemi štít se čtyřmi lvicemi, dvěma slého. Ten odkázal statek strýcům svým,
zlatými v modrém a dvěma modrými v zla ale po dělení r. 1609 učiněném byla část
tém (erb pp. z Valdšteina — H. X. 325, v držení Viléma, Adama a Jana Kocův a
část od r. 1615 v držení Jana Kryštofa
PA. Vlll. 249).

Dobrovítov,

ves v okr. Čáslavském, Kavky z Říčan. Ke spojení došlo, když
vdova Anna Říčanská z Klenového roku

n. s farním kostelem (1355) a tvrzí. Ve
14. st. byla rozdělena na dva neb tři vla
dyčí statky. Něco se dostalo ke hradu
Chlumu (před r. 1361), ostatek byv jmě
ním vladyčím skoupen pak od Dobro

1631 díl Kocův koupila.

D.. dědil potom

Přibík Jeníšek z Újezda, jenž prodal D.

(1651) Ctiborovi Václ. Chřepickému

z Modličkovic. Od syna jeho Frant. Al
vítovských z Újezda (snad Jana r. 1455). brechta koupila D. Apolena Lidmila hr.
Jiřík, poslední toho rodu (1507—1533), z Althanu roz. z Račína (1690) a od syna
odkázal D. vnukům svým Václavovi a Ji této Zikmunda Adam František kníže ze

říkori a Janovi, bratru jich, vše Špetlům
z Prudic. Jiřík prodal D. (1560) Arno
štovi, falckrabě na Rýně, po němž spadl
na krále. Dostal se pak Martinovi Hanuši
ze Šaratic (ok. r. 1567), po němž ná
sledoval syn Jan (1599 a t. d.). Zuzana
Salavova, sestra a dědička jeho, prodala
D. (1629) MaříMajdaléně Trčkové z Lob
kovic. Po zabrání statkův Trčkovských da
rován r. 1636 Valterovi Devereux, avšak

Švarcenberk a, jehož potomstvuposudná
leží. Po r. 1623 zanikla tu fara a D. pa
třila napřed k Vacovu, potom k Česticům.
R. 1709 založena tu zase samost. duchovní
správa a r. 1725 fara. Ze starého zámku
udělána dílem škola, dílem rozprodán.
(H. XI.)

Dobruška, město, prvotně ves řečená
Leštno, která jméno D. teprve potom ob
držela, když od pp. z Dobrušky za mě
syn jeho Martin přišel oň pro dluhy. Pak stečko vysazena a zdmi ohrazena. Když
nabyl D—a(1651) Ferdinand Robmháp však Mutina z D. měšťany k robotě nutil,
ze Suché, od jehož potomkův prodán vzepřeli se a podvolili se jen k placení
r. 1700 k Tupadlům. Po r. 1623 sklesl šosu (1320). S městem povstal i farní
kostel na ňlialní. (M. Xl. SS.)
kostel, jejž Mutina a syn jeho Sezima hoj
Dobrovíz, ves v okr. Smichovském, jež ným nadáním obdařili (1361). Tento ob
se r. 1238 připomíná. Tehdá ji daroval dařil obec (1364) právem Magdeburským
Všebor Hrabišic klášteru Zderazskému. neb Hradeckým. Posud držena D. ke hradu
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Opočnu, avšak když Sezima r. 1373 zemřel,
dostal ji na dil druhý jeho syn Jan a držel
ji ke hradu Frymburku, kromě několika
domů, které zůstaly při Opočně. Proto
“také Jiřík : Dubé, jsa pánem na Frym
'burce (1432), obci právo Magdeburské a
Hradecké potvrdil a výslovně svobodu pro
půjčil. aby o statcích svých říditi mohli.
Později dostala se D. zase k panství Opo
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šela mnohonásobné svízele. Erb: Štít čer
vený, na němž dva stříbrné pruhy pošikem
od pravé k levé, helma otevřená s korunou
a přikryvadly červené a stříbrné barvy.
Z helmy vynikají dva rohy červené, z nichž
každý posázen jest pěti praporečky téže
barvy.
Dobruška, hrad (?), po němž se na
zývali páni z Dobrušky dříve ještě, než ves
Leštno se stala městečkem Dobruškou, snad
hradiště u Dobřan.

čenskému. Samuel z Hrádku obnovil jí
(1481) výsady, Mikuláš Trčka z Lípy
Dobrušské děkanství neb kraj dě
vymohl obyvatelům majestát na dva vý
roční trhy (1495), potvrdil svobody (1501) kana Dobrušského obsahovalo ve 14. a
a r. 1502 dům, který jim k bytu dal, za 15. st. fary: Dobrušku, Opočen, Přepychy,
špitál vysadil a osvohodil a týž špitál Voděrady, Černíkovice, Solnici, Skuhrov,
platy a užitky nadal. Jan mladší Trčka Újezd Bílý, Uhřínov, Dobrý, Deštný, Čern
daroval jim les Drnov s Doubravou (1540), čice, Bohuslavice, Dobenín, Krčín, Třebe
špitál nadal platem z Křovic, potvrdil svo šov, Skalici, Hrádek, Olešnici, Dobřany,
body obce, jíž daroval odúmrtí, a dovolil, Slavoňov, Zákraví, Náchod, Levín (v Klad
aby i bezdětní sousedé o statcích řídili sku), Hronov, Čermnou (Něm.), Machov,
(1542) a propůjčil konečně všem svobodu Starkov, Vernířovice, Zálezly, Úpici, Rtyni,
volného stěhování a přijímání do obce. Bohušín, Kostelec Červ., Hořičky a Chval
.Jaroslav Trčka dovolil, aby mohli piva va kovice.
řiti a šenkovati, vína a sůl skládati a pro
Dobrý, Dobré (stč.Dobray, odtud něm.
-dávati (1582). Synové jeho Vilém a Kryštof Dobrey), farní ves za Opočnem, která měla
Jaroslav rozmnožili počet vesnic, do nichž již ve 14. st. farní kostel a patřila klá
pivo vystavovali, potvrdili jim dvůr Běst šteru Svatopolskému. Po r. 1420 do
'viny před tím koupený (r. 1596). Kryštof stala se s celým klášterstvím v držení svět
'jim pak slevil platy dávané ze vsi Křovic ských pánův, připojena k Opočnu, s klá
a rozmnožil důchody špitálu (1598), Jan šterstvím pak dědičně doprodána. R. 1635
Rudolf Trčka potvrdil všechny svobody odtržena od Opočna & přidána k panství
.(1601), vymohl majestát na trhy téhodní, Černíkovskému. Kostel zdejší prvotně dře
koňské a dobytčí a zavázal všechny pod věný (s oltářem r. 1601 postaveným) zbořen
dané na panství, aby obilí na trhy do skrze Frant. Karla Libšteinského 2 Kolo
“Dobrušky vozili (1616). T. r. vyměřil obci vrat a r. 1739 nový postaven, fara pak,
řád náboženský pod obojí, svým složením která zanikla po r. 1623, zase r. 1787
velice krásný. Po r. 1623 prováděna tu obnovena.
Dobšice (Dobschilz) viz Dubčice.
katolická reformace. R. 1634 potvrdili po
Dohalice Horní a Dolní a Dohali
ručníci Trčkovští svobody, ale odňali Do
brušským právo, pivo do vesnic panských čky, tři vesnice v okresu Nechanském.
vystavovati. Výsady ty pak stvrzovali roku V Dohaličkách byl od r. 1354 farní kostel,
1635 Ferdinand Ill., roku 1657 Ludvík v Dolních D-ích tvrz. Z vladyk zdejších
Kolloredo a r. 1694 Jeronym, a r. 1726 připomínají se r. 1352 Václav a r. 1354
Rudolf K. Jeronym za to, že upustili od Martin Kosa, 1380 Diviš, 1403 Jan Tluksa.
vystavování piva do vesnic, várníkům da R. 1395 žil Bořek, praotec Dohalských
roval rybníčky a slevil platu. V l. 1711 z Dohalic, s bratrem Jarkem (1415).
až 17t2 zbořen starý kostel pro skrovnost Kromě těch připomínají se 1437 Václav
svou a potom nynější postaven. Kromě Tluksa, 1440—1460 Prokop, 1453—1484.
požárů r. 1565 a 1702 utrpěla D. mnoho Jarek. Synové Bořka Dohalského (1497
velkým požárem r. 1806. V l. 1849—1859 až 1512) dělili se r. 1536; syn Mikuláš
byla D. sídlem okr. soudu. R. 1866 zkou— dostal D. a připojil je k Vysokému Veselí,
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k němuž do sklonku 16. st. patřily.

Od fPaběn (1- 1242), Heřman (1- 1249), Gott
('l—1617), jenž 'fryd (c. 1260), Jan l. ('l- 1263), Heřman
odkázal D. dceři Anně Lidmile, vdané |(+ 1267), Kunrat + 1276), Jan 11.(+ 1282),
Boryňové, ale tehdejší Dohalští opřevše Petr I. (1- 1282), -ibřid (1- 1295), Edmund
se tomu, způsobili, že pořízení bylo zničeno. i(? 1300), Šimon (1- 1310). Převořiše byly:
Pře ty se protáhly až do r. 1651, kdež 'lda (1145—1175), Eliška Přemyslovna,
přiřčeny D. Janovi ml. a Václavovi. Roku .Markéta, její sestra (1- 1195?), N. jména
1660 dostal se díl Janův Václavovi Zá .neznáměho (prý Silla??, 1- 1209), Před
rubovi z Hustířan, jehož potomkům leava (1- 1220 ?), Střezislava (1- 1228), Kate
patřil do roku 1707. Šafgočové koupivše' lřina' (1- 124o?), Markéta, Jitka (1- 1251),
zboží to připojili je k Sadové, mčvše druhý iBožena (1- 1270), Domaslava (1—1281),
díl již od r. 1661. Fara po r. 1623 za 'Anežka, Aléna (— 1298), Vratislava (zemř.
nikla a obnovena teprve r. 1736; mezitím r. 1 3 14).
patřily D. farou ke Hněvčevsi. (H.V. 341.)
Králové Jan (1336), Karel (1358) po
Dohnau, česky Donín.
tvrdili svobody kláštera, který na světské
Dokez, r. 1264 pojmenování potoka, stránce čím dále tím více prospíval. Když
na němž vysazeno tehdá nové město téhož r. 1421 v červenci vypraveno vojsko Praž
jména (nyní Dokzy), r. 1553 slove řeka ské k posilnění Žateckých a Lounských a
Hákov.
sehnání nepřátel, vzat jest klášter D-ský
Doksany (pův. Dokzané, v 16. stol. a vypálen. Panny utekly do lesů, když
i Dogzany), farní ves u Roudnice, n. slavný však se navrátily, našly klášter tak spu
klášter panenský řádu Premonstrátského. stošený, že se v něm bydleti nemohlo.
Založila jej r. 1142 neb 1143 Kedruta K tomu uchvátil vladařství nad klášterem
Uchýlily se tedy
kněžna (manželka Vladislava Il. a dcera Hynek z Valdšteina.
Leopolda Rakouského), tak aby kněz z kl. do dvoru svého v Litoměřicích. Klášterní
Strahovského jako probošt měl vrchní ří statky rozchváceny od světských pánův.
zení. R. 1145 dokonána jest stavba kostela Také Zikmund císař jich drahně rozza
s konventem a deset panen z předních rodů stavil a slib jeho (1434), že bude zase
domácích do kláštera uvedeno. Kněžna vyvazovati, byl neupřímností. Pannám zů
s manželem obětovali k nadání kláštera ně stal jen klášter s okolím a Nový dvůr.
kolik vesnic v okolí, k čemuž přikoupen l katolický Zbyněk Zajíc bohatl z klášter
r. 1176 újezd Radoušovský. Biskup Jin ství. Panny, usadivše se v klášteře zase,
dřich Zdík & potomní panovníci přidali dosáhly r. 1456 právo, zastavené statky
statků v severních a západních Čechách. vykupovati. Probošty do té doby byli:
Některé vesnice si vyměnili za jiné a všecko Gotfryd Il. (1-c. 1318), Ondřej (1-c. 1323),
jmění klášterní r. 1226 od krále Přemysla Mikuláš (— 1327), Petr (1328), Jetřich
potvrzeno. R. 1220 vyhořel klášter, na ko (— 1339), Arnolt (1- 1342), Soběslav
stele shořela střecha, ale silně klenby jej (1- 1350), Jetřich (+ 1352), Florian (1-1354),
zachránily. V 13. st. rostlo jmění kláštera Aleš (1- 1368), Vincent (1- 1380), Beneš
v Loketsku. R. 1232 zalóžen od něho Kynš (1—1396), Jimram (1- 1406), Mikuláš (zemř.
perk, později obdržel i klášter to, že pod 1420), Děpolt z Ryžemberka (1421, zemř.
daní jeho z pravomocnosti úřadův kraj— 1461). Převořišemi byly: Adléta. (1- 1340),
ských vyjímáni. Všecka ta práva i od pa Mathilda (+ 1348), Jitka (+ 1388), Jilka
pežův schválena. R. 1278 vypleněn jest (1- 1408), Anna řeč. Šťastná ('l- 1410),
klášter od rot Braniborských; panny utekly Adlička (1- 1430), Markéta (1-1453), Adléta
napřed do lesů a později do Litoměřic. Berkovna (1- 1477).
Klášter obnoven za Václava II., který jej
Probošt Václav z Louky (1- 1501) stavěl
proti škůdcům chránil. avšak vyhořel po zase klášter a zjednal si majestát (1493),
třetí r. 1295. Prvními probošty byli: Erke že již nic z klášterství zastaveno nebude.
bald (1145), Albert (—1175), Volfram Nástupcové jeho Jan Cipra (1-1503), Stani
(1'1195?).Perto!t('|'1212),Vyntíř(1'1234?), slav (1503—1515), Jan Bochovský (1515
r. 1591 seděl tu Hynek
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1531) a Jan Fryvnldský (1531,1' 1565) po Jeho nástupcové: Benedikt Bayer (1- 1754)
malu vyvazovali zastavené statky. Stav klá a Jozef z Winkelburka (+ 1797) mnoho
štera se lepšil za násl. proboštů (Leonard strastí snášeli od pruského vojska. L. 1758
Schutz 1- 1575, Vít Herolt 1- 1585, Jozef chovali se tu Prusové jako zloději, r. 1778
Werner 1- 1591, Jan Voit-|- 1598, Jan Kon bojováno v okolí kláštera. L. 1779 přijel
rad 1-1600, Zikmund Kohel 1600—1605). do D. císař Jozef ll. R. 1782 zrušen kl..
Probošt Melichar Roman (1- 1621) snášel D-ský (od 200 let poněmčený). Přišel sem
všelijaká protivenství; neb vzbouření pod Filip hrabě z Kolovrat, hejtman kraje Ra
daní přepadli klášter (1619), z něhož pro kovnického a nerudně si vedl (prelátovi
bošt i panny uprchli do Roudnice; stavové i kříž na prsou sebral). Převořišemi byly
pak klášter zabrali. Statky některé prodány, za té doby: Kateřina Vyšatova (1- 1637),
nežli však došlo k prodání všeho klášter Saloména Můllerova (1- 1655), Kateřina
ství, zvítězili císařští na Bílé hoře. Převo Dultova (1- 1669), Juliana hr. Sekyrkovna
řišemi za té doby byly: Žofie (1- 1500), ze Sedčic (1- 1692), Cyrilla Proyova (zemř.
Lidmila Zodalova (— 1535), Markéta z 'l'ro 1701), Beatrix Údrcká z Údrče (1701 až
janovic(1535—1541),Anna Plzenská (1541 1722), Hyacinta Mateřovská z Mateřova
až 1551), Františka Heilerova (1551 až (1- 1724), Hildegunda Frólichova (1- 1726),
1563), Jitka (1564), Markéta Velenská Mathilda Pachtovna z Rajova (1—1727),
z Veleně (1564—1566), Markéta z Kulm Anežka Reitenbergerova (1727—1752), Ne
pachu (1566—1582), Markéta Znojemská. pomucena Schweisingerova (1752—1757,
R. 1621 dosazen za probošta Kryšpín 1- 1779), Libertina Rosova (1757—1771),
Fuk, jehož koadjutorem byl Václav Althans. Eliška Pihlerova (1771—1782). Poslední
'l'ehdá obdrželi proboštové infuli & berlu panna (Augusta Hellovna : Heldenwerthu)
od papeže (1628) a důstojnost zemských zemřela r. 1837 v Pátku.
Klášterství D-ské zabráno k c. k. nábo—
prelátův od císaře. R. 1631 vpadli Sasové
do kláštera a tak nezbedně se tu chovali, ženskému fondu. Strahovský opat pe
že převořiše Kateřina Maierhoferova z toho čoval 0 vydržování kněze, nežli zřízena
zemřela. V následujících letech zle tu řá— administrace, odtud od Strahovských ob
dili i přátelé i nepřátelé (1632—1635). starávaná. Bývalé klášterství najala si roku
roz.
Když Althans r. 1637 zemřel, dostal se 1790 kněžna Terezie Pohatovská
Norbert z Amelunxen na jeho místo a stal Vchynská(1'- 1806), laskavá paní, s níž tu
se r. 1640 proboštem. R. 1639 uprchly býval syn její lozef, známý : válek fran—
panny do Litoměřic a Švédové potom kl. couzských. Roku 1798 koupil D. Jakub
vybrali nejednou. L. 1642 přišli sem zase Wimmer, ale již r. 1799 následoval velko
Švédové, panny utekly do Prahy, ale na kupecký dům Ochs-Geymůller. Konečně se
cestě oloupeny od cís. vojáků. Vrátily se dostaly D. v držení rodiny Leksův, kteří
r. 1644, ale uprchly zase r. 1646 a klášter se od svého povýšení na šlechtictví Lexa
od Švédův dokonale vytlučen. Tři léta z Aehrenthalu psali. Potomstvu jeho posud
potom bydlely v Praze. R. 1647 stal se náleží. (PA. V. 162.)
proboštem Mikuláš Plutzer; ten a nástupce
Dokzy (u vyslovení Doksy, pův. Dokez,
jeho Cyril Hofmann (1656, 1- 1669) pečo něm. již r. 1293 Hirschberg). město, jež
vali a obnovení stavení klášterských. Ná— vysazeno r. 1264 na vodě Dokzi a poprvé
sledovali pak Hyacint Hohmann (1678), r. 1293 jako městečko se vyskytuje. D. byly
Dominik Giruth (1679, 17 1689), Frant. přísl. panství Bezdězského a právo jich
Waldhauser ('l- 1692) a Bruna Kunovský vztahovalo se na severní polovici téhož
(1- 1709), který klášter zase ke květu při panství, jako bylo také v Bělé. Králové
vedl. Probošt Jozef Mika, rodák z Pelhři dali městečku rozličné výsady, které však
mova (1709, 'i' 1733), vystavěl nádherně shořely. Z těch příčin král Jiří (1460) svo
klášter a kostel (1720—1725), ale krás body městské s hrdelním právem, trh tého
nému slohu starožitného kostela velice dní, vaření piva, osvobození od robot ob
ublížil. Napsal také dějiny kláštera (1726). novil a statky, dědiny a přísl. městské
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potvrdil. Také zástavní držitelé Bezdězští
\lávávali D-ským rozličné svobody (1494)
a co jim zatopeno děláním nových ryb
níkův, zase nahrazeno (1498—1508). Jan
Špetle z Janovic pustil jim prodej soli
(1526) a daroval jim rybník. Král Ferdi
nand ]. potvrdil jich svobody (1549) a
udělil jim výroční trh. Jan z Vartemberka
dal jim r. 1580 právo, aby mohli 0 stat
cích svých říditi, a vymohl jim t. r. maje
stát na druhý výroční trh. Také jmění
obecní přikupováním dědin tehdá se mno

sledujících letech. Erb: Štít červený a na
něm na dvou zelených, ale skalnatých vrších
stříbrné čtverhranaté věže, ze štukoví po
stavené, každá o dvou _oknech v horním
patře a cimbuří; z pravého okna levé věže
vyskakuje stříbrný jelen. (BD. 27o.)
Dokzy, Doksy (pův. a ještě v 16. st.
Dokez, Dogez), ves u Unhoště, n. s tvrzí.
Z vladyk zdejších jsou známi: r. 1385 Ja

koubek, r. 1405 Petr aJan, r. 1413—-143o
Chval z Očína. Později tu seděli r. 1485
Jindřich z Vraního, r. 1485 dosáhl jich
Polovice D. do
žilo. Asi v ty doby přenesena sem 2 Bez Rudolf z Nedvídkova.
děze správa panství a při dvoře postaven :stala se pak Kladenským, držena k Dobré
panský dům. 0 povinnostech obyvatel ku a připojena ke zboží Tachlovskěmu. Na
vrchnosti, poněvadž přestaly D. od r. 1588 druhé polovici seděli Dellin a po něm
býti komorním městečkem, učiněno r. 1619 Ruprecht z Haugvic; od toho koupil ji
narovnání mezi Václavem st. Berkou z Dubé (1545) Jiří Žejdlic ze Šenfeldu. Po
a obcí D. R. 1620 vpadli sem Bavoři, vy tomci jeho r. 1623 odsouzeni statku a po
tloukli panský dům a kostel a mnoho lidí lovice tato pak prodána ke Smečnu. (H.
povraždili. Co s sebou nevzali, pobrali VIII. 155.)
potom vzbouřili sedláci. Za vlády knížete
Dol Sudkový (lépe Sudkův), ves 11Čer
Frydlantského obci ani nepřilepšeno, ani novic, n. stvrzí, r. 1408 sídlo Maršíka
nepřihoršeno; reformace katol. prováděna Kostena a později Jana Sudka (1-j. 1475).
stále, avšak zvolna. L. 1639 založeny ma Po Bohuslavovi, posledním toho rodu, dě
triky. Císař Ferdinand III. daroval panství dily sestry; Apolena Žehartova ujala D.
D. s Novým Beršteinem Valterovi Buttle (1531), kterýž se potom dostal Janovi st.
rovi. Poněvadž pak se vdova po něm 2 Leskovce (1- 1545). Dcera jeho Dorota
(Maria Anna) za hr. Ferd. : Heissen vdala se za Ladislava Ostrovce z Kra
steina vdala a jemu D. odkázala, musil lovic a držela D. i( Proseči (1—1564). Od
se tento porovnati s dědici rodu Buttle synův jejích koupil jej (1576) Zdeněk z M a
rova &postoupil jim Nový Berštein, avšak lovic a připoj. ke Kamenici. (H. IV. 300.)
přikoupil r. 1679 statek Bezdězský. R. 1680
Dolánky, Dolanky (původněDolane'),
prodán D. Arnoštovi Jozefovi hr. z Vald farní ves u Roudnice, jež se přip. r. 1290.
šteina. jehož potomstvu panství posud, Patřívalaklášteru Doksanskému &jako
náleží. Frant. Jozef z V. vysadil r. 1711 fara přip. se již r. 1357. Podací s částí
zdejší spolek literátů a hudebníků (»Litera vsi patřilo k témuž klášteru, ostatek (1395
tura). Jako vl. 1631 ——1632,tak i v l. 1740 a t. d.) kl. Břevnovskému. Onano část
až 1746 zkoušely D. mnohé svízele od zapsána r. 1436 obci Litoměřické, tuto
nepřátel. R. 1750 veliká část městečka zastavil král Jiří Vilémovi z Konic, jemuž
skrze neopatrnost vyhořela, paměti městské potvrzena r. 1478 a držena pak ke Ka
zničeny a pro schudnutí obyvatelstva za mýku. Oboje části dostaly se zase v držení
kupovali se sem Němci, čímž městečko svých bývalých držitelův. (R. 1547 Lito—
v 16. st. docela, v 17. a na poč. 18. st. měřičtí svůj díl propadli.) Kostel zdejší

za vlády Doksanské r. 1588 rozšířen a
r. 1675 znovu postaven. Farní dům po
staven r. 1792.
Dolánky, ves v okresu Teplickém, již
r. 1264 sídlo vladycké (Vilémova) R. 1385
čemž zase mnoho domácích pamětí zni— patřily D. k Duchcovu, v l. 1408—1411
čeno Menší ohně opakovaly se i v nú seděl tu Zikmund z D. R. 1544 držel Jan
převahou české, úplně poněmčeno. 0 po
sledních sto letech opakují se jen zprávy
o pochodech vojska, návštěvách vynikají
cích osobností a pohromách živelních.
R. 1842 zase veliká část D. vyhořela, při
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Dlažimský z Vřesovic D. ke statku Jan Oldřich Klusák z Kostelce; ten při—
Ohníěi, jenž později s Křemužem připojen koupen r. 1715 k Veliši. (M. XV. 66.)
ke Kostomlatům.
Dolany, farní ves u Kadaně, již r. 1356
Dolánky, ves u Podbořan, r. 1391 farní a majetek Jindřicha a Štěpána z D.
snad sídlo Václavovo, jenž býval místo a Frycka z Egrberka (r. 1404 Frycka
písařem. R. 1457 soudil se o ně Fremut z D.). L. 1405 koupil D. Hajman Kadaň
z Krásného Dvora s JindřichemPlaven ský. Vdova jeho Eliška vdala se za Jana
ským. R. 1467 prodal D. Drslav Fremut Žehrovského z Kolovrat (1416) a za—
Jindřichovi z Kr. dv. Patřily pak ke Krás. psala D. synu svému Mikuláši. R. 1508
dvoru. R. 1561 k. je Jiřík Fictum z Egr patřily k panství Vintířovskému, prodány
herka, ale prodal je zase r. 1578 Jindři okolo r. 1545 k Polákům, k nimž před
chovi z Polbryc, jenž tu tvrz postavil. tím jen jeden dvorec náležel. Roku 1730
R. 1582 koupil je Daniel z Michalovic. kostel zdejší znova postaven.

R. 1615 držel je Diviš Markolt z Te
dražic.
Později střídali se držitelé a od
Adama Šťastného Údrckého z Údrče
přikoupeny k Podbořanům.
Dolánky, ves u Turnova, nedaleko

Dolany, farní ves u Klatov (1245),
n. s tvrzí, na níž seděli páni : Ryžem
berka a 2D., totiž 1205 Drslav, 1238
až 1253 syn jeho Sezima, r. 1313 bratři
Protiva a Ojíř, r. 1325—1339 Sezima, syn

Rohozce, k jehož panství již r. 1534 patřila. Ojířův. R. 1379 byly D. na tři statky roz—

děleny. Jeden měl Půta (1378—1398),
Dolany (pův. Dolané, t. j. obyvatelé jenž měl tři syny. Jeden z nich Břenek
dolu), ves u Bohdanče, ve farnosti Ždá.
(1401 a t. d.) byl Žižkovi pomocníkem a
nické. Přip. se r. 1228 jako majetek kl. atll r. 1420 u Sudoměře. Synovci jeho
Opatovického, jenž si ji byl vyměnil:Karel a Děpolt seděli tu roku 1435. Od
za ves Kopisty. V 15. st. patřila ke Kuně ;sklonku 15. stol. drželi D. Měsíčkové
tické hoře; nějaký čas ji měl Jan Otec z Výškova (1492 Racek, 1515 Jan a
z Chrastu v zástavě, ale před r. 1491 ;Zikmund, pak Diviš 1—c. 1590, syn lil:

postoupil ji Vilémoviz Pernšteina. Odtud .mundův, 1590 a t. d. Kunrat,
držena zase ke Kunětické hoře a potom Š1599 Markéta, sestra jeho,
k panství Pardubskému.
_
Bořivoj). Pak následovali r.
Dolany, ves v okr. Chrud1mském,n. vla- , Čejka z Olbramovic
a r.

syn Divišů\',
1612—1631
1631 Rudolf

1640 Katey-_
dyčí Statťk $ WTZÍ.na němž seděli r. 1384 | Vidršpergárova.
Nějaký čas zůstaly
čtyři sirotci po Mstislavovi z D. Asi rokulv držení Měsíčkův a pak opět Vidršper
1415 žili Vilém a Mařík z D- a v 1- 1440lgárův (až do r. 1673). Později ho nabyli
až [44—8Jan. Ok- l'—14195seděli “1 Jakub,'jezovité
Klatovští,
po zrušení řádu pa
Flašár z 13013“ a syn ÍČhO Pl'OkOP- Naití-ily k c. stud. fondu a r. 1805 prodány
POČ- 16- SÍOI-držel D- Václav Lorecký:k
Chuděnicům. Kostel po r. 1623 filiální

ze Lkouše a Od toho kam“ je Burjan

stal se r. 1696 zase farním a od jezovitův

Trčka z Lípy (“Si 1'- 1520)- Potom Při“ znova postaven. (H. IX. 51.)
ronny ke zboží MěsteckémU- (H- 1. 190.)
Dolany, ves v okr. Kolínském, jež pa.

Dolany, ves u Jičína,vl. 1360—1623ltřila klášteru

Sedleckému do r. 1437

farní ves. Podací kostela náleželo r. 1360la pak ke statku Libenickému, avšak dvůr
Bohunkovi, r. 1369 Zdeně, vdově po Sobě-lměl r. 1523 Mikuláš Nyklásek ze Ži
hrdovi, a r. 1407 Mikuláši 2 D. Část D(tenic,
jehož potomci (Petr 1—1593, Zik
prodala r. 1474 Kateřina ze Sekyřic (měvši . mund) tu do r. 1601 seděli. Tehdá koupil
ji po Janovi Čelákovi z Mečíře, manželu)ltvrz a dvůr D. Václav Vlčkovský z Vlč—
Bohuslavovi Hrůzoví z Chelčic. V 16. st. ikovic, po němž následoval r. 1605 Burjan,
patřila většina vsi k panství Velišskému.|bratr jeho. Týž prodal D. (1616) Janovi
Druhá část náležela ke tvrzi Třevaci, aleIOldř. Klusákovi z Kostelce a dcera
dostala se později také k Veliši. Byl tu tohoto Mandaléna (1628) Jindřichovi Ma—
také svob. dvůr, na němž seděl r. 1616_ternovi z Květnice. Část tato dostala
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se později k panství Kolínskému, k němuž
již v 16. stol. ves se statkem Libenickým
připojena.
Dolany, Véska u Chříče, n. s farním
kostelem (1358) a tvrzí. R. 1358 vládli

tu Habart z D. a Markvart z Řebříka,
r. 1395 Markvart a Slavibor, bratří Vršové,
a Půta z D. (1394—1417). Od r. 1428
byl tu pánem Dobeš Vrš z Modřejovic,
syn Slaviborův, jenž po r. 1447 zemřel.
V držení D. následoval pak Bohuslav
: Chlumu. V 15. st. spustly tvrz a ves
a zůstal tu jen dvůr s kostelem, který při
pojen k panství Krakovskému. R. 1530 do
staly se D. dělením ke Všesulovu, ale od
tohoto statku prodány r. 1561 Šebestianu

Dolce, Dolec, Údolec, ves v okr. Pře
štickém, r. 1379 majetek Jana Manholta.
R. 1481 seděl tu na dvoře Otík ze Špa
ňova, ale ostatek byl, tuším, pustý; neb
r. 1545 patřil dvůr pustý ke Hradišti a
ves pustá k Horšicům, avšak v témž století
zase postavena.
olen, n. manství koruny České, jež
zůstaveno r. 1459 při Sasku.
Dolín (dříve Dolina, v 17. st. Dolejn,
správně (?) Dolyně). ves u Zlonic, jež se

připomíná r. 1325 jako majetek kostela
Vyšehradského.
Menší část s kostelem
farním patřila k biskupství a postoupena
r. 1337 kl. Roudnickému a od tohoto

přikoupeno také, co tu bylo vladyčího.
z Bukové a připojeny ke Jak přešel z držení duchovního v držení
Chříči. Fara ta v nábož. bouřích zanikla. světské, není známo. V 16. stol. patřil
»Dolejnc k zámku Žirotínu a připojen po
(PA. W. 302, H. v111. 113.)
Dolany, ves u Velvar, „vefarnosti Libči zději k panství Zlonickému.
-cké, r. 1322 sídlo vladyčí. Ješek Prosinka
Dolínky (původně Dolin, Dolínek), ves
2 D. pr. D. (asi r. 1337) křižovníkům u Odolky, která se r. 1300 připomíná.

Lažanskému

s červenou hvězdou. V 15. st. prona Byla z části přísl. kláštera

sv. Jiří a

jímány s tvrzí světským osobám, pak se zůstala v jeho držení snad nepřetržitě.
dostala v jich zástavu. Část za řekou čili Druhá část patřila ke statku Chvatěrub
Dolánky r. 1455 nejv. mistr od Oldřicha skému, dostala se pak v držení Kunšův
Medka : Valdeka vyvadil. Ostatek byl z Lukovec & prodána roku 1571 Janovi
v 16. st. připojen ke Chvatěrubům. Část z Valdšteina. Část tato dostala se s Kozo
tato vyplacena a držena pak k Tursku. mínem zase ke Chvatěrubům.
Jiná část byla dvorem, patřila v 16. stol.
Doly, ves u Skutče, povstala teprve

Štrouchům

z Chlumku a připojena pak v 15. stol. a přip. se r. 1543 jako přísl.

k Mikovicům.
Dolany, ves v okr. Stříbrském, která
se přip. r. 1266 (snad již 1170). R. 1379
byla na několik vladyčích statků rozdělena.
Jeden z nich držel Stach Buben 2 D.,
předek hrabat z Bubna (1388—1395), Jan

Dolský z Týnce (1522) měl celou ves

panství Rychemburského.
Domahoř (ob. Domhoř), ves u Zruče,
jež byla již r. 1409 přísl. hradu Zruče.
V 15. st., jak se zdá, spustla, poněvadž
se po celé 16. stol. nepřipomíná. R. 1657
připomíná se dvůr D., avšak byl pust.

Domamyšl,

ves v okr. Vožicke'm, pa

-s tvrzí s bratrem Jiříkem'. Polovice onoho třila okolo r. 1400 Čeňkovi z Polanky,
dostala se r. 1533 k Úlicům, na druhé r. 1454 Janovi Hrobskému ze Sedlce.
seděla dcera Jiříkova Voršila a po ní její V 16. st. patřila Smrčkám 'ze Mnichu.
manželJeronymNobok z Perkenšteina. R. 1622 zabrána Jiříkovi ml. Smrčkovi a
R. 1591 měl je Vilém Bohuše z Otešic, postoupena napřed Janovi st. Vratislavovi

potom tu vládli Broumově z Miřetic a : Mitrovic & roku 1623 prodána Janovi
od r. 1619 rod Longinův. L. 1650 do Václavovi Gryslovi z Gryslu. V 17. st.
staly se v držení vladyk z Raicenšteina, připomíná se jako přísl. statku Vodického.
puk patřily Steinbachům a r. 1764 při
Domanice (pův. Domanicí), ves u Luže,
pojeny k Líštanům.
n. s tvrzí. R. 1415 držel D. Beneš Brázda
Dolany, n. sedění zemanské (vesP), blíž ze Srbec. Týž žil ještě r. 1463. Syn jeho
llostíkovic u Holan, kde jest nyní rybník Jiřík zemřel okolo r. 1470 a statek jeho
Dolanský (Tóllenteich). Spustly v 15. st. dostal se Heřmanovi ze Sulic a dvěma

Domanice — Domašín
jiným, od nichž Heřman díly jich vykoupil.
Potom přip. D. k Slepoticům a hospodář
ství zdejší lidem rozprodáno. (H. I. 113.)
Domanice, ves u Radomyšle, n. s tvrzí.
R. 1327 seděl tu Hroznata z D., jehož
potomek r. 1388 se také Hroznata jme
noval. R. 1414 byl i s manželkou Eliškou
a synem Janem mrtev. Statek jeho od
umřelý dostal se třem výprosníkům a roku
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(méně dobře DomosIa-

více), ves v okresu Hořickém, n. s tvrzí.
D. bývaly vladyčím statkem (Pešek zemř

c. 1383, Naček Váva 1408—1417, Jan
Váva 1430, Naček 1448). Později (až do
r. 1546) patřily D. k Dol. Újezdu. R. 1546

koupil je Jiří Vlk z Kvítkova a prodal
je (1553) ArnoštoviBryknárovi z Bruk
šteina.

Později dostaly se k panství Smi

1416 Janovi Odranci z Drahonic. Roku darskému. Kníže Frydlantský dal D. v léno
1528 patřily již D. ke zboží Řepickému, (1632) Františkovi de Jacobo, jemuž pak
s nímž se dostaly později k panství Štěken (1638) dědičně ponechány. Nástupce jeho
skému. (H. XI.)
Ferdinand prodal D. ke zboží Holovou
Domanín, ves u Třeboně, kterou pr. skému. (H. V. 328.)

Fránek ze Zelyně (r. 1367) bratřím Domašice, ves v okr. Úštěckém, kterou
z Rožemberka, kteří ji darovali r. 1376 p10dal Jan Gast z Vartemberka (1377)
k nadání kl. Třeboňského. Avšak vedle kl. Roudnickému. Po r. 1420 uchváceny
toho byl tu vladyčí dvůr, který
Podlavička ze Lhoty (1 378) Petrovi
tína, avšak i ten později ke klášteru
pen. Po jeho zrušení připojen k
Třeboňskému.

pr. Jan
z Mile
přikou
panství

jsou od světských držitelů k Hrádku Helfen
burku. R. 1527 dány dědičně Karlovi Du
banskému z Duban, ale zůstaly přece při
Hrádku, ovšem dědičně. Jáchym z Malcánu

prodal (1592) D. Janovi z Vartemberka,

Domaradice, Domaraz viz Domo jenž je připojil k Bezdězi (panství Dokez
radice, Domoraz.
skému).
Domaslav,

farní ves v okr. Bezdruži

ckém. Stála již r. 1227, neb tehdá ji od
kázal pan líojata Benešovi. R. r357 byla
tu fara, která patřila se vsí ke hradu Krasi
kovu a s ním později se dostala k panství
Bezdružickému. Po r. 1623 zanikla fara
a D. (zvaná odtud Českou na rozdíl od
Domaslaviček neb Něm. Domaslavě) pa
třila k faře Lestkovské. L. 1708 tu fara

obnovena.
Domaslavice
jména
se od
ského.
(1628)

(tak správně od osob.

Domaslav), ves 11 Č. Dubu, přip.
r. 1547 jako přísl. panství Dub

Kníže Frydlantský prodal od něho
D. s pěti vesnicemi Pavlovi Cor
nazani a manželce jeho Anně Zuzaně
v manství a pod léno. Po smrti knížete
ponechány D. vdově. R. 1710 patřily se

Domašice

(pův. Domašíci), ves, která

se ve 12. stol. připomíná a bezpochyby
stála na místě nynějšího Velkého Sedliště
u Litomyšle. V listu podezřelém r. 1108
vypravuje se, že Domaslav dal kl. Opatov
skému a Litomyšlskému ves D. s lesem
u Desné (t. j. u Nedošína). V listu (1 167)

na potvrzení všech statkův kl. Litomyšl
ske'ho připomíná se popluží neb země
»na Kornicíchc, blízko vsi D., avšak D.
samy klášteru nepatřily. [Jelínek, spisovatel
dějin Litomyšle a Jireček (PA. ll. 28) do
mnívali se, že 2 D. povstaly nynější Kor
nice.]
Domašice, n. ves a zemanské sedění
u Klatov. R. 1379 držel část vsi vladyka
Bohunek. R. 1497—1505 bydlela Hedvika
z Domašiček v Plzni a Jindřich odtudž
byl purkrabí na Libšteině. l zdá se, že
D. a Domažličky jest jedno.

Starým Dubem Janovi Jakubovi Lamotte
de Frintropp
a zůstaly potom přísl.
téhož statku.
Domašín, město, prvotně dvůr, jejž
Domaslavice, n. ves v okolí Duchcov založil Domaša (Tomáš) a který snad stával
ském, jejíž poloha určitě se neví. D. ná— v lese řeč. Starý Domašín. Nynější D. vy

ležely r. 1203 k prvotnímu nadání kláštera
“Oseckého a přip. se též v potvrzovacím
“majestátu r. 1207. Král Jan potvrdil témuž
klášteru r. 1341 dvůr D

sazen bezpochyby jako trhová ves od kl.

Louňovskěho,

jemuž okolí patřilo. Od

r. 1350 přip. se tu farní kostel. R. 1420

opanovala městečkoD. obec Táborská,
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již roku 1437 s celým klášterstvím řádně
zapsán. R. 1447 vypleněn jest od Pražan
válčících sTábory. R. 151 5 obdržel D. maje
stát na výroční trh. R. 1547 prodala obec
Táborská všechny své statky a D. dědičně

14. stol. opravu nad D-em. — Slavík,.
Děje D-a).
Domašín, ves u Dobrušky, která bý—
vala ode dávna přísl. statku Černíkovského.
V 15. st. držena ke hradu Litickému, od
prodán Janovi z Pernšteina, jenž jej pr. r. 1495 k Potšteinu a po rozprodání téhož—
(r. 1548) Kryštofovi Skuhrovskému ze panství zůstala zase při Černíkovicích.

Skuhrova. Týž vymohl D. majestát na
výroční a téhodní trh (1549), jichž ob
darování starší shořela, sám pak dal obci
lesy na horách D-ských pod stálý plat
(1553), daroval jim odúmrti, šenk piva a

Domašín, Domašíno (i Domačín), ves.

v okr. Žlutickém, avšak r. 1253 připomí
nají se v těch místech dvě vesnice téhož.
jména. D. připomíná se r. 1546 jako pří
slušenství hradu Krasikova. L. 1557 od
vína, clo výsadní (1- 1557). Při dělení synů prodal jej Šebestian Šlik z Holiče Jiříkovi
jeho (1566) dostalD. Smil, za něhož kostel Strojetickému ze Strojetic. R. 1603.
zdejší obnoven (1582). R. 1548 a 1583 koupil D. Rudolf Hrobčický z Hrobčice,.
D. vyhořel. Smil potvrdil r. 1596 výsady ale prodal jej r. 1626 Adamovi Jiříkovi.
D-ských a udělil jim Správu kostela, fary z Kokořova, který jej posledním poříze
a školy. Postavil si také tvrz novou vedle ním (1631) obci Žlutické na vydržování
kostela, a poněvadž kromě toho po r. 1582 farního kostela odkázal.
Domaželici, t. j. čeleď Domaželova,.
celé městečko znova postaveno bylo, říkalo
se mu Nový D. Po jeho smrti (1- 1601) podle zdání jméno obyvatelstva krajiny,
prodán D. Janovi Ostrovci z Kralovic která se nazývala Tuhošť, ovšem však oby
a připojen k panství Vlašimskému. L. 1627 vatelé osady, z níž povstalo město Doma
vypleněn D. od sedlákův. Téhož roku pro žlice. Jako název ten přenesen na okolí,.
váděna reformace tak tuze, že se mnozí tak zkažený název Tuhoště přenesen od.
sousedé vystěhovali. R. 1645 vypleněn D. Němců na město.
od Švédův. Po ohních r. 1658 a 1662
Domažlice (zkráceně místo Domaželici,.
zůstalo tu mnoho pustých domů. Frant. něm. prvotně Taugst : česk. Tugošč, lat..
Vilém z Talmberka potvrdil D-u svobody Tusta), kr. město s hradem, prvotně kní
(1655) kromě šenku a odúmrtí a dal jim žecí hrad, t. j. trhová osada zpevněná
prodej soli; tak i učinil Jan Frant. Kryštof, v důležitém položení při pomezném lese
syn jeho (1665), Benigna kněžna : Portic & bráně zemské, k jejížto ostříhání byli
vrátila jim odúmrtí (1665) a Františka Be v okolí Chodové. R. 1274—1291 snad
nigna hrab. z Weissenwolfu ponechala je byly D. v zástavě knížat Bavorských. Ve
r. 1684 také při těchto svobodách. Po 13. stol. postaven při městě tvrdý hrad,
dobná potvrzení obdržel D. od následují r. 1288 založen klášter augustinianů. Ve
cích držitelův v l. 1705, 1723 a 1766 a 13. st. tu byla sídla zeměpanských úřadův
od císařův a králův v l. 1732, 1780, 1789 (viz Domažlicko). Král Jan zastavil úřad
a 1820. R. 1721 opraven kostel, r. 1726 D-cký napředVilémoviZajíci z Valdeka,
stavěna radnice, r. 1800 vyhořela větší později Petrovi z Rožemberka, od něhož.
část, v l. 1804—1807 dostavován kostel, jej vyvadil (1328) Jindřich falckrabě na.
r. 1830 ustanoven exposita, poněvadž tu Rýně, zeť králův. Král tu často býval a
fara v 17. stol. zanikla, r. 1839 stavěna r. 1318 svolal sem všeobecný sněm zemský.
nová radnice, r. 1858 zřízena samostatná Poněvadž D-čtí velkými platy obtěžováni
cxpositura a na postavení fary prodány byli, král se jich zastával. Po smrti zetě
(r. 1864) obecní lesy. V D-ě narodil se svého ujal zase D. k vlastnímu držení, ale
spisovatel František Augustin Slavík. Erb: později je vykázal Janovi knížeti Koru—
Stříbrný štít a na něm dvě supí hlavy tanskému, synu svému, jenž r. 1349 obec
s krky spojenými červené barvy se zlatými z popravy krajské vyňal a jí ves Petrovice
pysky, ke krajům štítu obrácenými (erb daroval. Karel zastavil D-cko r. 1349 Jin-
ale když tento ne—
pozměněný pp. z Vlašimě, kteří měli ve dřichovi z Hradce,

Domažlice

pokoj v zemi tropil, oblehl král D. (1354)
a přivedl je pod svou moc. R. 1363 dal
D. výroční trh a trhy dobytčí, r. 1372
svobodu na kšaftování a odúmrti. Za
Václava IV., jenž D. některými milostmi
(1382 osvobození od platů, r. 1395 po
tvrzení svobod) obdaroval, byl úřad D-cký
po léta v držení královském a spravovali jej
dva purkrabě stavu vladyckého, avšak roku
1397 dán Janovi z Michalovic. Když se
Zikmund, bratr Václavův, vlády zemské
ujal, zapsal roku 1403 D. Boršovi ml.
z Oseka, což i od Václava uznáno. Asi
r. 1406 zástava tato vyvazena a král zase
purkrabě svoje a soudce Chodovské sázel.
Král Zikmund zapsal napřed D Bedřichovi
a Hanušovi hr. z Kolovrat, ale přenesl
zástavu tu na Dobříš 3 zapsal úřad D-cký
Zdeňkovi z Drštky. Avšak D-čtí jich ne
poslouchali; zdvihše se, zmocnili se vlády
v městě a přidali se k bratrstvu Tábor
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proto všech statkův svých, z nichž však
větší část jim r. 1549 navrácena. Mezi
Petrem a poddanými bývaly stálé ústrky,
tak že se vláda odhodlala D. vyplatiti.
K tomu došlo r. 1572. L. 1579 ustanovena
jest obec D-cká za úředníky nad Chody
a zastaven jí celý úřad, avšak Chodům se
pod obecní správou o nic lépe nevedlo
než pod panskou. R. 1593 žalovali na
D-cké, ale po letech svou při prohráli.
Jiné ústrky opakovaly se r. 1612 a opět
r. 1618. Tehdá D-čtí přidali se k odboj
ným stavům a pracovali k tomu, aby jim
byl úřad dědičně prodán, avšak r. 1620
město od císařských akkordem vzato. Z po
kuty vzat obcí úřad D-cký s Chody a hra
dem a kromě toho i dědičné jich vesnice;
hrad s Chody a s královstvím zastaven

r. 1621 Volfovi Vilémovi Lamingárovi
: Albenreutu a konečně mu r. 1630 do
prodán. R. 1631 založeny matriky. Část

skému. Velitelem jich byl Jan Řitka 2 Bez— bývalých vesnic městských, pokud nepro
dědic. Při vítězství roku 1431 ukořistili dány, obci pod správou ponechána, ale
roucho, kříž a jiné věci kardinála Juliana poněvadž po předešlá léta mnoho byla voj

a dlouho je pro památku chovali. R. 1436
dostal se úřad D. v držení Hanuše 2 Kolo
vrat, jenž tu s Bavory válčil. Tak si vedl
1Jindřich z Kolovrat, nástupce jeho. Roku
1454 vyplatili se D-čtí sami a vymohli si
majestát, že na nich výplata pánům dána
nebude. R. 1456 koupůi rychtářství Cho
dovské. Král Jiří potvrdil r. 1458 svobody
městské a zastavil úřad s městem Rackovi

skem obtěžována, nucena byla je zastavo
vati a prodávati, tak že jí naposled jen
čtyři vesnice zbyly. Kromě toho bylo mě
sto spustlé, poněvadž při obléhání mnohé
domy zkaženy. Z těch příčin jí r. 1642
ještě tři navráceny, avšak žádost jich, aby
jim vesnice od nich na Království vysta—
věné navráceny byly, r. 1666 navždy od
mítnuta. R. 1671 obdržela obec hrad zdejší
Ryžemberskému z Janovic (1- 1461). od rodiny Lamingárovské. Vybředění z dlu
Po jeho smrti jej zase vyplatil a zastavil hův obecních a tiché živobytí městské byli
r. 1479 Protivovi a Lvovi, bratrům z Rož údělem D-c v 17. st.. jsouc přetrhováno
mitála, kterým se sousedé, zvyklí svo—jen některými nehodami. Ke starším (1373
bodě, protivovali. Za to horlivě pánům pleněn od Bavorů, 1431 a 1620 obléhán,
pomáhali proti nepřátelům královým. Roku ohňů 1499 a 1592) přibyly r. 1683 a
1473 přešlazástava na Zdeňka ze Štern 1747 požáry; při tomto posledním i ko
berka (—'r1476), jehož, jako i synů pan stely shořely; také vl. 1796 a 1822 zu
ství velice bylo obci proti mysli. R. 1478 řily tu požáry. Lépe vyvíjely se osudy
násled. Kateřina Rožmitálská z Pecky města od r. 1850, zejména od založení
(1- 1482) a dcera její Markéta. Tato vdala železné dráhy (1861). Znamenití rodáci:
se za Jindřicha ze Švamberka, od něhož Baltazar 2 D., jenž byl r. 1348 prvním
úřad v témž rodě postupován, až se dostal učitelem lékařství na vysokém učení Praž
v držení Jana ze Šv. Od toho chtěli se ském, Mikuláš Slatina, biskup (1- 1400),
D-čtí r. 1523 (jako i dříve r. 1472) vy Jan Roh (1-1547), Jiří Střela (1605). Místní
platiti, ale neměli peněz. Janův syn Petr paměti pilně sbíral děkan Hájek. Erb
byl r. 1547 králi věrným, za to se zdvihli původní: Štít modrý, v němž od spodu
D-čtí i Chodové. Obec D-cká odsouzena stříbrná hradba se stínkami a otevřenou
Místopisnýslovník:Část historická.
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branou, vytaženou zlatou mříží a dvěma
stříbrnými věžemi čtverhranatými, tak že
na každé straně nahoře je po oknu a se
dlové střeše se dvěma zlatými makovicemi.
Tento erb r. 1481 polepšen tak, aby nad
branou a mezi věžemi stál anděl, vynikaje
nad hradbou po kolena; oděn jest rou
chem skvoucím (stříbr.), za hrdlem má
zlatou štůlu splývající, drže se levicí hradby
a pravicí tase meč dobytý; nad čelem jeho
je zlatý křížek. (H. IX. 74.)

ským vystoupivše na horu jakousi, aby
shlédli i vojska i bojiště, vyslali rychle
k vrchnímu veliteli, aby hora tato osazena
byla, ale v tu chvíli překvapeni byli ne
nadálým útěkem všeho vojska německého.
Padl na ně totiž takový strach, že každý
hleděl co nejrychleji utéci a tím více zmatku
plodil. Nežli se kardinál vzpamatoval, již
mu přišlo poselství z hlavního stanu, že
vojska všecka jsou na útěku & aby hleděl

včas zachrániti sebe. Utíkající nepustili
Domažlické bitvy. 1. L. 1040 sve se k Domažlicům, protože se báli posádky
dena bitva cís. Jindřicha III. s knížetem české, nýbrž dali se údolím ke Kdyni.
Břetislavem, jež nebyla sice blízko Domažlic, Ačkoliv utikajíce mouku a spíži na zemi
ale ze starého zvyku se po nich nazývá. metali, vozy lehčili a sudy osekávali, přece
Císař přitrhl od Kouby hradu a táhl po platno nebylo, poněvadž vnikše do lesů,
hodlnou cestou na Brod a Osí. Přiblíživ sebe vozy zaměstnávali. Čechové je pro
se k lesu, který dělil Bavory a Čechy následovali, mnoho jich schytali & do zajetí
(Eigelstein a Schachesriederholz nad Osím) vedli, dva a dva vážíce. Kromě 300 pušek a
shledal, že cesta jest zaroubána a zasekána. 2000 vozův ukořistili celé ležení se stany
Odstraniv tuto překážku, dostal se ke dru skvostnými, korouhvemi, zlatými a stříbr
hým zásekám (v místech nad nynějšími nými klenoty. Nikdy nedobyli Čechové tak
Všeruby), za nimiž Čechové měli pevnou snadného a slavného vítězství jako tehdá.
Domažlicko, Domažlický kraj čili
ohradu. Ale vojsko obtížným útokem v le
sích unavené nemohlo zdárný útok pod— Tuhošt obdržel jméno své po obyvatelích
niknouti na českou ohradu. Naopak Če Domaželicích a po prastarém hradu Tu
chové jsouce při síle, vyřítili se z pevnosti hošti. Pod tímto jménem připomíná se
své tak srdnatě, že mnoho vojska pobili v zakládacím listu biskupství Pražského.
a ostatní obrátili na útěk (22. srpna). R. 1183 připomíná se clo v Tuhošti, což
Padlo t_umnoho urozených lidí a korouhev jest svědectvím, že se té krajině i v po
králova dostala se Čechům. Na slavném zdějších dobách tak říkalo. Kraj tento,
bojišti postavili Čechové kaplici sv. Václava, jenž se shodoval s arcijáhenstvím Horšov
dědice Českého (viz Zdemily). ——2. bitva ským, lze pokládati za obvod popravy
r. 1431 dne 14. srpna. Vojsko křižákův ně v Domažlicích vysazené, ale poněvadž bý
meckých pod vrchním velitelem Bedřichem, valo knížectví Plzeňské, ku kterému D.
markrabí Braniborským, jehož kardinál také patřilo, podřízeno bylo v mnohých
Julian Cesarini doprovázel. vtrhlo dne věcech zemskému úřadu v Plzni. R. 1284
1. srpna přes hranice k Tachovu a ne vyskytuje se v Domažlicích kr. úřad pur
křesťansky (anobrž hůře' než Turci) ple krabský s dvěma purkrabími stavu pan
nili krajinu až k Bezdružicům, ale pak ského (Půtou z Potšteina a Soběhrdem
bojíce se vtrhnouti dále do země uhnuli z Litic). Až do 14. st. byli osoby stavu
se ke Kladrubům a k Domažlicům. Če panského tu purkrabími. R. 1266 a 12.98
chové tedy sebravše se u Chotěšova, táhli přip. se tu i soud krajský či menší úřad,
jim vstříc v tu stranu k Domažlicům. Le— z jehož pravomocnosti vyňati poddaní kl.
žení křižákův bylo kdesi severovýchodně Teplského. Při zastavení Domažlic r. 1349
od Domažlic, blíže neb dále od Milavče. přip. se také soud krajský, jehož pravo
Rychle se v něm roznesla pověst, že se mocnost znenáhla jen na panství a Chody
Čechové blíží, neb ačkoli míli vzdálí byli obmezena. R. 1406 & l434. mluví se ještě
a viděti jich nebylo, přece se rozlehaly o Domažlickém kraji, ale je to jen místní
rachot vozův a řetězův a nadšené zpívání pojmenování. D. podlehalo v dobách po
písní válečných. Kardinál s vévodou Sa tomních kraji Plzeňskému.
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Domažličky (dřívesnad Domašíce, Do a ke hradu Rábí. R. 1543 jim dědičně
mašičky), ves v okr. Klatovském, o jejíž prodána & zůstala při panství Žichovském.
starších osudech jest málo známo (viz D0 Část vesnice patřila roku 1563 ke zboží
mašice). V 16. st. držel Kryštof Sedlecký Cehnickému.
Domoslavice viz Domaslavice.
z Újezdce ves D. ke Statku Měcholup
skému. Syn jeho Sezima prodal je (1589)
Domousice, Domoušice (pův. Doma—
obci města Klatov; tato držela je do šící), ves u Loun, původně zboží královské,
r. 1640 a prodala potom Apoloně Čejkové které král Jan r. 1325 právem zakupným
z Chuděnic, od kteréž doby zůstaly při vysadil. Později patřily D. klášt. Ostrov
Měcholupech.
skému, který je r. 1373 na levnější platy
Domina. (starou. Domeny), ves u Cho znova vysadil. Později patřily kapitule u sv.
mutova, kteráž patřívala ke hradu Neu Apolináře v Praze, dostaly se v zap. držení

šteinu. Hanuš & Huk z Alamstorfu pr. JindřichaŽehrovského z Kolovrat, ale
na ní (1359) plat jednomu sousedu v Cho od něho r. 1460 vyplaceny. Později byly

malým statkem zemanským. Ondřej Kneisl,
kanovník kostela Pražského, postavil tu
r. 1754 kostel, kterýž se potom stal far
ním. Po rodu Kneislův následovaly rody
Domoradice (pův. Domaradicí), ves Paulů a Průknerů a r. 1802 přikoupeny
u Vys. Mýta, po níž se nazýval r. 1250 D. k Citolibi.
Markvart z D. Ve 14. st. patřila část ke
Domousice, Domousnice, ves u_So
Košumberku, v 16. st. k Zámrsku. Když botky n. s tvrzí, r. 1405 jmění Karla Ha
statek Zámrsk-ý ok. r. 1550 dělen, dostaly rasa z Bosyně a r. 1437 Bohunka Ha
se D. na díl Albrechtovi Lukavskému rasa. Nástupce jeho Jan 1452—1482 byl
z Lukavice, jenž tu tvrz vyzdvihl. Po předkem Domousicky'ch z Harasova.
něm následovali z tohoto rodu Petr a roku Okolo r. 1510 držel D. Markvart Frycek
1590 Václav. Pak byly v držení Lickův z Daliměřic (-|-j. 1535), po němž vnuk
z Ryzemberka až do r. 1666, kdež Anna Zikmund následoval. Jan Frycek prodal D.
Rozina Lickovna prodala je Leopoldovi (1573) Václavovi Bírkovi z Násilí, po
OldřichoviLibšteinskému z Kolovrat. němž Jiřík B. (1585) následoval. Po tomto
Drženy pak k Zámrsku až do roku 1747. dědil D. Petr z Konče, jenž r. 1620 ujel.
Tehdá je koupil Fr. Václav Kordule ze Po synovi jeho Jetřichovi (1- 1630) zůstala
Sloupna, jehož nástupce Jan o ně pro vdova Marie z Býšova, která se vdala po
dluhy přišel (1786). Koupil je napřed Joz. druhé za Jana Petra Rašína z Ryzem—
Rossler a r. 1790 Frant. Žejklic, jehož burka. Rod tohoto seděl na D. do r. 1741,
potomstvo je do r. 1867 drželo. (H. I. 231.) kdež 0 ně pro dluhy přišel. V následujících
Domoradice, spravedlivé české jméno letech držely D. rodiny Schertzer v. Klein

mutově. Později držena jest k panství Cho
mutovskému a koupena r. 1605 od obce
Chomutovské, od kteréž doby držena ke
Krásné Lípě.

vesniceTuberovic neb Dumrajic (něm. můhl (1750—1785), od r. 1785 Půlpa
Dumrowitz) u Krumlova. Za neznámé doby nové 2 Feldšteina až do našeho století.
dostaly se v držení kl. Zlatokorunského.
Domyslice viz Zdemyslice.
Od kláštera prodán dvůr zdejší r. 1414
Donička, Dončice, n. farní ves na
Jechovi, pekaři z Krumlova, pod plat a
r. 1455 seděl tu nějaký Zikmund. S klá
šterstvím dostaly se k panství Krumlov
skému.

pravém břehu Vltavy téměř naproti Vrbnu.
L. 1300 měla ji nábožná Markéta, vdova

po Petrovi z Libněvsi, která vstoupila do
kl. sv. Jiří a jemu D. darovala. L. 1328

Domoraz, Domorazy (vlastněDoma odřekl se téže vsi Drslav, probošt Pražský.
raz, t. j. Domaradův dvůr), ves v okresu R. 1352 přip. se tu farní kostel, jehož po
Sušickém, přip. se r. 1331 jako příslušen dací abatyši náleželo. Pro časté povodně
ství klášt. Břevnovského, jemuž dávno a poněvadž voda stále polí a luk ubírala.
před tím patřívala. S újezdem Nezamysli zůstal tu samotný kostel sv. Mikuláše,
ckým dostala se v držení pp. z Ryžemberka k němuž kněz odjinud přisluhoval. V letech
12*

156

Donín — Doubí

1664—1668 bydlíval u něho poustevník.
Když pak mezi 1. 1667—1683 Vltava opu
stila své staré koryto kolem Zelčína a na
přímila se k Doničkám, kostel byl pobořen.
Roku 1798 zbyly z něho ještě zříceniny.
(BM. 384.)

Donín, Donyně, ves v okr. Lounském,
r. 1362 majetek Plichty, děkana kostela
Pražského. Později tu bylo vladyčí sídlo
(1396 Jan Čírka, 1408 Paneš, 1410 Jiří,
1423 Petr). R. 1434 k. D. Jeník z Divic,
r. 1493 patřila část k oltáři sv. Urbana
na hradě Pražském. V 16. st. patřila část
kToužetínu &zůstala při něm až do r. 1849.
Druhá část patřila ke hradu Žirotínu a
připojena ke statku Vranskému, když tento
od Žirotínska oddělen.
Donín (něm. Dohna), město v král.
Saskérn, při němž stával hrad (nyní hora

r. 1341. Purkrabství, kteréž posud poklá
dáno za zástavu, vysazeno jest za manství
koruny České, tak aby hrad Donín byl
králům vždy otevřen a z něho se povinné
služby konaly; při tom vyňato jest ze všech
poprav Českých a postaveno na roveň hrab
ství Kladskému. Zaražen tu tehdá samo
statný soud zemský. R. 1402 opanoval D.
Vilém, markrabě Míšenský a tak je od země
České odtrhl.

Donitz viz Stuhnice.
Doňov, ves u Veselí n. L., byla snad
ve 14 st. přísl. Budislavě. Jan Zoubek
ze Sarríosol prodal (1.102) část D--a kl.
Třeboňskému, který si tu r. 1412 ještě

nějaké platy od Beneše 2 Komařic vyměnil.
Jinou část prodala r. 1445 Vychna z Dra
chova jednomu sousedu v Soběslavi. Po
zrušení kl. Třeboňského připadl D. k pan
s novou věží). D. býval přísl. země a ko ství Třeboňskému.
runy České (viz Donínsko).
Dorflík, véska, n. dvůr a tvrz u Vys.

Doninsko, Donínská země neb pur Mýta šosovní, který býval v držení sou—
krabství

Donínské bývaloprvotně přísl. sedův Mýtských. Obec Mýtská skoupila jej

země Nišanův a dostalo se r. 1075 neb
1076 pod panství české. R. 1084 daroval
král Vratislav zemi tu Viprechtovi Groj
skému, zeti svému, jenž na D. sídlel (1 105).
avšak císař Jindřich V. odňal mu Donín
(1109) a zřídil tu císařské purkrabství,
které se od Bystřice až ke Kotlavě a Labi
& přes Drážďany za pravý břeh Labe vzta
hovalo. D. byvši odtud v držení císařském,
dostalo se po nějakém čase v držení Vladi
slava I., který hrad zdejší obnovil (1121).
Drželi pak zemi tu nástupci jeho Soběslav I.
a Vladislav II. R. 1152 odňal tomuto císař
Bedřich zase D. a učinil tu purkrabí Jin
dřicha z Rotova, předka potomních pur

v l. 1466—1469.

V těch letech dvůr i ves

spustly, nynějšíD..(H
později Bu byly I.133.)
dědiny, na nichž
založen

Dorrstadt

u Nýrska (česky llěsliště).

Dorštein, Durštein (pův.Donenslein),
n. dvůr a hospodářství u Domažlic, blíže
hory Dmoutu (viz to). Prvotn'ě to byl šo
sovní dvůr (r. 1321 Albrechta Furejra),
r. 1398 byl v držení klášt. Domažlického.
(H. IX. 86.)

Dorštein

(Dorrenstein), snad dvůr neb

vladycké sedění v okolí Přibyslavě. R. 1403
nazýval se po něm. Petr Olovník, jenž byl
r. 1405 mrtev; za jeho duši dán kostelu
Šumíeldskému plat v Údolně.
krabí z Donína. Za bojův mezi Otou a
Doubí, n. ves, z níž zbyl Dubový mlýn,
Filipem Švábským dostala se vrchnost nad samota u Sobětic blíže Bukovska. R. 151 1
D--em markrabím Míšenským, r. 1212 zase bylo přísl. hradu Bechyně, od něhož bez
skrze císaře Bedřicha ll. darována králi pochyby r. 1555 odprodána k Žimuticům.
Doubí (Aich), ves v okresu Varském,
Českému na ten způsob, aby si je od Mí
šenských vyplatil. Donín potom se dostal kterou držel r. 1369 Frenclin, r. 1397 Ješek
pod panství České a pod ním dlouho zů a r. 1434 Jan. Bývaltu statek manský ke
stával. Nicméně nepřestávali markrabí či hradu Loketskému. V l. 1598—1615 držel
niti nároky na D. a dosáhli vrchního pan jej Haubolt Winkler z Hainíeldu. Po
ství druhdy na čas, jako ku př. r. 1254. zději byl manství osvobozen, patřil Lota
L. 1289 došlo k poměru novému, tak že rovi z Langenberka a potom jeho pastor
vrchnost Míšenská měla býti lénem ko- | kyni, od r. 1653 pak zase byl v držení
runy České. Konečný poměr ustanoven 'Vinklerův. Od nich koupil jej (1692) Adam

Doubí ——Doubravčany

Gerhart Unruhe : Hořeního Chodova
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Doubrava Velká a Malá, dvě vsi

a držel jej ještě r. 1739. Pak následovali u Týna n. Vlt. (někdy i Doubravice), pa
Mulcové z Valdova a od r. t795 ro třila r. 1268 ke hradu Bechyni, a tudíž
dina v. Schónau, od níž teprve r. 1834 napřed biskupům a potom králům. R. 1352
držel D. Jetřich z Újezdce snad v nájmu,
prodán.

Doubí, Dubí

(něm. Eichwald), ves poněvadžipotokaechynipatřila. R. 1555

11 Teplice, prvotně jen les, na němž ves odprodána Čabelickým a připojena ke Kala
postavena v 16. st. Les i ves bývaly přísl. dému. Doubravka neb Malá D. patřila roku

hradu Krupky. Roku 1584 odprodáno D. 1390 k arcibiskupskému hradu v Týně nad
st. 2 Lo b Vltavou, s nímž se dostala v zápisné držení
kovic. Později se dostalo k panství Tepli Čabelických ze Soutic a patřila k Týnu až
ckému.
do r. 1849.

skrze kr. komoru Ladislavovi

Doubí viz Dubice.
Doubrava, Doubravice, kostel sv.
Doubice viz Dubice.
Petra a Pavla u Stříbra, n. ves, kterou
Doubice Stará, Nová. a Zadní, tři držel r. 1115 Markvart z Doubravy. Po

vsi v okr. Rumburském, r. 1457 ještě les,
v němž se nacházela jediná huť sklená.
R. 1614 přip. se dvůr poplužní a ves D.
jako přísl. panství Kamenického; vzrůstem
jejím povstaly pak tři vesnice.

zději patřila klášteru Želivskému a okolo
r. 1239 koupena od kláštera Kladrubského.
Ve 14. a 15. st. bývala tu fara a asi pět
dvorů poplužních, které náležely měšťanům
Stříbrským. V 15. st. spustla ves a zbylo
jedině podací kostelní, které patřilo obci

Doubíčko viz Dubice.
Doublovičky, Dublovičky, vlastně města Stříbra. R. 1547 jí zabráno, ale

(původně Dúdlebici, tedy r. 1549 zase prodáno, podobněž jí zabráno
stejného pojmenování s blízkou vesnicí, od r. 1623 a teprve r. 1634 navráceno.
níž se rozeznávala jako Menší Doudlebice).
Doubrava, n. ves u Plas mezi Nebře
D. bývaly přísl. hradu Zvěřince. R. 1526 žiny, Koryty a Oborou, nyní les. Patřívala
pr. Vilém, Bohuslav, Václav, Petr a Chval, ode dávna ke klášt. Plasskému spustla
br. Růtové z Dírného, větší část Janovi v 15. st., tak že slove r. 1541 pustou vsí
Kalenicovi : Kalenic a dva dvorce a byla r. 1558 v přímém držení kláštera.
Janovi Žehartovi z Nasevrk. Po tomto Doubrava, n. ves v okolí Domažlic,
je měla dcera Anna a prodala je r. 1575 která patřívala pánům Záhořanským. Roku
ke statku Přestavlckému; část tato dostala 1585 byl tu již les.
se pak k Prčici. Větší část dostala se ke
Doubrava,
řeka, r. 1281 také Dou
zboží Nedrahovskému a s ním připojena bravice, od r. 1314 vždy Doubrava.
k panství Chlumeckému.
Doubravany, Dobrovany (pův. Dú
Doubrava, ves u Kostomlat v okresu bravané), ves u Rožďalovic, n. s tvrzí, roku
Nymburském, obdržela jméno své od vel 1318 sídlo Zdeslavovo. R. 1372 seděl tu
kého lesa Doubravy, v jehož části r. 1357 Ješek, jiný Jan připomíná se r. 1440. Jan
ves Ztratov založena. Ves D. založena te Doubravec z Doubravan pr. r. 1521D.
prve od Frant. Ant. ze Šporku (1- 1738), Zikmundovi Stružskému; po něm následo
který luhy v té krajině vysušil, pícní rost vali Jan z Chlumu a r. 1570 Jan Rašín
liny sel a tyrolský dobytek zaváděl. Po z Ryzemburka (1- 1577). Od synův jeho
něm se ves ta v minulém století Francisci— koupila D. Salomena z Valdšteina, máti
Dorf nazývala.
(1587), ale dostali je zase po ní a .ujal
Doudlebičky

Doubrava, myslivna v okr. Táborském, je r. 1600 syn Jiří Sezima (1-c. 1620). Po
n. ves, která patřila k panství Ústskému.
R. 1388 vykázán na ní plat ke špitálu
v Ústí n. L. R. 1420 opanovali ji Táboři
& převedli obyvatelstvo do nového města
Hradiště, č1mž D. spustla R. 1437 ves ta
k témuž městu přivtělena.

něm následoval syn Jan Petr, který prodal

D. (1625) Adamovi z Valdšteina.

Po

té připojeny k panství Křineckému. (H. X.)
Doubravčany,
vlastně D 0 11b r a v i

čany, ves u Zásmuk, n. přísl. kl. Sázav
ského. Císař Zikmund zapsal D. (1436)
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Janovi Zajímáčovi z Kunštátu,

jehož z Holiče D. Jiříkovi Strojetickému

ze

a r, 1606 vyskytuje se jako
potomci ji drželi také k Sázavě. Na poč. Strojetic
16. st. odtrženy, když panství toto roz přísl. panství Manetínského.
Doubravice nad Úpou, ves u České
kouskováno a od 17. st. byly přísl. pan
ství Zásmuckého.
Skalice, jíž část prodal Rubin z Ryzem

Doubravčice, Dobravčice,

ves u burka (1368)klášteru Jaroměřskému.

Škvorce, kterou dala králová Eliška (zemř.
1330) v manství Hrozkovi z Hoholic.
Později ji měl Jan z Masojed. jenž ji pr.
(1 360) Jetřichovi, biskupovi Mindenskému,

k nadání kl. Skalického.

Císař Zikmund zastavil jí (1436) Jiříkovi
z Chvalkovic a drželi ji potom Chval

kovští z Hustířan. Část byla dědičnou
a z té pošli Tamchynové, Vranovští a
z Doubravice. R. 1440 držel

Když klášter Slanští

ství toto r. 1420 rozchváceno bylo, dostala
se v držení světských pánův. V 16. stol.
držena k Tuchorazi, s níž připojena k pan
ství Kosteleckému.

Doubravice viz Doubrava.

ji Výšek
D. (před
(1- 1572).
Těmínovi

z Veselice. Jiří Ch. 2 H. dostav
r. 1556) za díl, postavil tu tvrz
Synové jeho prodali D. (1584)
z Těmic ('l- 1599), od jehož

syna Jana Bohuslava k. ji Jan z Bunsonu.

Doubravice, i Dobrovice (pův. Dú Roku 1614 dostala se do rodu Škopkův
bram'ca), ves v okr. Říčanském, snad táž, z Bílých Otradovic a r. 1624 Maří Maj
která slove (1052) v listu zakl. Boleslav daleně Trčkové. I... 1638 daroval ji císař
ském »na dúbravicix. Za neznámé doby Jindřichovi ml. Kustošovi ze Zubřího,
dána byla k záduší kostela sv. Štěpána jenž ji pr. (1639) k Opočnu. (H. 11. 74.)
v Praze, jemuž až do roku 1849 patřila;
Doubravice (pův. i na Doubravnicí),
avšak tehdá tu byl jediný dvorec. Obec ves u Pardubic, jež se přip. r. 1167. Kl.
Novoměstská majíc správu tohoto statečku, Litomyšlský obdržel tu tehdá sveřepice
dvakráte (1547 a 1621) o něj přišla, ale s kobylníky. R. 1325 patřila ke zboží Rosi
ckému, s nímž se dostala později ke-kl.
vždy jí zase navrácen.
Doubravice,
ves u Budějovic, bylaÍ Opatovskému a k panství Kunětické hory.
prvotně vladyčím sídlem (1357 Trojan, Později náležela k panství Pardubskému.
Doubravice, ves v okresu Volyňském,
1379 Drslav). Potom až do 16. st. patřila
k panství Třebovske'mu. Vilém z Rožem n. s tvrzí, která stála již r. 1251, jsouc
berka zastavil ji (1555) Mikuláši Hum statkem vladyčím (1251—1274 Habrek,
polci z Tuchoraze. Vyplacena sice, ale “1274 Vojtěch, 1317—1329 Habrek, 1406
zase prodána. Zatím tu postavena tvrz. a t. d. Markvart). V druhé pol. 15. stol.
Napřed ji držela Lidmila ze Hřebene seděl tu Volfz D. Od Adama Řepického
(1-c. 1614), potom (1615—1617) manžel ze Sudoměře k. Vilém Přech z Čestic
její BedřichFrokštein z Načeslavic. Od tvrz pustou a ves D. R. 1520 D. od měst
Jana Řepického koupil ji Don Baltazar de ského vojska (Píseckých a Vodňanských)
Marradas a od tohoto Jan Salazar de vypálena. Držitelem byl Vilémův bratr
Montalban (1631). Tento ji pr. r. 1637 Václav, jemuž král Ferdinand (1543) škodu
a vystřídalo se tu pak několik držitelův nahradil. D. spojena potom se statkem
na mnoze sousedův Budějovských, až ko Čestickým. (11. x1.)
nečně obec Budějovská (1736) D. za
koupila. (H. 111. 281.)

Doubravice, dvůr, n. farní ves u Te
plice, již daroval Všebor Hrabišic (1238)

Doubravice (Česká) i Dobravice, klášteru Zderazskému. R. 1363 byl tu farní
ves u Manětiny, .jež patřívala ok. r. 1193 kostel a vladyčí _statek manský a služebný
klášteru Plasskému. Cís. Zikmund za ke hradu Mostskému, který drželi Ota z D.,
psal D. (1420) se zbožím Manětínským 1363—1364 Markéta, vdova po něm se
Bohuslavovi ze Švamberka a r. 1425 syny, r. 1401 Jan Vlk, farář Hrobčický,
bratru jeho Hynkovi. Od té doby držena Heník a Hanuš z D., r. 1416 Habart Ha
ke hradu Krasikovu (jen jeden dvorec patřil brlant. Ves stála ještě r. 1478, majíc od
do Třeble). R. 1557 pr. Sebastian Šlik. r. 1460 také panské sídlo, a zdá se, že

Doubravice — Doudlebi

po založení hradu na Doubravské hoře
svedena v jeden dvůr, který se již r. 1577
připomíná.

Doubravice

(nyní Doubrávka čili Bou

chal/ea), samota u Cerhovic, n. ves, která
se r. 1230 připomíná. Ve 14. st. stávala
tu také tvrz. Roku 1400 žil Hašek z D.,
r. 1405 Michal Chabec a Václav, bratří.
R. 1409 koupil popluží zdejší Jan z Do
mašína, farář Cerhovský, a tak přišlo po
pluží to k záduší Cerhovskému. L. 1574
dostala se pustá ves D. ke zboží Ostrov
skému a s ním ke Zbirohu. (H. Vl. 204.)

Doubravice,

n. ves u Častolovic (v mí

stech nynějšího nádraží). Patřívala ode
dávna ke zboží Častolovskému a přip. se
r. 1495 jako přísl. hradu Litického. Z ne
známých příčin zanikla, tak že se již roku
1559 nepřipomíná. (PA. XII. 133.)

Doubravka viz Doubravice.
Doubravka,

ves u Plzně, od kteréž si

heslo zvolil Jan Skála (nar. ok. r. 1486,
+ 1553), když r. 1517 obdržel erbovní list,
aby se psal : Doubravky a z Hradiště (obec.
se nazývá Jan Dubravius).
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ského sídla, ale zůstala přední pevností
panství Teplického. Vilém Vchynský dal
v l. 1620—1626 D. h. znovu postaviti &
pěti hrubými novými věžemi zpevniti; avšak
když se tam r. 1626 stěhovati chtěl, sho
řela D. Na opravu obydlí mnoho nevy
nakládáno, více staráno o novou oboru
zvířecí, která D. obklopovala. R. 1631 brá
nila se tu posádka Sasům po tři neděle;
D. byla pak půl léta v moci Sasův. Od
té doby tu byla stále císařská posádka.
R. 1634 se marně o ni Švédové pokoušeli.
R. 1639 oblehli ji zase a poddala se po
třech dnech, po čemž v moci jich až do
jara r. 1640 zůstávala. Tehdá oblehl ji
Šlik, c. k. nejvyšší, a oblehal ji šest neděl;
ačkoliv se na ní jen padesát mužů bránilo.
Při tom D. na polo zbořena. Tu dal Ma
ximin z Aldringen D., uvažuje, že městu
více škodila než prospěla, po odtažení po
sádky hradby i zámek zbořiti (1644), tak
že kromě zřícenin jen sklepy podzemní
v celosti zůstávaly. Co tu ještě zbylo, po
bořeno r. 1655.

Doudleba (1315),potok Bělečskýu Pra
“Doubravská hora (něm. druhdy Neu chatic.
Doudlebce (pův. D::dlebci Dúdlebí),

schloss, druhdy Danbersberg, nyní Schloss
berg), n. hrad u Teplice. Až do r. 1478
byla tu holá hora, řečená po Doubravici,
ku kteréž patřila; teprve potom postavil
hrad Jan llburk z Vřesovic, obdržev po
volení král. Syn jeho Vilém připojil k ní
mnohé vesnice n. duchovní a roku 1507
propuštěna mu D. z manství, byvši po
stavena na manském statku Doubravském.
Po něm drželo D. šest synův asi do r. 1545,
kdež ji dostal Volf, nejstarší bratr za svůj
díl; týž pak přikoupiv Teplici a jiné statky,
učinil D. středem velikého panství (zemř.
1569). Po něm držely D. dcery jeho Anna
a Mandaléna, z nichž tato se vdala za Ka
špara ze Šomberka, saského pána, jenž
statky zavedl. Pro velké dluhy & závady
rozchváceny jsou od věřitelův; zejména D.
odhádána Bedřichovi Mašťovskému z K.,
jenž postoupil práva svého (1584) jinému
věřiteli, Jiříkovi z Lobkovic. Od tohoto
koupil D. (1586) Bohuslav Kaplíř ze Su
levic a prodal ji zase (1590) Radslavovi
Vchynskému ze Vchynic, pánu na Teplici.
Od té doby míjela důležitost D. jako pan

ves u Plzně, která se připomíná r. 1228

mezi statky kl. Svatojirského.

Nějaké

role patřily ve 13. st. též ke kostelu sv.
Vavřince v Plzenci. V 16. st. vyskytují se

jako majetek obce Plzeňské.
Doudlebce, Doudlebice viz Dublo
vice, Doublovičky.
Doudlebi,

kmen, kterýž bydlíval v již'

ních Čechách. Tak se jmenoval i přední
jich hrad (nynější ves Doudleby u Budě
jovic). Památku jich zachoval pozdější kraj
a dekanát Doudlebský; avšak tento nelze
stotožniti se sídly jich, an byl do 13. st.
většinou lesy pokryt. Spíše se zdá, že D.
bydleli od krajiny Velešínské k severu na
pravém břehu Vltavy, vztahujíce se až do
krajiny Soběslavské. O osudech jich nic
známo není. Tolik se zdá, že přijali kře
sťanství z Řezna (845) a že knížetem jejich
byl jeden z pěti knížat, kteří bojovali r. 872
s Němci (Svatoslav, Vitislav, Heřman, Zpyti—
mír a Mojslav). V 10. st. nacházíme je již
pod panstvím Slavníkovým. Vystřelkův jich
v Čechách bylo hojně; posud je připomí

160
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nají vesnice Doudleby, Dublovice, Dou zcelován. R. 1446 měl část Vilém (jediný
blovičky a Doudlebce. Doudleby nazývala z toho rodu), ostatní části patřily k Poříčí,
se také ves u Žatce.
vladykárn : Jivovice a Holkova. Petr, po
Doudlebičky viz Doublovičky.
slední z prvotního rodu, pr. svou část D.

Doudlebsko. 1. Kraj Doudlebský (1522) Václ. Metelskému z Feldorfu,

čili bývalé území Doudlebův (viz to), při
pomíná se v listu základ. Vyšehradském
(1088), poněvadž vladař Pražský dostával
od žencův zdejších ovce. Z představených
a popravcův jeho známi jsou: r. 1175
Kochan, r. 1179—1186 Pilunk. Ve 13. st.
pominula důležitost hradu Doudleb (viz
to), odkudž kraj tento spravován a úřady
zdejší zanikly. Pro D. zůstal sice menší
úřad, jehož správu dal král Přemysl (1268)
kapitule Vyšehradské, ale neví se, ve kterém
místě byl. D. objevuje se odtud s Bechyň
skem (Píseckem) a Chýnovskem jako jeden
kraj, ač název jeho se udržel až do 15. st.
a obvod jeho někdejší shodoval se s okr
škem berním (v tom smyslu r. 1349). —

od něhož ji koupila (1544) obec Budě

jovská. Ostatek D. pr. Eliška Kořenská
z Terešova (1575) k panství Třeboň
skému. Od té doby až do r. 1849 patřila
polovice k Budějovicům a polovice ke Tře
boni. (H. III. 287.)

Doudleby nad Orlicí, ves u Kostelce,
která byla od r. 1259 sídlem vladyčím
(1259 Oldřich, 1393 Jan, 1398 Urban)
z části a částí patřila ke hradu Potšteinu
a byl tu manský dvůr. Tvrz držel Jan

Vrabec z Říček (1- r. 1535), od jehož
dcery Kryzeldy koupil je Václav Okrou
hlický z Kněnic (1545). D. připojeny
pak k Liticům, které s nimi k. r. 1562
Mikuláš z Bubna. Společně s Liticí drželi

2. Děkanství Doudlebské neb kraj dě D. jeho potomci až do r. 1809, učinivše
kana Doudlebského obsahovalo ve 14. a
15. st. fary: Doudleby, Střížov, Boršov,
Újezd Kamenný, Křemži, Brloh, Kuklvaid,
Kajový, Černice, Boletice, Chvalšiny, Ktiš,
Horní Planou, Vltavici, Rychnov Něm.,
Vítkův Hrádek, Světlík, Frymburk, Slav
kov, Vyšní Brod, Kaplici, Hořící, Sveraz,
Zátoň, Rožemberk, Malšiny, Krumlov, Ve
lešín, Sviny, Borovany, Nové Hrady, Žum
berk, Stropnici, Benešov, Soběnov, Ma
lonty, Rychnov Český, Dvořiště, Přídol,
Rožmitál, Blanský, Myšlany a Cetvinu.

z něho svěřenství rodinné. R. 1590 stará
tvrz přestavěna v renesanční zámek. (H. 11..
199, Koďousek, Dějiny Doudleb)

Doudleby,

ves v kraji Žateckém, za

lidněná od Doudlebův a po nich zvaná.
R. 1 165 patřila i s polem Převlaky & řekou

Ohří klášt. Valdsaskému v Bavořích. Roku
1185 připomínají se zase jako majetek
téhož kláštera Převlaky a D. I zdá se,
že název Převlak přenesen na D. a tyto
pak se nazývaly Převlaky neb Přívlaky.

Doupnatá. hora, r. 1585 pojmenování
Doudleby (původně Dúdlebi), farní ves vrchu v Orlických horách, který patříval
k panství Frymburskému, nynější Kleine

u Budějovic, která se poprvé asi k r. 981
jako pomezný hrad Slavníkův připomíná
(viz Doudlebi, Doudlebsko). Po zaniknutí
úřadu knížecího dostaly- se D. v držení
zemanův, kteří si tu postavili tvrz za sa
mým hradištěm. Jako první držitel je znám
Čeněk 2 D. (1291), jehož potomci zvali se

Koppe.

Doupov, město n. s tvrzí, starodávné
sídlo vladyčí a původišti Doupovcův
z Doupova,
za jichž předka pokládán
Jiřík Stanovic (1116). R. 1281 žil Beneš
z D. Potomci jeho rozvětvili se záhy tak,

Doudlebskými z Doudleb. Ve 14. st. že nelze dostatečný jich vývod sestaviti.
vyskytují se D. jako farní ves. Držitelé její Ve 14. stol. byl v D. farní kostel, jehož
byli bratří Mikuláš z Řevnovic (1360 až podací měli r. 1365—1367 Kadolt a Beneš
1398), Trojan (1360—1369) a Čeněk bratří, r. 1402 Vilém & Habart, r. 1409
(1360—1383). V držení následovali pak Habart & Jan, r. 1417 Habart a Kadolt.
synové jednoho z nich Pešílt (1398—1419), V 15. st. prodali Doupovci D., usadivše
Čeněk (“i-j. 1423), Svatomír(1398—1423) se na mnohých menších statcích. D. držel
a Domin (1392—1429). Rozvětvením rodu r. 1519 Jan ze Žďáru &pak byl rozdělen.
nastalo také dělení statku, jenž znenáhla Polovici dostal (1523) Jan Ješek ze Stro—
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jetic od sírotkův n. Bohuslava Strachoty Jan, 1615 Jan Karel, 1658 Lidmila Alěna.
z Kralovic, ale prodal ji (1528) Hugovi, L. 1660 koupil D. Vilém Alexandr Vita
purkr. z Leisneka. Druhou polovici koupili novský z Vlčkovic(1'1665), v 1. 1666
týž od Jana Mašťovského z Kolovrat. Bri-j až 1689 náležely Anně Julianě Bukovanské
gida, dcera Hugova, vdala se za Albina' a od r. 1689 obci města Rokycan. Od
Šlika z Holiče a D. dědil po ní (1- 1566) ní k. D. (1698) Jan Karel z Unvertu,
syn Kryštof, po němž r. 1609 syn Jan po němž následoval Adam-Koc z Dobrše.
Albin následoval. Za Šlikův přestavěna tvrz R. 1746 držel D. Jozef Jáchym Vančura
v zámek. R. 1623 zabrán D. a pr. Vilé z Řehnic, jenž je prodal (1777) křižov

movi Verdugovi, jenž provedl katolickou níkům Svatomářským řádu sv. Jana.
reformací. Roku 1623 založeny matriky.
Dračov, Vysoký (dnes Horní Ročov),
z Verdugů vládli tu: 1631 František, 1651 městečko u Loun, prvotně les Bor. Karel IV.
Ferd. Jan (1- 1672), pak Vilém František. dovolil Albrechtovi z Kolovrat (1352),
Tento prodal D. (1698) Gotfrydovi hr. aby tu mohl klučití a městečko založiti.
z Lůtzova, jehož rod Dské utiskoval. R. 1358 postaven tu farní kostel, jehož
Neb ač byl D. ode dávna městečkem, přece
se svobodami vykázati nemohl, poněvadž
mu i s radnicí vyhořely; jsouce D. však
utiskováni, statečně odpírali a dosáhli toho,
že městečko bylo z poddanosti vybaveno
a za ochranné městečko vyhlášeno, jemuž
císařovna Marie Terezie dala obdarování
na výroční trhy. R. 1723 postaven zámek
a r. 1745 kostel. R. 1770 založil Antonín
Jozef šlechtic Klement kostel sv. Alžběty
a zřídil při něm kolej jezovitskou; když
pak řád byl zrušen, ujali piaristé kolejl
i s gymnasiem při ní založeným. R. 1780

podací patřilo i s městečkem pp. 2 Kolo
vrat ke zboží Ročovskému. (Viz Pravda.)
V 15. st. zanikly staré názvy D. a V. a
městečku říkalo se po tvrzi blízké, která
tu již r. 1352 stála, Ročov. V 16. st. do
stalo se zboží Ročovskě pp. z Lobkovic,
kteří je drželi napřed k Bílině a později
k Divicům a s těmito připojeny k panství
Citolibskému. Fara zanikla (v 17. st.?) a

kostel zůstal filialním. Erb: Obec Ročovská
pečetí erbem království Českého.
Drahelčice, ves v okr. Unhošťském,jež
se přip. r. 1186 a 1239 mezi statky klá

koupil D. Frant. Gundakar Kolloredo! štera Kladrubského.

Ve 14. stol. měl

(-i-1807). Syn jeho Rudolf pr. D., ale zase“ D. a jiné vesnice Frána Žatecký, jenž je
jej převzal r. 1820; zůstal pak v držení' pr. r. 1357 Jordanovi Rechcerovi, měšťanů
tohoto rodu až do r. 1842, kdež jej pře Pražskému. R. 1366 dostaly se D. k učení
vzala Gabriela Dietrichsteinové. Velkostatek Pražskému čili ku koleji Karlově daro
D-ský byl pak v držení Černínův z Chu váním císaře Karla. Universita postoupila
denic a posledně hr. Kurta z Cedvic. Erb: | D. (1730) Karlovi Jáchymovi hr. z Bre

Štít červ. a na trávníku stříbrná hradba dova směnou za statek Malešický. Potom
se stínkami, branou otevřenou, při níž zlatá ' připojeny k Tachlovicům.

Drahelice i Drahenice (pův. Drahe
vrata a mříž černá vytažena. Za hradboul
vynikají dvě stříbrné věže, každá s jedním lici), ves u Nymburka, která se připomíná
oknem, cimbuřím, černou sedlovitou stře- již r. 1088 v základním listu Vyšehradském.
chou a dvěma korouhvičkami, mezi věžemi !Později byly přísl. hradu Kostomlat. Perchta
stojí na stínce hradby zlatá konvice, v nížÍz K. darovala (1351) ves D. kl. sv. Jiří
jsou zastrčeny tři stříbrné růže.
před Hradcem Králové. V 15. st. do
Dožice, ves v okr. Blatenském, n. s tvrzí. !staly se zase v držení pánův Kostomlat
D. byly vladyčím statkem (1318 Racek a ských a s Kostomlaty připojeny k Lysé.
LeV, 14.03 Pelhřim, 1410 Jan). Na poč.
Drahenice, Drahyníce (pův. Drahy
16.st. seděli tu Martinkovští
z Roseče. nicí), ves u Březnice, připomíná se léta
Poslední z nich Jan pr. D. (1553) Mou- 1228 mezi statky kláštera Svatojirského,
řicoviChanovskému z Dlouhé vsi, jenž: ač nemá-li se to rozuměti na Draheničlty.
postavil r. 1575 „blízký kostel sv. Michala: R. 1365 seděl tu na tvrzi Jan 2 D. (zemř.
('i' 1589). ?. rodu toho následovali: 1589[ 1399), jehož syn Bartošek znám jest jako
Místopisnýslovník: Část historická.
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spisovatel, avšak D. nedržel. R. 1400 držel Litni sedících. Z té příčiny připomíná se

D. Jan, předek Šicův zDrahenic, jehož D. r. 1390 jako přísl. Litenska. R. 1413
synové byli Jan a Albrecht(1454). L. 1492]skoupili D. Dobeš ze Tmaně a Zdeněk
držel D. Václav z Rastel (J.- 1504), pak z Podmokl od svých manželek. R. 1533

Jan Drahenický z Rastel, od něhož k. přip. se D. jako přísl. statku Hlubošskčho.
D. Kerunk Vrabský z Vrabí (ok. r. 1530).
Drahlovice, ves v okr. Berounském,
Z rodu tohoto vládli tu: Hynek 1569, 1577
Jan a Vilém. Tento zval se pak nejstarším
a odevzdal statky své roku 1626 synům,
z nichž ujal D. Adam Hynek. Tento po
stavil po r. 1638 kapli při tvrzi své, která
r. 1699 posvěcena. Po jeho smrti (1- 1660)
následoval syn Václav Rudolf (1- 1667).
Po něm ujala D. od sirotka (1678) vdova
Eva Marie roz. [.ažanská, po druhé vdaná
Khunova a pr. D. (1686) Leopoldovi Vi

lémovi z Valdšteina.

jež se přip. již r. 1271. Tehdá tu vyká
zány důchody křižovníkům s červ. hvězdou.
V 15. st. spustly D. a jako pustá ves patřily
ke statku Všeradickému (okolo r. 1540).
Ostatek byl služebným manstvím ke hradu
Karlšteinu (1443 Zikmund z D. a syn jeho
Martin). Statek patřil r. 1745 Janovi Ber
nartovi z Hostína, r. 1781 hrab. z Kounic,
potom po léta Ubellům ze Siegburka.

Drahnětice (původně Drahněticí), ves
Nástupce jeho Fr. u Jistebnice, která se přip. r. 1380 jako

Karel odkázal D. manželce své Marii Lid
mile Libšteinské z Kolovrat (1' 1720, druhý
manžel Jan Václ. ze Šternberka). R. 1720
následovala dcera její Marie Františka vd.
Krakovská z Kolovrat (? 1782) a po ní

přísl. panství Přiběnického. Po rozkousko
vání téhož panství drženy D. k Jistebnici,
dostaly se v 16. st. v držení obce Táborské,
avšak zůstaly i nadále při panství Jisteb
nickém.

Drahňovice viz Drahovice.
opět dcera Marie Eliška vd. Nosticová,
od níž koupil D. Jan Prokop Hartman
Drahobudice (pův. Drahobndici), ves
z Klaršteina (1795). Ten rozšířil kostel, v okr: Kouřimském, n. s tvrzí. R. 1338
při němž byla roku 1785 zřízena lokalie patřily ke zboží Hrádku nad Poděhusy a
(1858 na faru povýšená). V rodě Hart prodány kapitule Boleslavská, jíž ještě
manův zůstaly D. až do r. 1870. (T. 530.) r. 1404 patřily. Od r. 1354 přip. se tu
Draheničky (t. j. Malé Drahenice, pův. farní kostel, jehož podací příslušelo pro
Drahynici), ves u Drahenic, z níž bývalo boštům. Současně tu byla náprava,.na níž
od starodávna manství služebně ke hradu seděl vl. 1395—1410 Bohuněk Kozlík.
Zvíkovu, ostatek patřil k témuž hradu. Nástupce jeho Bohuslav (1429 a t. d.) a
Kryštof ze Švamberka pr. D. (1577) Vor syn jeho Bohuše drželi celou ves dědičně.

šile Vrabské z Bukova, která je připojila Bohuše zapsal D. (1483) Mikuláši Pope
ke statku Drahenskému.
lovi z Vesce, jenž tu ještě r. 1489 seděl.

Drahkov, Drachkov i Drachov, ves Později připojeny byly k Bečvárům. Po
v okr. Blovickém, kterouž držel r. 1379
zeman Ondřej. Dvěma dvorům ve vsi ří
kalo se \; Mokři neb Mokřice, ty patřily
r. 1549 k-Újezdu Šatavóvu. Ty odprodány
r. 1581, byly pak statkem samostatným a
postavena tu tvrz. Té se říkalo pak D.

R. 1615 k. D. Jáchym Loubský z Lub,
prodal jej však zase roku 1626 a zůstal
statkem ještě několik let. L. 1650 držen
k Prádlu a r. 1671 přikoupen ke statku
Chocenickému. (H. IX. 220.)

r. 1623 zanikla zdejší fara a obnovena
teprve r. 1762. L. 1778 kostel rozšířen.
Drahobuz (dříve i Drahobuzeves, t. j.
Drahobudova ves), ves vokr. Úštěckém,
n. s tvrzí, r. 1377 vladyčí sídlo Petra řeč.

Srša, jehož potomci se nazývali Nebílovští
z Drahobuze. Jiný Petr(1412) byl z rodu
vladyk z Roztok. V l. 1463—1487 držel
D. Jindřich Čeněk Berka z Dubé, jehož

syn Jindřich Drahobuzský 2 D. pr. D.
okolo r. 1540 Karlovi z Duban. Odtud
ves v okr. Příbramském, n. držen k Liběšicům, až oddělen r. 1575;
s tvrzí, jež se mylně ve spojení uvádí drželi jej pak Albrecht Žíchovec z Duban
Drahlín,

s kněžnou Drahomiří. Na tvrzi seděl roku (1-1583) a syn jeho Jan Habart (H. 1613).
1324 Heřman, předek pp. z Valdeka na Jeho dcera(?) Anna zapsala D. (1629)
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Jindřichovi Belvicovi : Nostvic, man vínu. Zámek se po ohni roku 1762 sesul.
želu svému & skrze jeho potomstvo do (H. Vll. 247.)
stal se v držení Malovcův. Později připojen
Drahonice (i Drhonice), ves v okresu
k Liběchovu.
Žlutickém, dříve vladyčí sídlo (1454 Jíra,
Drahobylice, Drahobylka, vletech 1454—1466 Jan Křížek). R. 1509 držel

1400—1516 jméno řeky Cidliny u města D. s tvrzí Václav Valecký z Doupova,
jemuž ještě r. 1549 patřily. Potomek jeho
Bydžova.
Drahomířice, Drahoměřice, n. ves Jindřich Doupovec pr. D. (1591) Vilémovi
v okolí Chlumce a. C. & Králova Městce. Šlikovi z Holiče, po jehož smrti je k.
ode vdovyDoroty Kryštof Hasišteinský
R. 1414 zapsal tu Jindřich ze Staré vody
z Lobkovic (1608). Tento pr. D. (1609)
úrok faráři ve Slovčí, r. 1418 držel ji Jiří

z Kladrub. Z pozdějších pamětí není nic
o ní známo.
Drahomyšl, ves v okr..Žateckém, jež
patřila r. 1115 ke statkům kláštera Klad
rubského. Ve 14. st. měl D. Smil z K0
vaně a po něm roku 1389 Hyněík Pluh
z Orlíka, po němž následoval ok. r. 1409
syn Hyněík. R. 1548 přip. se již jako
přísl. panství Ličkovského.

Drahonice

(původně Drahonín), ves

u Vodňan, n. s tvrzí, již daroval Bedřich,
maršálek králové (asi r. 1240) křižov—

níkům s červenou hvězdou. Asir. 1254
odňal jim D. král Přemysl a připojil je ku

městu Písku.

R. 1318 držel D. Ctibor.

L. 1359 tu seděli bratří Jan, Venclin &
Čadek. Jan (1—1380) prodal D. (1374)

Jarošovi a Rackovi, br. ze Štěkně. Od
r. 1381 připomíná se z jich rodu Racek
Odranec, jehož syn byl Jan (1422—1440).
Od r. 1434 drželi D. br. Racek a Jaroš.
V l. 1449—1452 žil Buzek 2 D. Po Ada
movi (1455, 1-j. 1483) byli synové Václav,
jinak Adam a Jan. Onen rozšířil tvrz v zá
mek a odkázal D. Zdeňkovi Lvovi z Rož

bratřím Údrckým z Údrče & měly pak
společně držitele se statkem Vidhostickým.
Později připojeny k panství Chýšskému.

Drahonice viz Drhonice.
Drahoňův Újezd viz Újezd.
Drahoraz,

ves u Kopidlna, r. 1318

sídlo Sulkovo. R. 1361 byl tu farní kostel,
jehož pány podacími byli Zdeněk z Tře
vace a Straniš 2 D. (tento 1371—1407).
Zdeněk z Kopidlna držel D. v l. 1434
a 1437. V dobách potomních držen D.
ke Kopidlnu. Zdeňkovi : K. povolil král
Vladislav (1487), aby mohl Kamensko, ves
zápisnou, dědičně držeti, a za to D. 11ves
zápisnou proměniti. D. zůstal v držení
synů Zdeňkových, avšak r. 1546 vyskytuje
se zase jako ves dědičná a přísl. statku
Třevackého, s nímž se dostal k panství
Velišskému. Po r. 1613 zanikla tu fara;
kostel byl přifařen napřed k Libani a od
r. 1787 ke Kopidlnu. (H. V. 273)

Drahotěšice, ves u Lomnice, prvotně
přísl. hradu Bechyně.Pp. : Rožemberka
vyměnili si je r. 1323 a drželi je potom
k Bukovsku, s nímž připojeny později ku
panství Třeboňskému.

Drahotín, ves za Horš. Týnem, která
mitála (1508). Od tohoto přešly r. 1534
v držení Václava Švihovce ze Švihova, se r. 1365 přip. D. patříval ode dávna
jehož vdova Kateřina je zapsala (1553) k arcibiskupství (k Horš. Týnu). L. 1420
vnukům svým Radkovcům z Mirovic. dostal se v zástavné držení. Asi r. 1528
Ujal je napřed Mikuláš (— 1594) a pak vyplatil jej Albrecht z Gutšteina a držel
Oldřich (1604). R. 1614 k. D. Salomena potom k zámku Ronšperku, avšak ponč
ze Žakavy, po níž následoval syn Mikuláš vadž r. 1539 dědičně prodán s Týnem
Diviš Radkovec (1- r. 1661). Dcera jeho Horšovským, obeslání pp. ze vamberka
Kateřina Konstancie (1-r. 1685) odkázala r. 1545 0 jeho výplatu. Potom D. při
jmění své manželu Ferd. Frant. Leopoldovi pojen k Týnu.
: Vrtby z polovice a z polovice synům
Drahouň, les a v něm kaple, která
svým Frant. Karlovi a Fr. Arnoštovi. Od patřila r. 1310 klášteru Ostrovskému. Po
nich dostaly se r. 1700 Ferdinandovi kníž. loha jeho pozdějšími pamětmi se nevy

ze Švarcenberka

a připojeny k Proti světluje.
13*
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Drahouš,

n. hrad u Postoloprt, dnes Beneš a Bohuše z D. byl potom komor-.

prostora valy zavřená při kličce řeky Ohře,
v níž stávalo podhradí. Podle pověsti po
stavil D. kníže Neklan, když dobyl kníže
ctví Lucke'ho, aby byl sídlem správce jeho.
Prvním správcem byl Durynk, jemuž ode
vzdán k vychování mladičký kněžic, syn
Vlastislava, posledního knížete; avšak ne
šlechetný pěstoun, míně se Neklanovi dobře
zachovati, vedl dítě v zimě na led a tu
mu bradaticí hlavu stal. D., známý jen
z těchto starých pověstí, v pozdějších pa
mětech se nepřipomíná; jméno jeho totiž
zaniklo záhy, poněvadž na jeho místě za
ložen klášter Postoloprtský. (PA. Vlll. 136.)

Drahouš, ves u Jesenice, dříve zboží
vladycké, jež se dostalo po smrti Václava,
křižovníka, Litoltovi z Moravěvsi (1408).
V 16. st. připojen k panství zámku Petrš

purka.
Drahov,

farní ves u Veselí n. L., n.

s tvrzí, za starých dob přísl. panství Mezi
mostského. R. 1359 byl tu farní kostel.
Po prodání Mezimostí psal se Dobeš z Ber

nartic

»na D-ěc (1380); tak se psali

i synové jeho Buzek a Jindřich. Po nich
následoval roku 1417 Vilém ze Želče.
R. 1446 seděla tu Jarka ze Stráže, po níž
následovaly dcery Anežka a Johanka se
svými muži. Část patřila ke Stráži, část

níkem hradu Točníka. R. 1520 prodali D.
Jan & Arnošt, bratří Karlíkové 2 Ne-

žetic, BohuslavoviTrmalovi z Toušic,
jehož potomstvo (syn Jan 1546,1- 1579,
Bohuslav — 1587, Jan 1587 a t. d.) D.
do r. 1611 drželo. T. r. koupila D. Kate-.

řina Říčanská

ze Smiřic, & nedlouho

potom připojen k Léštnu. R. 1661 odloučen
pro dluhy a dostal se roku 1664 v držení

VilémaAlbrechta Krakovského

2 Kolo

vrat. Následovali rychle za sebou držitelé
z rodu Smrčků ze Mnichu, Mulcerů z Ro
zentálu, hr. z Purkstallu. R. 1708 koupil
jej Jeronym Kolloredo : Waldsee, jenž jej
připojil k Tloskovu. (MB. l. 106.)
Dráchov, farní ves u Veselí n. L., n.
s tvrzí. Ve 14. stol. byl tu farní kostel.
V 1. 1353—1359 přip. se 'Oldřich : D.,
po němž následoval jako držitel D-a Přibík
(1366, 1- o. 1385). Dceru Annu pojal za
manželku Jan Vchyna z Pacova r. 1390
a stal se pánem D-a. Následovali r. 1403
Ondřej z Pohnání, r. 1413 Slávek Bažant
z Vyhnanic. Později tu seděl Jindřich z Na

dějkova (1416), předek Dráchovských
z Dráchova. Syn jeho Jiřík připomíná se

často v 1. 1428—1447 a r. 1450 žil Petr
2 D. R. 1477 držel D. Jindřich Dráchovský
z D. (1- c. 1490); synové jeho Hynek,
Tuto koupil Václav a Ctibor pr. (1505) D. Kateřině

měl Jan Mráz : Radimovic.
ok. r. 1492 Jindřich z Hradce

& při kněžně Minstrberské roz. ze Sas. Po
ní zdědila D. dcera její Anna paní Hrade-.
cká, skrze niž se dostal D. k panství Hrade

pojil k panství Hradeckému, k němuž se
i druhá část neznámým spůsobcm dostala.
Později přidělen D. ke Kard. Řečici (viz
to). V 17. st. zanikla fara zdejší a kostel

ckému, později k Řečickému. V l. 1594 až
1773 býval rektor jezovitův Hradeckých

byl filiálním ke Kardašově Řečici.—L. 1752 patronem kostela zdejšího. (H- IV- 339->

Draňovice i Draněvice, ves v okr.
založeno tu kaplanství (od r. 1786 samo
statné), z něhož vznikla 1. 1807 lokalie a Vlašimském, jež se přip. r. 141 1 jako přísl.
hradu Šternberka. Albert ze Šternberka
r. 1858 fara. (H. IV. 3'38.)
Drahovice,
ves u Karl. Var, bezpo—pr. D. (1412) Petrovi & Purkartovi, br.
chyby původiště vladycké rodiny Sata z Janovic. R. 1419 měl část Tas z Ohni
néřův z Drahovic.
šťan a pr. ji Bartošovi z Drahynic, zná
Drahslav,
nějaká ves v okolí Lipětína—mému spisovateli, část pak pr. Jan z Ohni
a Kopist (1238), snad i totožná s Drah šťan (1446) Janovi z Radiče. Konečně měl
část Ctibor z Beztuhova, jenž ji prodal
kovem 11 Teplice.
Drahyně (1476), potok Kladrubský a r. 1449 Jetřichovi z Radiče. R. 1471 přip.
přítok Labe v okolí Dvoru Králové.
se D. zase jako přísl. hradu Šternberka.
Drasovice (obecněDrasov, pův. Draso
Drachkov, ves u Bystřice, n. s tvrzí,
r. 1318 sídlo mnohých vladyk. Od r. 1357 vicí, chybně Dražov), ves u Dobříše. která
seděl tu Odolen z D., roku 1404 a 1406 se přip. v základním listu Litoměřicke'm
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(1057), poněvadž odtud darován témuž r. 1656 koupil je Michal Alvernia, markr.
kostelu muž včelník. Na poč. 16. st. pa Klavesanský. Potom připojeny ke statku
z Komárova a byl tu Žichovskému.
man, který jim službu konal. Od Bechyříů _Dražeň (pův. U Dražka), ves u Maně
z Lažan připojen ke statku Dlouhé Lhotě. tiny, jež patřila od roku 1193 klášteru
L. 1372 vykázán tu témuž
Drasovice, r. 1415 mlýn kdesi v okolí Plasskému.
Čisté, snad též místo, kde míval klášter klášteru ještě úrok na části, která patřila
ke hradu Bělé. Kromě toho tu byl r. 1379
Ostrovský rybáře (viz Dražovice).
rasty, ves ve farnosti Klecanské, n. ještě některý vladyčí statek. V 16. st. držen
s tvrzí, býv. sídlo vladyčí a manský statek D. ke hradu Bělé, s nímž se dostal r. 1623
(1305 Mladota Prosinka, 1316 Domaslav, Vřesovcům. Po rozchvácení jich jmění
1385 Ctibor Tlam, 1404 Kernuk z Loun, v 17. st. připojen k Manětině.
1416 Hanuš Frank, 1437 Jan, syn jeho).
Draženov, Dražinov, ves Chodská
R. 1437 k. D. Jošt z Kačice, r. 1440 Jan u Domažlic, přip. se r. 1325 mezi těmi
z Valče; r. 1457 pr. D. Jan z Hodějova vesnicemi, kterým král Jan právo Doma

třila Pešíkům

Oldřichovi Chmelickému z Vlčíhory, žlické vysadil. R. 1579 bylo tu 21 osed
jehož potomstvo tu do konce 15. st. se lých, patřících pod právo Chodské a pět
dělo. Později držel D. Jiřík st. ze Vchynic, osedlých patřilo ke statku kl. Pivonského.
jehož potomstvo jedrželo se hradem Kra R. 1621 zastaven D. Volfovi Vilémovi La
kovcem. Vedle toho tu byl dvůr Pštrosov mingárovi zAlbenreutu a roku 1630
ský, tak že z těchto dvou statků povstali jemu dědičně doprodán, tak že patřil od
Hořejší a Dolejší D. Onen statek byl pak té doby k panství Trhanovskému.
po dlouhá léta v držení cyriakův Pražkých,
Dražetice (lépe než Drašetice, původně
přišel pak pro dluhy do prodeje a koupen Dražefíci), ves v okr. Dobříšském, jež se
r. 1791 od rodiny Novotných.
již r. 1235 připomíná. Králová Konstancie
Drasty,

dvůr na statku Nové Libně, darovala je tehdá křižovníkům s čer
venou hvězdou. Tito zůstavše potom

nyní Drazdy v okr. Jilovském, který byl
r. 1629 pustým a později obnoven.
Dražčín, n. ves na Blovicku nezná
mého položení. R. 1379 bylo tu více než
tři vladyčí statky. R. 1545 patřila pustá
ves D. ke zboží Hradišťskému.
Dražejov, ves u Dubé, prvotně přísl.
Dubé. r. 1402 na dílu Jindřicha Hlaváče
7.Dubé. Později se dostala k panství Hou
seckému, při němž se r. 1545 připomíná.
R. 1832 skorem celý vyhořel. (BD. 189.)
Dražejov, ves “u Strakonic, která se
přip. r. 1505 jako přísl. hradu Střely.

v držení jich, připojili je v 17. st. ke statku

Starého Knína.
Dražice, dvůr a zříceniny hradu 11Nov.
Benátek. Zakladatelem hradu a předkem
slavného rodu pp. : Dražic byl Řehník
z Litovic, bratr Jana llI., biskupa. R. 1264
založil hrad, avšak nedokončiv stavby, ze
mřel r. 1279. Jan, syn jeho (od r. 1301
biskup), muž učený a jazyka svého mi
lovný, pokračoval ve stavbě s Řehníkem,
bratrem svým a ukončil ji r. 1318; při
hradě založil kapli sv. Lidmily. (R. 1360
Dražejovice, Dražovice, ves v okr. a t. d. byla farním kostelem.) Jan, syn
Sušickém, n. s tvrzí, bývaly \'ladyčím stat Řehníkův, založil (před r. 1349) Nové Be
kem, na němž seděli r. 1430 Mikuláš a nátky a zemřel r. 1367, zůstaviv syna Jana,
r. 1459 Dluhomil. předkové Cerh'enských jenž ještě r. 1385 D. držel. Dědil je pak
z Dražovic. Skrze Mikuláše 2 D„ místo Beneš z Choustníka, jsa manželemManě
sudí (1474), přišel ten rod k platnosti. Dražické (1390). Po něm následovali Petr
Břetislav z Ryžemberka, koupiv D. od zVartemberka (1397) a Aleš Škopek
Jana z Kalenic, pr. je (1548) Šťastnému z Dubé (1402) R. 1433 vládli tu kato
z Říčan a Marjana Dubanská z íčan ličtí páni Jindřich a Jan. Snad tu seděl
zase (1581) Janovi Markvartovi Kocovi i Jan Smil z Křemže, pověstný hejtman
z Dobrše. Zůstaly _paknějaký čas v držení Táborův. Jisto jest, že cís. Zikmund r. 1437
Kocův, později Krakovských z Kolovrat a D. koupil a potom Janovi z Kunvaldu,
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podkomořímu, prodal. Když r. 1448 města
Pražská od vojska Poděbradského dobyta,
Pešík, bratr Janův, jsa purkmistrem Staro
městským, na D. uprchl. Jan a Bohuslav,
synové Janovi (1471—1486), zůstavili po
sobě mnohou pěknou památku. Bohuslav
(1-1513) postoupil D. Hynkovi Bořitovi

Tomuto zabrány a prodány (1623) Lid

z Martinic

Když r. 1704 dědictví
její rozchváceno bylo, dostaly se D. do
rodu Vchynských (Václava Norberta &.
Františka Karla) a- prodány pak k Zelči.
(H. VII. 83.)
Dražov, ves v okr. Volyňském 11 Do
brše, r. 1356 Budnovo, v l. 1358—1365
sídlo Lipolta z D. odjinud z Tourove'ho,
jenž náležel k. rodu Kraselovských. Od
r. 1544 patřil D. ke- statku Dobříšskému
Dražovice (Drasovice ?' viz to), n. ves,
podle zdání u řeky Mže. Klášter Ostrov—
ský obdržel prý od Boleslava Ill. okolo.
r. 1000 rybáře v Dražovicích, Třebani a.

mile Pechlárové z Kolovrat (, 1632).
Po ní následovala Mandaléna ze Štanykeru,
dcera z prvního manželství (1- r. 1636) a.

manžel této Rudolf Malovec, pak dcera
Lidmila, vdaná Rombaldova. Roku 1660

koupila D. Lidmila Kateřina Brandštei

a ten pr. r. 1512 hrad D. nová z Terešova.

5 přísl. Bedřichovi z Donína.
Poněvadž
tento nový zámek v Benátkách vyzdvihl,
přestaly D. býti sídlem panství. Hrad proto
v l. 1526—1599 úplně spustl. Fara při
hradě zanikla snad již v 15. st. (H. X. 236.)
Dražice, ves v okr. Bechyňském, patří
vala z části ke hradu Bechyni a z části
k arcibiskupství (1379). Část duchovní do
stala se Čabelickým ze Soutic a držena
kTýnu n. Vlt. Část dědičná dostala se
potom také Čabelickým. R. 1583 odpro
dána od Prokopa Čabelického ze 5. a
r. 1585 dostala se Oldřichovi Svatkov

skému z Dobrohoště.

Syn jeho Jan, Lahovičích.

V pozdějších

pamětech není—

jenž tu tvrz postavil, propadl statek svůj 0 této vsi poznámek.
Dražovka, samota u Hořovic. Jméno.
a týž prodán (1623) Adamovi Lipov—
skému z Lipovice (1' 1637). Rod tento její souvisí. se jménem Samuela Martinia
seděl tu až do 18. stol. R. 1720 patřily : Dražova, jenž se r. 1593 v Hořovicích
rodu Pótting, vl. 1729—1802 rodině sv. narodil a heslo : Dražova si podle po
p. Tamův a r. 1806 přikoupeny k Bechyni. jmenování položení mu známého volil. Roku
Dražice (v 15. stol. i Větší Dražice), 1709 stálo tu panské stavení (letní zámek),
farní ves u Tábora, patřila prvotně k pan z kamene nově postavené.
ství hradu Přiběnic. R. 1361 a t. d. byl
Drbohlavy, n. vesnička u Aldašína
tu farní kostel, jehož podací patřilo pp. (blíže Čer. Kostelce), z níž tuším chalupy
z Rožembcrka. Jan z R. prodal (1459) D. blízké zbyly. Připomíná se teprve v 17. st.

Petrovi Růžovi a Benešovi Haldovi, po
Drbohlavy, Vlasenice, ves v okresu
nichž se dostaly v držení obce Táborské Pelhřimovském, jež se vyskytuje od r. 1386—
jako přísl. statku Božejovského. Tehdá se

(asi r. 1469). Před tím tu bývala tvrz, ale
není jisto, za kterých držitelův byla po
stavena. V 17. stol. zanikla fara zdejší a
teprve r; 1786 zřízena.tu lokalie, která po
výšena r. 1856 na faru. (H. IV. 152.)

jí říkalo Vlasenice, avšak v 16. st. opa
noval název D. (Od r. 1584 patřily k Hor
nímu hradu) Bohuslav z Leskovce dal

r. 1591 jméno D; opraviti na Vlasenici,

Dražičky (v 15. st. i Menší Dražice) ale ač tak v kancelářích psáno bylo, nikd)r
patřily ve 14. st. k panství Přiběnickému, se u. lidu- neujalo., Později připojena k Lib
od r. 1495—1519 k Dobronicům. R. 1519 kově vodě.
koupil Jan Zářecký z Polkovic D. od
Drbov, n. ves u-Stráže, v okolí Domažli
Jana Víty a skrze dceru jeho Markétu ckém, jež patřila ode dávna, zejména roku
dostaly se D. v držení muže jejího Jana 1543 obci Domažlické. R. 1547 jí vzat,
(1537) a syna Adama (1567). Tento Adam avšak r. 1549 i s rybníkem Drbovským na
Petřek z Polkovic postavil tu tvrz. vrácen. R. 1579 se ještě připomíná.
V l. 1589—1615 držela D. Johanka Vitova
Dřel, n'. ves při nynějším dvoře Zá
ze Stříteže, r. 1617 následovala Marie Zmy vrší za Kostelcem n. 0. a tvrz na vrchu.
slovská, r. 1618 Vilém starší z Hozlau. Chlumu,. Vilém- : O'rle držel ji v l. 1442:
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až 1451 a snad také potomek jeho Mi zástava na Jetřicha Tluksu z Vrabí (1437).
chálek : Orle a ze Dřela (1480). Od To schváleno r. 1444 od Pavla biskupa
sklonku 15. st., když tvrz a ves od Uhrův a D. jemu a Janovi synu znova zapsány.
vypáleny, držen D. k Boruhrádku, a když Po jich smrti zapsány (1453) Diviši, synu
zarůstaly lesem, zdělána tu obora. Okolo Jetřichovu, Janovi st. a Janovi ml., strýcům
r. 1567 držel ta místa Zikmund Licek z Vrabí, kteří, jak se zdá, to zboží dělili.
z Ryzemburka, jenž pustou ves prodal Část zapsal král Jiří r. 1469 sirotkům po
(viz Závrší), ale tvrziště si podržel, tak že Janovi ml. Později drželi D. Václav, nej
s Kozičkamí ke statku Koldínskému při starší z nich, až do r. 1506 a bratr jeho
Hynek (1- r. 1531). Zápis pak převeden
pojeno. (H. ll. 32.)
Dřenice, ves v okresu Chrudimském, r. 1524 i na Jana, syna Hynkova. Když
která patřila do r. 1416 Vlaštkovi z Nové pak Jan r. 1547 k manství odsouzen byl,
vsi (avšak r. 1409 Beneš ze Dřenic). Ok. minula naděje biskupův, že by D. vypla
r. 1538 patřila část vesnice ke zboží Mora ceny býti mohly. Drželi je pak Hynek a
šickému a zůstala při něm dvě desítiletí. Karel, synové Janovi, později onen sám a

Druhá část patřila do r. 1547 obci Chru prodal D. roku 1584 císaři Rudolfovi
dimské, připadla pak komoře král. a pro k panství Brandýskému.
dána r. 1551 Petrovi Hamzovi ze Zá
Dřevenice, ves v okr. Jičín., n. s tvrzí,
bědovic. V 17. st. patřily D. se Třibřichy r. 1393 statek Otíka z Labouně a Vítka,
rodu Kustošův ze Zu břího a z Lipky. bratra jeho, a Beneše z Dřevenice (1396
Eva Kustošova koupilaje r. 1656 a r. 1660 až 1409). V l. 1429—1454 žil Havel z D.
Jeho aneb Beneše (syna Benešova) potom
Mezilesice, k nimž D. připojila.
Dřešín, Dřešíno, ves v okr. Volyňském. stvo nazývalose Turskými z Dřevěnice.
Bývaly toho jména tři vesnice, totiž Dřešín V 16. st. držel D-i Jindřich Berka z Dubé
Hořejší či Hořejšice (i Řešínek Hořejší), (1- 1541). Po něm následovali synové jeho
D. Prostřední jinak Velký a Dřešínek, Ře až do roku 1553 společně, pak držel D.
šínek neb D. Malý. Z Prostř. D-a pocházel Zdeněk, jenž ji prodal (1560) Petrovi ze—
r. 1407 Mikeš Chomout z D-a. V 16. st. elmberka. Po něm dědila manželka Lu
patřily D. Horní a Malý ke statku Česti krecie z Jandorfu (1-1586) a po ní druhý
ckému a Prostřední k Dobrši. R. 1642 pr. manžel Bohuslav Křinecký z Ronova.
Václav Chřepický z Modliškovic tvrz Od tohoto koupila D. (1588) Kateřina D0
a dvůr v Prostř. D-ě Janovi Markvartovi nínská z Donína, ale prodala ji (1596)
Kocovi z Dobrše. Později připojen zase Janovi RudolfoviTrčkovi z Lípy k pan
k Dobrši.
ství Kumburskému. (H. V. 203.)
Dřevčice (pův. Dřeuičici), \'es u Dubé.
Dřevenice, n. ves na býv. Loketsku
ve 14. stol. vladyčí statek, kterýž držel neznámého položení.
v l. 1363—1381 Soběhrd z D. Po něm
Dřevič, n. hrad u Kozojed v okresu
přikoupen od Berkův : Dubé k Chu Lounskčm, za starých dob jedna z před
dému Hrádku a s ním připojen k panství ních pevností zemských Ve staré pověsti
Nového Zámku. (BD. 379.)
se vypravuje, že Oldřich Přemyslovec vrátiv
Dřevčice, ves u Brandýsa n. L., n. se z Němec, aby opanoval stolec Český,
s tvrzí, jež byla darována r. 1052 kostelu přišel na hrad D. ke svým věrným a s nimi
Boleslavskému. Pozdějidržel D.Jindřich se umluvil, jak by lstně hrad Pražský opa
z Bělé, synovec Jana biskupa Olomou noval. D. byl také sídlem kníž. popravcův,
ckého (1375). Od něho koupeny (1382) z nichž se přip. r. 1175 Petr s bratřími

k biskupství Olomouckému, ale opa svými Milhostem a Ahněm. Odtud se také
novány potom od Alše z Cimburka, jenž kraj jeden D-ským nazýval. Kostel Vyše
le do r. 1392 držel. R. 1397 tu Mikuláš hradský bral z něho (od r. 1135) desátek
biskup zemřel. Asi roku 1400 najal si D. ze soudních pokut, desátého vola a desátek
Beneš z Choustníka, r. 1412 zastaveny z obilí. Při zakládání hrazených měst ztratil
Jankovi : Chotčmic. Od toho přenesenai D. svou důležitost a zadarován jest i s 110“
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stelem farním (jediným zbytkem

bývalé ským z Lobkovic

osady) klášteru

Podací R. 1578 pr. Jan Mašťovský z Kolovrat

Sázavskému.

kostela náleželo opatům, kteří při něm
zřídili proboštství. Probošty byli: okolo
r. 1360 Zdeslav, r. 1368 Valentin, r. 1377
Jarek a r. 1405 Václav. Po roce 1420
uchvácen jest D. od světských pánův.
R. 1522 držel jej Děpolt z Lobkovic zá
stavou k Vinařicům. S nimi dostal se ku
panství Citolibskěmu.
Dřevíč (1213), potok od Vernířovic
na Starkov tekoucí, na jehož dolním toku
jest trojí ves Dřevič.

třily D. k panství Ličkovskému. Později
připojeny k Polákům i s tou částí, která
bývala duchovní a v 16. st. zápisnou.

Drhovice, Druhovice (prv. Druho
vici), ves u Tábora, po níž se psal r. 1219

Volkmar z Druhovic. Později dostaly se
D. v držení kl. Louňovského, ale za
brány hned roku 1420 skrze Táborské.
R. 1437 zapsáno celé klášterství (a s ním D.)

Dřevič Hořejší, Nízký neb Menší a obci Táborské,

Velký, tři vesnice mezi Starkovem a Hro
novem, prvotně jediná ves, kterou prodal
Hynek z Dubé a z Náchoda r. 1341 kl.
Břevnovskému. Roku 1395 se výslovně
jako jmění téhož kláštera připomíná. Roku
1406 rozeznává se již dvojí D., totiž Horní
a Nízký, které zůstaly odtud při panství
Polickém. D. Velký povstal v 15. st. při
stavováním na gruntech Náchodských a
vyskytuje se proto r. 1533 jako přísl. hradu
Náchoda.

a drženy ke Březnu.

tuto část Bohuslavovi Felixovi Hasištein
skému z Lobkovic a od té doby pa

a když r. 1547 jí od

ňato bylo, přece ponechány D. při měst
ském zboží a r. 1561 dědičně odevzdány.

Drhovičky,

n. véska jižně od Drhovic,

prvotně část Drhovic, totiž dvůr s poplužím.
Týž patřil ke hradu Přibeničkám pánům
z Rožemberka, ale užitky jeho dávány špi
tálu v Přiběnicích. Asi r. 1459 z toho po
vstala vesnička která později Spustla. Petr
Vok z Rožemberka prodal Meziříčí a D.

(1575) Jindř. Doudlebskému

z Dou

dleb. Pustá ves D. přip. se i později jako
přísl. statku Mezřického. Grunty její bý
Dřevikov, ves u Trh. Kamenice, přip. valé patří posud ke katastr. obci Mezřické.
se v 16. st. jako přísl. zboží Slavíkovského.
Drhovle (stč. Druhovle), zámek a ves

Když toto po smrti Zdeňka Slavíkovce
ze Slavíkova
mezi syny jeho_ děleno
(1596), dostal Jan dvůr a ves D. Nástupce
jeho Zdeněk odsouzen polovice (1622),

u Písku, prvotně přísluš. hradu Zvíkova.
Bývaly tu dvě vesničky při sobě, kteréž
se r. 1323 výslovně připomínají, v 16. st.
D. Velká a Malá, v 17. st. Hořejší a Do
lejší. Později odprodány od Zvíkova a vy
skytují se v 16. st. jako přísl. statku Mladě
jovského. Odprodáním dostaly se v držení
Bernarta st. : Hodějova, patřily k Řepici
až do r. 1621, kdež odtrženy a ke Kestřa
nům připojeny. Potom dostaly se v držení

když ale týž statek r. 1641 Adamovi Me
tychovi z Čečova prodal, ujat D. v pokutě
(1653) a Marta Metychova musila jej znova
zaplatiti. D. zůstal od té doby samostat
ným statkem.
Drevný (1411), les u samého Kozího
hrádku za Měšici (okr. Tábor.), v němž Dýmův ze Stříteže & postavena tvrz
M. Jan Hus sedával 'pod lipou, když se v Hořejší D. Kateřina Dýmova z Kalenic
na Kozím zdržoval.
pr. D. (1630) Mikuláši ml. Dýmovi. Tento
Dřevohryzy, ves u Teplé, která patřila zemřel r. 1650 a následoval syn jeho Jin
.r. 1233 kl. Teplskému. Tento ji koupil dřich Mikuláš (1- j. 1663), po němž dědil
tehdá od králové Konstancie. V držení bratr Jan Vilém (1- 1685), dědic jeho Přibík
téhož kláštera zůstaly D. i přes husitské Frant. prodal D. Františku Mikuláši hr.
z Morcína. R. 1712 koupila Antonie hr.
války.

Drhonice viz Drahonice.

Černínová

pro syna svého Fr. Antonína

Drhonice, Drahonice (pův. Draho statek D. od Karla Jozefa z Morcína. K D i
m'ci), ves v okresu Kadaňském, jež byla patřily i Brloh a Čížová a připojen statek
r. 1360 přísl. statku Pětipeského. Okolo Sedlecký. Po Marii Lidmile roz. Černínce
r. 1490 patřily z části pánům Hasištein (1- 1796) dědil statky ty syn její Antonín

Drchkov — Dříteň

Isidor z Lobkovic, od kteréž doby jsou
posud v držení rodu Lobkovského.
Drchkov, ves u Slaného, jež se přip.
r. 1267. Čéě, nejvyšší sudí, založiv kapli
Všech Svatých na hradě Pražském, da
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R. 1592 popluží panské mezi lidi rozpro
dáno, čímž vznikla pověst o rytíři Popluž
ském. Ok. r. 1620 dostal se D. k panství
Slanskému. Tehdá tu také zanikla fara a
kostel zůstal ňlialním ke Kvilícům.

roval k ní D. a Vyšín. V 15. st. dostal se
Dřínov Velvarský, ves meziKlomínem
D. v zápisné držení světských pánův. Do a Krabčici, jež se 'přip. r. 1353. Tehdá
r. 1544 držel jej Daniel Tatous z Vra daroval odtud Jan, farář Hostinský, plat
ního; tehdá jej vyplatil od něho Zikmund k oltáři sv. Doroty na Vyšehradě. Část D-a

Údrcký z Údrče. v pozdějších dobách D. patřila kl. Kartouzskému
úplně spustl (1590). V 17. st. připojen D.
k panství Zlonickému. R. 1766 postavena
tu od obyvatel kaple.
Drchlava, ves v okr. Dubském, r. 1265
sídlo Načeplukovo. Tento sídlel na hradě
pod D-ou, tam, kde jest nyní ves Hradiště.
R. 1359 přip. se Hrd z D-y. R. 1363 byl

u Prahy a za

stavena r. 1436 Albrechtovi : Běškovic. Ta
pak zůstala při Jeviněvsi. Později patřila
část_vsi ke Chvatěrubům, jiná ke Kozo
mínu a dostala se také k Jeviněvsi. Jedné

části nabyli Sekerkové

z Sedčic a při

pojili ji před r. 1623 k Odoleně Vodě.

Dřísy, Dřízy, ves u St. Boleslavě, jež

tu farní kostel, jehož podací Soběhrdovi byla darována r. 1052 kostelu

Bole
z Dřevčic (1363—1373) náleželo. Od slavskému.
ást vesnice byla statkem
něho koupili D. Berkové z Dubé aydržena vladyčím, který pr. (1380) Václav z Ujezdce

ke hradu Jestřebí. Tak i bylo po dělení
statků Berkovských (1402). R. 1417 pro
dána D. Elišce : Klinšteina (1—
j. 1423).
Později připojena jest D. ke zboží Rybnov
skému a s ním se dostala k panství No
vého zámku. Kostel, jenž r. 1623 o svého
duchovního správce přišel, přestavěn roku
1717- 0313- 373)
Dřín, ves u Buštěhradu, založená roku
1681. Stará Dříň bývala od ní něco dále
v tu stranu k Buštěhradu. D. býval r. 1318
rozdělen na vladyčí statky. Ok. r. 1395
žili bratří Zdislav neb Mikuláš, Petr a
Beneš a později (1418) bratří Petr a Havel
ze Dříně. Tehdá tu byla tvrz. R. 1450
ves D. při obležení Buštěvsi vypálena a
grunty její drženy odtud k Buštěhradsku.
(PA. X. 514.)

Dřínov Slanský,

Rudoltovi z Račiněvsi. R. 1397 měl ji toho
syn Jan. V 16. stol. patřila část tato ke
zboží Byšickému, avšak dostala se v 17. neb
18. st. k druhé části, která kapitule Bole
slavské ode dávna patřívala. V 17. st. sve
deny role lidí zběhlých v panský dvůr.
Blízko D. v Cecemině postavena (po roce
1723) kaple Stětí sv. Jana, která do r. 1821
docela spustla, avšak potom a r. 1854 až
1856 zase opravena. (MB. IV. 113.)
Dříteč, farní ves 11Pardubic, již daro—

val pan Časta před r. 1228 klášteru
Opatovskému. Opatové jeho také vyko
návali ve 14. st. právo podační nad zdej
ším farním kostelem. Od r. 1436 držen
jest ke Kunětické hoře, r. 1476 zastaven

od ní Václavovi ze Zahrádky, ale po
zději zase vyplacen k panství Pardubskému.

ves u Zlonic, v níž R. 1623 přišel kostel o svého duchovního

byl r. 1358 farní kostel. D. byl z části správce; přisluhovali sem pak farář Dašický
zbožím vladyčím již r. 1316 (Pavlík, 1361 (1654), později farář Sezemský. R. 1746
Lipolt, 1382 Racek), z části patřil k su zřízena tu expositura a r. 1858 zase fara.
fraganství kostela Pražského, proto Kostel r. 1699 rozšířený opraven r. 1872.
tu arcibiskupové v l. 1359—1419 právo (PA. X. 577, M. VI. 99.)
Dříteň, ves u Hluboké, n. s tvrzí, staro—
podací vykonávali. R. 1437 zapsáno též
zboží (kromě dvou lidí, kteří se dostali dávné dědictví Malovcův, zejména r. 1469
pp. z Žirotína, a r. 1462 kapitule Pražské) Bohuslava Malovce. V 16. st. byla D. roz
Blažkovi Pátkovi. Později byl D. v držení dělena. Tvrz držel Jan Malovec (1523) a

obce města Slaného, zabrán jí r. 1547 díl tři bratří Dřítenštf

2 M., od nichž

a prodán (1 549) Janovi Kolskému z Kolovsi koupil jej Jan (1- 1552). Ze čtyř synův
a r. 1550 Petrovi Chotkovi z Vojnína. jeho ujal D. Bohuslav, jenž koupil (1598)
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Dřítovice — Drozdov

panství l-llubocké a k němu D. připojil.
Když však zemřel, přišlo k dělení mezi
syny a Václav obdržel D. 5 vesnicemi od
panství Hlubockého. l.. 1619 zabrán mu
statek pro účastenství ve vzpouře a D. pak
zase ke Hluboké připojena. V D-i narodil
se prof. R. Dvořák. (H. Vll. 175.)

Dřítovice (stč. Dřietouíce),Řetovice,
Vřetovice, farní ves v okr. Kladenském,
snad ta, kterou daroval král Václav (1233)
kl. Kladrubskému.
Později byl ťu vla
dyčí statek, jehož držitelé měli polovici
podací u kostela sv. Václava (v. Kralovice),
totiž roku 1354 Běta, vdova Oldřichova,
r. 1384 Mikuláš

Zikmund zastavil D. (1436) Jiřík. z Dubé
a z Vísmburka.
Poněvadž tento také
Žleby držel, spojeny s nimi D. & přešly

potom v držení Špetlův z Janovic.

Za..

neznámé doby jim D. dědičně prodány.
Jan Špetle prodal r. 1510 D. klášter pustý“
a ves Janovi a Divišovi br. Žehušickým.

z Nestajova. Poté připojenyk Tupadlům.
Drochy, Drochov (staron. Bree/mm),.
ves na Kaplicku, bývala dílem vladyčím.
statkem (1349—1381 Oldřich, odj. z Kvě

tonova,jehož potomciDrochovci : Omle
nice seděli na Omleničcc, Pláni, Stříteži,
Skoronicích a Trutmani &po nich se psá

11-j. 1390) a syn jeho vali), dílem patřila ke hradu Rožemberku.

Jan. Tento zapsal D. Jaroslavovi z Budě Petr z Rožemberka dal díl ten směnou za;
hostic a Jetřichovi z Blahotic; onen pak jiné statky klášteru sv. Kláry v Krum
je dostal při dělení. Odtud měly stejné lově (1502). Po jeho zrušení připojeny D..
držitele s Chlumčany & Buděhostici & do k panství Krumlovskému.
staly se r. 1454 v držení Jindřicha Míčana
Drossberg, n. manství koruny České
z Klinšteina.
Potomek jeho Čeněk pr. (ve 14. st.), potom od ní odcizené.
Drosseň, dobře česky Strážný.
(1521) D. a Kralovičky Markétě Jednorož
cové a synu jejímu Viktorynovi. Později
Droschig, ves u Chomutova, česky
připojeny k panství Buštěhradskému.
Stráž (nikoliv Tschoschel : Stráž).

Drmy viz Stolinky.
Drnovice,

Drouhaveč, Drouchaveč, ves na Su—
n. ves v okolí Ostrova šicku, která patřila do r. 1290 klášteru.
Doksanskěmu a postoupenatehdá Bohu
slavovi z Budětic směnou za jiné statky“

(Schlackenwerth). R. 1409 založila Anežka
Štumpfova oltář v Ostrově a k vyživení
kněze vykázány úroky. K úročení přiká
zány vsi: Grasengrůn, D. Waigmansgrůn
a Alnargr'ún.

Drobovice,

ves u Čáslavě, kterouž da

klášteru bližší. D. přivtělen potom k nově
postavenému hradu Vilhartickému a ne
přetržitě při něm zůstával.

Droužetíce

(původně Drúžetici), ves

roval Jan, syn Zbraslavův (1242) řádu u Štěkně, která patřila r. 1228 ke klá
křižovníkův Pruských. Tento tu po. šteru sv. Jiří. Později tu byl vlad_včí'
stavil kostel a zřídil komendu opevněnou statek, který prodal r. 1398 Břeněk ze
jako hrad. R. 1263 již byla hotova, r. 1270 Strakonic vladykámz Milenovic, kteří
odbývána v ní provinc. kapitula řádu a tu skorem po celé 15. st. seděli. V 16. st.
r. 1297 pohřben tu nejvyšší mistr Kunrát měl D. s tvrzí pustou Adam Řepický'
v. Feuchtwangen. Komtury zdejšími byli: z Sudoměře. Od dcer jeho-Kateřiny a
1270—1272 Gotfryd, 1326—1332 Mikuláš Anny koupil je r. 1552 Jan st. 2 Hodějova,
řečený Ratmír, 1341 Ctibor, 1347 Vítek, ale prodal zase r. 1554 Janovi ml. Li
1355—1364 Pertolt z Friberka, 1362 Jan, povskému z Lipovice. Po smrti Janově
1390—1394 Jindřich Schaf, 1396 Bartuš, ujal D. syn Václav (1589) a ten je pr.
1400—1401 Kunrát z Čachovic, 1404 Voj r. 1591 Bernartovi ml. z Hodějova ke
těch z Chocemic, 1404—1405 Kunrát z Ča statku Řepickému.
Drozdov, ves u Cerhovic, patřívala
chovic. R. 1411 postoupena komenda se
všemi statky králi Václavovi a k jeho rukám prvotně pánům Zajícům z Valdeka a
Hájkovi z Hodětína a Jetřichovi Krahovi r. 1368 vykázán tu plat pro klášter sv..
z Borku. R. 1414 zastaveny Mikuláši Di— Dobrotivé. Ostatek zůstal v držení Medkův
vůčkovi z Jemniště. R. 1421 obsazeny z Valdeka, avšak přip. se r. 1558 jako.
D. od vítězných Pražan a Táborův. Cís. přísl. hradu Točníka.

Drslavice — Druhov

Drslavice

(pův. Držislauici), ves 11Po

17.1

Drsník (1526), vrch a les nad"Žinkovy.

lyně, r. 1379 statek Buškův. R. 1410 po
Drštěkryje, Dyštěkryje, ves u 80-
ukázal tu Jiřink z Běšin úrok pro kostel botky, n. s tvrzí, ok. r. 1530 statek Jin
Hlohovský a jiný zase týž r. 1429. L. 1615 dřichaKrsovského z Krsovic, od r. 1549.
držel týž statek Jindřich Janovský z Ja přísl. statku Samšinského. Po smrti Abra
novic. D0 1'. 1674 držel D. Jan Jindřich hama Geršto,rfa z Malšvic (1- 1579)
Pek z Římku. V druhé polovici 18. st. dostal Jan syn jeho D. za svůj díl a po
držela D. Anna Maximiliana Horrichova stavil tu novou tvrz ('i' 1617). Od po
roz. z Breitenbachu, po níž následovaly tomkův jeho (Jana Oldřicha a Jana Zik
nezletilé dítky. R. 1797 koupil D. Jan munda) pr. D. r 1628 ke knížectví Fryd
Adam Schramm a manželka jeho. V rodě lantskému, avšak po smrti knížete zase
tom zůstaly D. až do r. 1833, kdež pro Gerštorfům navráceny. Ke sklonku téhož

dány Eug. hr. Černínovi

z Chuděnic. století dostaly se Leveneurům a připojeny

Drslavice, ves u Prachatic se starou od nich k Samšině. (H. V. 277.)
Drštka (u lidu i Losumberk, což na
tvrzí, připomínají se r. 1384 a byly sídlem
Petrovým (1- 1395), r. 1396 Štěpánkovým něm. Ramsperg poukazuje), n. hrad u Sko
a r. 1415 a 1422 Petra Rycharta. R. 1479 řic, na třech skaliskách postavený. R. 1353
seděli tu Jaroslav &Petr z Újezda (1493 až 1376 přip. se Dobrohost z Ramsperka,
Petr sám), roku 1522 Diviš Boubínský jenž posledně na Dvorci seděl. R. 1390
z Újezda. Ten prodal D. (1538) Volfovi přip. se Nachval, Sezema Břeněk a Zdeněk,
Bitnárovi z Muronu (1-15431. R. 1549 bratří z Drštky, synové Dobrohostovi, &
koupenyD. pro rod Rožemberský, který Břeněk měl pak Drštku sám ještě r. 1431.
k nim panství Husské připojil. Petr Vok Když r. 1454 odúmrť po něm povolována,
7. R. zastavil je r. 1598 Adamovi Hrzá připuvídali se k Drštce Dobrohost z Ronš
novi z Harasova a prodal r. 1603 Vol perka & syn jeho Břeněk. Právo král. vy
íovi Novohradskému z Kolovrat. Syn prosil si Oldřich z Rakové, avšak po
tohoto prodal D. r. 1618 Jetřichovi Ma istoupilje Václavovi Lukavovi z Račína
lovci : Malovic, ale navráceny mu zase. (1455). Hrad tehdá stál, avšak spustl tak
když kupec neplatil a vše jmění své pro rychle, že Hájek r. 1540 jeho polohy již
padl. Prodal D. po druhé (1628) Janovi dobře neznal.
Oldř. knížeti z Eggenberka,

od kteréž

Druhanice, Druhynice (pův.Druha

doby patřily ke jmění Eggenberskému a m'ci), ves u áslavě, n. s tvrzí, na níž-.
seděl r. 1350 Tyluš Furman, 1388 Fryduš
potom Švarcenberskému. (H. XL)
Drslavův hrad, n. hrad, nyní vrch Kundl. R. 1411 pr. Václav z D. D. Pavlovi
u Vadkova (jižně ode Lhenic), řeč. Hra Meylerovi, hornímu písaři (1-j. 1437). Část
diště neb Hrady. Nějaký Drslav nezná patřila potom obci Čáslavské, část Kun
mého rodu a původu postavil hrad ten šovi : Sekyřic (1462 , po jehož potom
kamenný v tu dobu, kde staročeské umění cích se také Čáslavským dostala (1468 až'.
opevňovací přetvářelo se v soustavu u zá 1486). Potom ves a tvrz zanikly a zůstal
padních národů obvyklou (tedy asi v 12. tu jen dvůr, který Čáslavští ještě r. 1543.
neb poč. 13. st.). Král Přemysl daroval drželi. Prodán sice, ale koupen zase r. 1603
horu D. h. (12631 klášteru Korunskému od Lidmily Škopkové R. 1623 propadla
a pan Vok ze Strunkovic, maje k ní ně obec D., které? ponechány při statku Tu
jaká práva, odevzdal r. 1290 témuž klá padlském. R. 1645 postoupil Arnošt de
šteru ves Záboř a horu Drslavovu, »na Suys D. Václavovi st. Vraždovi z Kun
kteréž týž Drslav, maje tu hrad, sedávala. valdu & tento pr. je (1652) Anně Marii

Drsnik (1408), hora mezi Chotíkovem hr. z Valdšteina,

poněvadžvšak neplatila,

a Ledcem, nyní Krkavec řečená, na kteréž ujal je zase r. 1660 a pr. r. 1661 Micha
se od 14. stol. mlýnské kameny lámaly. ,lovi Osvaldovi hr. z Thunu k panství Že
Patřila kl. Plasskému, ale páni Štěpa—| hušickému.
novci z Vrtby měli ji dlouhá léta.
i Druhov, báječný hrad, podle V. Hájka.
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Drunče — Držkrajov

roku 815 v »kraji Píseckémc postavený
(Drhovleř Hradiště u Písku?)
Drunče, ves v okr. Kamenickém, která
se přip. r. 1267, jsouc tehdá statkem vla

dyčím. L. 1567 pr. Lidmila Čáslavova
z Křekovic ves D. OldřichoviSmrčkovi

k panství Smečanskému. Fara udržela se
asi do r. 1634, potom osiřela a přisluhoval
tu farář Smečanský. R. 1664 založena zase
fara a začínají se odtud matriky. (MU. 56.)
Družec píše se omylem jako pustá ves
n. na Hradištsku za jinou, která se nazý

ze Mnichu na Radeníně. V 17. st. při vala Dražčín (viz to)
pojena k Choustníku.
Družkovice, Droužkovice (původně
Drunice, správné jméno vsi Tronitz Drúžkovíci), farní ves u Chomutova, kteráž
v okolí Žatce. R. 1401 držel tu dvůr vla měla faru již r. 1357. Ves patřila'kři
dyka Nadslav z Veletic. Později patřila žovníkům Německým vl. 1357—1404,
menší část ke statku Měcholupskčmu (až potom ji ujal s Chomutovem král Václav.
do r. 1850), kdežto větší část s Veletici K panství Chomutovskému drženy D. až
do 16. st., když pak toto mělo jedny pány
k Dobříčanům připojena.
Druzcov, ves u Osečné, bývala staro s Borkem, připojeny k tomuto. Podací ko
dávným přísl. hradu Děvína, ale od r. 1444, stelní náleželo koleji j'ezovitské v Chomu
kdež byla Lužičany vypálena, byla pustá. tově od jejího založení až do zrušení(1773),
Ok. r. 1540 znova postavena a něm. lidem proto se tu fara nepřetržitě udržela.
Držemberk (z něm. der Isenberg, t. j.
osazena. R. 1569 pr. k panství Dubskému.
Když toto připojeno ke knížectví Frýdlant Eisenberg ?), n. hrad nad Mutějovici v okolí
skému, dal kníže (1627) statek D. v léno Rakovnickém. Okolí i hradiště patřily pů
Krystyánovi z Valdšteina, jemuž r. 1636 vodně k panství Křivoklátskému. Ve 14. st.
dědičně ponechán. Roku 1673 přikoupen zastaven jest Řevničov s okolím osobám
k panství Mimoňskému.
vladyckým. Zboží to opanoval ok. r. 1420
Druzdová, farní ves u Plzně. Farnímu Herbert z Kolovrat, maje je svěřenéod
kostelu od vesnice čtvrt hodiny vzdálenému 'Markéty z Donína. On aneb syn jeho Beneš
říkalo se ve 14. st. buď D. aneb Věžka , postavili hrad D., což se stalo před r. 1428.
od hradu, který stával u něho přes rokli. [R. 1437 odsouzen Beneš, aby téhož zboží
Podací kostela patřilo farářům Dýšinským, 'zase Markétě postoupil. Hrad se později
poněvadž byl do r. 1351 lilialním jich ko v pamětech nepřipomíná; zboží jeho při
stelem, sice ves náležela ke hradu Věžce. pojeno zase ke Křivoklátsku. (H. Vlll. 85.)
Držkov, městys u Brodu Želez., který
S Věžkou dostala se později k panství Lih
šteinskému. Jan a Bernart bratří 2 Vald měl farní kostel již r. 1356. Tehdá držel
šteina zastavili D. obci města Plzně, D. vladyka Jarek, po němž následoval
když pak Jan jí nemohl vyplatiti, doprodal Hynek Krušina z Lichtemburka. Týž
ji r. 1517 dědičně. Roku 1632 postaven vzdal D. řádu Cyriakův, který jej vletech
kostel, ale ztrativ před tím svého duchov 1361—-1418 držel. V 15. st. D. neznámým
ního správce, byl do roku I70l lilialním způsobem odcizen a opanován od světských
k Dýšině, ale potom zase vlastní farou pánův. Bezpochyby se dostal ke hradu Ní
opatřen.
stějce aneb k Semilům, s nimi připojen ke
Družec, farní ves u Unhoště, která Hrubé Skále a přidělen k Navarovu, při
měla již r. 1352 farní kostel. Podací pa němž se r. 1620 vyskytuje.
Držkovice, n. ves na klášterství Že
třilo v 1. 1363—1417 králům Českým a
drženo k panství Křivoklátskému. Byl tu livském, která se r. 1226 připomíná. Jejím
také vladyčí statek, který patřil r. 1389 zbytkem jest bezpochyby některá z četných
ke Braškovu a později Kladenským
samot, kteréž jsou u vsi Jiřic.
z Kl'ad na a pak k Tachlovicům. V 15. st.
Držkrajov, ves u Milevska, která se
patřil D. kapli Všech Svatých na hradě připomíná r. 1291 a tehdá přidělena byla
Pražském a r. 1466 zastavil D-ou král k biskupství. R. 1380 přip. se jako přísl.
Jiří Bořitovi z Mar-tinic. Potomci jeho hradu Příběnic a majetek pp. z Rožem
nabyvše ho (r. 1514) dědičně, drželi jej berka. R. 1459 zastaven Matěji z Dubče.
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Dub — Dub Český
Později odprodán ke hradu Bechyni, k ně Václavovi z Pibru,

jehož vdova vdala se

muž r. 1530 patřil. Václav ze Švamberka
pr. D. (1551) Oldř. Bechyni z Lažan;

za VáclavaŠlovského ze Šlovic; atak

se D. v držení Dubských z Třebomyslic

a nazván Nová

připojen D. k Olešné. (H. Vlll. 90).
odtud držen k Podhoří a s ním připojen
Dub
eský, město, 11.s hradem. Na
území darovaném od Markvarticů křižov
k Opořanům.
Dub, městys u Volyně, n. s tvrzí, r. 1274 níkům Svatojanským založenod těchto
sídlo Janovo z D-u. Od 15. věku vyskytuje před r. 1291 kostel sv. Ducha s osadou

Světlá,

avšak u lidu

(1447 Jindřich a Ahník, 1509 syn tohoto ustálil se název D. Při tom povstala ko
Beneš), kteří jej kdysi po r. 1523 prodali. menda opevněná, v níž Karel IV. r. 1357
Následoval pak Mikuláš Budkovský
bydlel. Komtury tu byli: 1373—1379
z Budkova a ten prodal (1543) tvrz a Hynek z Havlovic, 1396 Matěj, 1412 Je

vesD. DivišoviBoubínskému z Újezda. třich. R. 1420 zapsán D. Janovi Ralskovi
Po tomto následovali syn Petr (1556 až z Vartemberka. Komendu v pevný hrad
1570) a pak Vlachyně (1579) a Kryštof
z Leskovce (1- 1608). R. 1622 zabrán
D. Pavlovi z Říčan, avšak navrácen man
želce jeho Anežce z Hodějova. Skrze dceru
její Annu Markvartovu dostal se D. v držení
syna jejího Václava Markvarta z Hrádku

přetvořenou opanovala r. 1429 strana pod
obojí. R. 1434 poroučel tu Jiřík : Dubé

a r. 1435 opanoval D. Jan Čapek : San,
jemuž zápisně ponechán. Později držel jej
zástavně Mikuláš Berka z Dubé, jenž tu

ještě r. 1480 seděl. Jan z Vartemberka

učinil roku 1512 obyvatelům města, kteří
ještě městskými právy obdařeni nebyli, všeli
jaká dobrodiní a podřídil je právu města
Nymburka (1- 1543). Syn jeho Adam při
hr. Buquoy a rod jeho jej držel do r. 1720. držev se stavů odbojných propadl D. (1 547),
Tchdá jej k. Jan Štěpán Rajský z Dub jenž byl po několik let pod správou ko
nice. Potom následovaliCukrové zTam morní. Novým pánem stal se r. 1556 Jan
feldu a Jan Fr. v. Linker, jehož přičině z Oprštorfu, jenž obdařil město (1569)
ním kaple zdejší lokalií opatřena (1787). a r. 1583 jemu radnici osvobodil. R. 1564
R. 1790 koupil D. Jáchym Zádubský ze postavil znovu zámek (1- 1584). Po smrti
Šontálu. Za naší paměti postavili tu He—jeho pr. D. napřed (1589) cís. Rudolfovi, ale
dostal se zase Bedřichovi a Jiříkovi z Opr
nikšteinové nový zámek. (H. VH. 232.)
Dub, ves u Ratiborských hor, n. s tvrzí, štorfu, kteří r. 1590 svobody D-ských po
staré vladyčí sídlo (1393 Hynek, 1484 Petr tvrdili. R. 1591 pr. D. Zikmundovi Smi
(1-1436), 1443 a t. d. Rynart). Odtud se řickému z Smiřic, jenž r. 1606 svobody
nazývalrod Sedleckých od Dubu. Roku městské potvrdil. R. 1620 ujalse statků Smi
1452 seděl tu Jiří Víta, roku 1463 Nepř řickýchAlbrecht z Valdšteina, jemuž D.
z Ratibořic. Později tu seděl rod Č'áslavův vedle jiných statků r. 1622 ponechán a
z Podolí (1523 Petr, 1534—1571 Hynek, potom ke knížectví Frydlantskému přivtělen
1573 Jan a Hynek). R. 1579 koupil D. byl. Roku 1628 potvrdil svobody městské.
Adam Víta ze Rzavého (1- 15961. D. pak Roku 1635 darován D. udatnému Janovi
(1- 1641), jenž
patřil k Pacovu. R. 1624 koupila jej Anna Ludvíkovi hr. z lsolanu
Markéta z Vrtby (1- 1639), po níž manžel svobody D-ských potvrdil (1639). Po něm
Jiř1z Kotvic následoval Dcera jeho Eliška držely D. dcery jeho Anna Marie a Re
prodala D. (1666) k panství Chýnovskému. gina; tato podědivši sestru (1- 1648) vstou
pila do řádu sv. Augustina u sv. Jakuba
(H. W. 294.)
Dub, n. tvrz, dvůr a ves v okolí Svo ve Vídni a stavši se abatyší téhož klá
jetína a Veclova, r. 1393 sídlo Ješka Či štera, darovala mu r. 1653 panství D-ské.
háka (1411 Zikmund : D-uP). V 15. st. Od kláštera obdrželi D-ští potvrzení svo
dostal se ke hradu Krakovci. Jan Kra bodv letech 1658, 1690, 1754. Když byl
kovský z Kolovrat prodal (1'530) D., klášter r. 1782 zrušen, připadl D. nábož.
(1-r. 1665). Po tomto následovali z rodu
tohoto syn Jan Pavel (1- 1669) a synové
tohoto Miroslav a Václav (1671), R. 1687
až 1689 skoupil D. od nich Karel Filip
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"fondu arciknížectví Rakouského pod E.
'L. 1838 dostalo se panství knížecímu rodu
'Rohanskému. R. 1858 vyhořel zámek a
potom zbořen. Znamcnitý rodák: Frant.
.J. Beneš (nar. 1820). Erb: Na stříbrném
štítě dub přirozené barvy. Na radnici je
nápis z roku 1565: »Město toto dubu za
znamení užívá, jakožto od něho své vlastní
jméno má.a (H. X. 262.)
Dub Starý, ves u předešlého, přip. se
již r. 1547 jako přísl. panství Dubského.
Albrecht z Valdšteina pr. (1624) D. S. se

dvorem Cesarovi Gillo de Hungria

jako manství Frydlantské, jemuž r. 1636
ponechán a potom r. 1663 Františkovi

.Innghen de Hungria

z manství pro

puštěn. Později náležel D. S. Lamottům,
-od r. 1750 rodu Hartigů a od r. 1835
.zase k panství Dubskému.
Dubá, město, r. 1253 ještě ves (s ko
.stelem sv. Petra a Pavla) a majetek kři
žovníkův s červenou hvězdou, kteří jej do

stali od Alberta (ze Rvenice) a syna jeho
Jana. Po r. 1257 dostala se D. v držení
mocných Ronovcův. Jedna jich větev po
stavila tu hrad, rozšířila \'es na městečko
—snovým kostelem sv. Kateřiny (nyní Na

nebevzetí P. Marie) a nazývala se odtud

Berkami

z Dubé.

Tak se psal předek

;jich Hynek z Dubé (1278). Ze synů jeho
držel D-ou Hynek Berka 2 D., nejvyšší
purkrabě (1- 1348), skrze jehož dva syny
“velké jmění jeho rozděleno na dvě skupiny,
totiž Honšteinskou s Lipskou a Houseckou
.s Dubskou. Tuto měl Jindřich jednooký

(1348—1403),

tu jen pomalu a s obtížemi prováděna.
(R. 1652 založeny matriky, když fara zdejší
od r. 1624 osiřelá obnovena.) Roku 1680
zuřil tu mor, r. 1692 veliká část města
vyhořela. Rod Buttlerův svobody městské
všelijakým způsobem obmezoval a dobrou
podporu v tom měl, že r. 1692 a 1711
výsady D-ských shořely. I,. 1711 žalovali
D-ští na Děpolta Antonína hr. Buttíera
pro zkracování výsad; pře o to protáhly
se až do r. 1727, kde odklizeny smlouvou.
R. 1717 dostavěn jest farní kostel a novou
věží opatřen, roku 1722—1723 rozšířen.
R. 1792 zrušen a prodán, r. 1840 zbořen.
V letech 1744—1760 postaven nový kostel
Nalezení sv. Kříže, roku 1744. kaple na
Květné. R. 1734. obdržela obec majestát
i na třetí a čtvrtý výroční trh, což ir. 1748
potvrzeno. R. 1761 udělen jí téhodní trh
na plátna a přízi. Všechny předešlé vý
sady od císařův r. 1782 a 1793 potvrzeny.
R. 1793 daroval Frant. hr. Sweerts kostel
sv. Petra a Pavla zrušený poddaným svým
ke zřízení kontr. sýpky. V l. 1820, 1838
a 1845 zuřily tu požáry, tak že skorem
všeckny paměti shořely. R. 1850 zřízeny
tu zeměpanská úřady. Erb: Na stříbrném
štítě dubová větev s třemi žaludy, vše při
rozené barvy. (BD. 143.)
Dubá, hrad u Poříčí n. Sáz. 5 pod

hradím řeč.Odranec (oboje u lidu Stará
Dubá). D. postavena nedlouho před r. 1283
skrze Ondřeje z Kavčíhory, jehož rod se
zval potom Mráckými z Dubé. Ondřej
1 D. postavil na hradě (ok. r. 1350) ko

ale maje sedm synů (jeden stelík sv. Klimenta (1- po r. 1356). Ze tří
synů jeho byl Václav druhý z nich (1356
až 1377) pánem na D-é a Humpolci a

.zemřel před otcem) způsobil roztříštění
jmění na neveliké statky. Při dělení r. 1402
obdržel Jindřich řeč..Vaněk D-ou k Chu
dému hrádku. V držení D-é následovali
pak synové jeho Jan a Jindřich. Dělením
jich odtržena jest D. od Chudého hrádku.
Neznámým způsobem přešla v držení Alše

měl zase tři syny, z nichž Václav (1382
až 1416) seděl na D. a právem věnným
ji zastavil manželce své Markétě z Ry
chemburka. Táž prodala r. 1428 hrad D-ou,
městečko Odranec a vesnice k tomu patřící

Berky : Dubé a patřila odtud k panství Perchtě Šternberské
Beršteinskému (viz 10). Jiří a Václav, br.
Berkové, udělili D-ským první výsadu
-(1591), potvrdili jim jmění obecní a vy
měřili povinnosti a závazky. Asi tehdá se
D. poněmčovala a nové knihy městské,
roku 1619 založené, většinou jsou psány
“v německém jazyku. Reformace katolická

z Kravař, od níž

postoupeny r. 1440 Buzkovi, Mrakšovi, Pře

chovi a Zdeborovi z Božejovic,

avšak

právo dědičné pokládal si Kuneš Rozkoš
z Dubé, poněvadž byl synem buď Václavo
vým neb Jindřicha, bratra jeho. Oboje
právo, věnné i dědičné Skoupil v l. 1443
až 1447 Bohuše z Postupic a připojil

Dubany — Dubeč
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D-ou ke Komornímu Hrádku. V 15. st.' Dubčice (něm. Dobschilz), ves v okr
spustl a v 16. st. přip. se jako hrad pustý.' Budějovickém, která patřila od r. 1292 klá

Dubany (prv. Dubané),vesu Chrudimě,šteru

Vyšňobrodskému,

byvši mu krá

n. s tvrzí, původiště Dubánkův z Duban lem Václavemnáhradou darována. V držení
(1363—1371 Mikuláš, 1363—1383 Pešík, 'téhož kláštera zůstala nepřetržitě.
Dubčice viz Dučiče.
1383 a t. d. Vilém starší a Vilém ml.,
bratří), : jichž rodu byl Vilém proslulým
Dubeč, Dubec, farní ves pod Přimdou,
válečníkem (1- 1468). Potomek jeho Jin-:která měla farní kostel již r. 1357. Po
dřich (1485—1503) držel také Čivice. dací jeho náleželo rodu vladyk Tasňov
V 16. st. drželi D. Bošínští z Božejova, ských, Kocovských a Svrženských, od roku
zejména 1538—1548 Jindřich. Dcera jeho 1412 také vladykám Újezdským a r. 1424
(1558) Vojt. Tamchy- Rackovi z Tupadl &Nachvalovi z Racov.
Kateřina pr.
novi z Doubravice, avšak po smrti to-ĚVes samotná náležela [. 1379 k Tasnovi
hoto prodány (1562) BenešiVahanskěmu' cům a byla 1. 1543 přísl. statku Bernarti—
z Vahančic. Nástupce jeho Václav starší ckého, s nímž se dostala k panství Bor
l

Podhradský z Vlčíhory pr. D. (1570) skému. Po r. 1623 sklesl kostel zdejší na
Mandaléně Saskově

z Malejova a tato filialní a teprve ]. 1815 tu zase samostatná

(1579) Evě Špetlové ze Zábědovic ke duchovní správa zřízena.
statku Morašickému. (H. I. 189.)
Dubeč, městys u Říčan, r. 1088 již
Dubany, ves u Libochovic, n. s tvrzí, ves, později svobodný statek měšťan Praž
po níž se psali r. 1251 Čáslav, l. 1282 ských. L. 1312 měl tu dvůr Mertlin Cheb
Matěj, |. 1307 Pavel a Věnec z Duban. ský. Od 1. 1353 patřil D. Pražskému rodu
Předkové Dubanských, Žichovcův a VelHovicův, zejména Menharta neb Mein
Soušských z Duban byli: Karel, Jan, lina, jehožto syn Jan (1396—1437) pře
Zdeslav (1358), Aleš (1378—1396), Ješek, stoupil do stavu vladyckého a stal se před
Jindřich (1378), bratří Petr a Jiří (1378), kem Dubeckých z Dubče. Po něm držel
Dmitr 1389—1399. Tvrz držel po r. 1418 jeho jmění syn Matěj (1437—1465). Po
Jindřich. Od r. 1358 připomíná se tu farní tomek Jan, bohatý pán ('l-po r. 1508) měl
kostel, jehož podací rozděleno bylo mezi jen jedinou dceru Žor'ku, skrze niž se do
vladyky zdejší; r. 1433 stalo se dohodnutí, stal D. v držení manžela jejího Zikmunda
aby jednou podával pán hradu Hazem Zapského z Zap. Při dělení potomků
burka a po druhé Jindřich a jeho potomci. jeho (1542) dostal Oldřich za díl D. tvrz
V 16. st. vyskytuje se tvrz D-ská a ves a městečko s přísl. Po tomto následoval
jako příslušenství panství Libochovského. syn Adam (1568), jenž [. 1609 zemřel,
Po r. 1623 zanikla fara zdejší a kostel přečkav syna svého Oldřicha, pročež od
zůstal filiálním k Libochovicům.
kázal statek vnuku Adamovi. Tento sťat
Dubany, r. 1207 ves kláštera Oseckého, l. 1626 pro zavraždění Daniele Kapra,
která se toliko t. r. připomíná, tak že buď sekretáře, byv před tím (1622) třetiny
zanikla anebo jméno své změnila.
statku odsouzen. D. prodán l. 1623 kní
Dubčany (prv. Dubčané), ves v okresu žeti Karlovi z Lichtenšteina a připojen
Žatce, která dána byla 1. 1367 k nadání k Uhříněvsi. L. 1608 tu byla schůze králů
oltáře sv. Erharda a Otilie v kostele sv. Rudolfa ll. a Matyáše.
Víta a university skrze pány z Jenšteina.
Dubeč, n. ves, nyní položení Dubice
Později byl tu také vladyčí statek, na němž u Vrbčan, Brozan a Rochova. R. 1218
seděl l. 1403 Hereš z Dubčan. Na poč. patřilakostelu Litoměřickému, v jehož
16. st. byly v držení Satanéřův z Dra držení zůstala až do I. 1420. Cís. Zikmund
hovic, l. 1543 byly přísl. zámku Ličkov 3. zapsal D. Janovi Kaplíři ze Sulevic,
Za Hrobčických odděleny a patřily Kry jenž jej držel ke Košťálovu. Od jeho po
štofovi z Hrobčice, jemuž l. 1623 za tomkův vyplatil D. (před r. 1463) Vilém
brány a Františkovi Clary de Riva spolu z Ilburka a držel jej ke Mšenému. Kdy
s Dobříčany prodány.
spustl, není známo.
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Dubeček — Dubičná dolní a horní

Dubček, ves u Říčan, n. Léta 1622 zabrán a prodán Albrechtovi

s tvrzí. L. 1364 byl tu farní kostel sv. z Valdšteina, od něhož se dostal !. 1624
Petra a Pavla, jejž držel i se vsí Johlin do rodu Trčkův. Po r. 1634 dostal D.

Vzteklec, měšťan Pražský. Později (1391) Jan Pieroni de Gagliano (1-1656). Po
tu seděl Jakeš Mulner 2 D., jenž zemřel smrti syna jeho Jana (1- 1662) prodán tento—
před r. 1400, zůstaviv nezletilé sirotky. díl také k Žírci. Jezovité v l. 1737—1740
V l.14oo—1415 držel D. Jan Dubček, kostel rozšířili. (H. V. 87.)
Dubí v. Dubice.
syn předešlého (l. 1430 Jan z Dubeěka,
Dubí, Dubice, ves u Buštěhradu, z části
'i- j. 1437). L. 1440 seděl tu Otík 2 D.
Nedlouho potom přikoupen jest D. od Du 1. 1399 majetek Mikuláše Benešovského
beckých : Dubče. L. 1508 patřily k Dubči z Vrapic. Tento díl zůstal pak při statku
D. tvrz pustá a ves pustá (byvši snad od Vrapickém. Druhý díl náležel do 1. 1405
Uhrů l. 1470 vypálena). S Dubčem pak při Zikmundovi Rubáši, ale 1. 1414 vyskytuje
pojena k Uhříněvsi. Za neznámé doby za se celá ves při statku Vrapickém. S ním
nikla tu fara a kostel zůstal ňlialním k Uhři připojena k panství Buštěhradskému, na
něvsi.
němž se 1. 1545 výslovně připomíná.
Dubečko, Véskavýchodně od Turnova,
Dubice, Dubí (stč. Dubie), ves u Ústí
starodávné přísl. Hrubé Skály. V 16. st. n. L., 1. 1351 sídlo Zdeňkovo, po němž
tu seděli !. 1393 synové Václav a Mikuláš
byla pusta, později zase vystavěna
Dubějovice, ves u Soutic. V 14. st. z Dubice. L. 1405 přip. se jako držitelé
patřily dva lány k arcibiskupskému panství D. Rydkéř & Erhart, br. ze Skalky. Od
Štěpánovskému (kus toho měl farář Štěp.). nich připojena D. ke zboží Řehlovskému,
Část jinou držel l. 1410 Vítek ze Soutic. při němž se ještě 1. 1546 připomíná. Jetřich
V 16. st. náležela část n. duchovní držite z Bílé koupiv je, pr. (před r. 1540) D. s ko
lům Štěpánova, s nímž se dostala k pan-; stelním. podacím sv. Barbory Kašp. z Kouěe,
ství Vlašimskému. Druhá část náležela až. jenž ji připojil ke statku Trmickému.
do r. 1850 ke statku Soutickému.
Dubice, Doubíčko, Dub, Doubí, n.
Dubenec, farní ves, která, se připomíná tvrz a dvůr u Branišova, v rybníce Ná
roku 1229, jsouc jměním Zbraslavovým. vesním v okolí Budějovic. Na ní seděl
L. 1355 byl tu farní kostel. Pány na D-i Oldřich Poledne : Dubé (1-j. 1375), l. 1388
byli 1355—1364 Věnek a Ctibor Kordu Jan z D. a potom synové jeho Mikuláš &
lové a Jan Bílý, ]. 1383 Věnek Kordule, Jan. Tento prodal D. (1444) Benešovi ze
Věnek Břída a Václav. Na tvrzi u mlýna Lhoty. Beneš Hrůza z Vlhlav pr. Dub
Kalinovce seděl Věněk 2 D. (1- j. 1395),
později tu seděl Přibík 2 D. a l. 1415 Zde
něk. L. 1441 dobyta tvrz tato od lidu
krajského pro loupeže a zbořena. Novou

(před r. 1454) Janovi Koňatovi

z Oleš

nice, po němž následoval ]. 1472 Oldřich

Harachéř ze Hřebene. Synovec jeho
Jan (1473—1495) pr. D. Petrovi Kořen
tvrz u kostela postavil Žibřid Kordule ze skému z Terešova. Patřila pak k Vlhla
Sloupna (1448, týž neb jiný 1481 až vům al. 1548 prodána obci města Budě
1495). L. 1505 držely D. dcer) jeho Duška jovic. (H. lll. 289.)

a Anna. Polovici této k. Natanael z Čer
Dubice, Doubice, Doubí (Klein
nína a od něho dostala se ke statku Žíre Aicha), ves u Lipého, která se připomíná
ckému. Díl Duščin s tvrzí držel Jan Chval r. 1405 a patřila k panství Lipskému, po
kovský z Hustířan, po němž následovali zději Novozámeckému. Albert kníže Fryd

[. 1534 Majnuš Bukovský z Hustířan
a syn tohoto Jan (1- c. 1570).

k. D. Karel Zilvár z Pilnikova

lantský založiv l. 1627 klášter Augusti
L. 1571 nianův při Lipém, daroval k jeho nadání
(1- 1580) i D., kteráž od té doby při statku klášter—

a po něm dědila manž. Mandaléna z Vald ním nepřetržitě zůstávala.
šteina, skrze niž se dostal v držení rodu
Dubičná dolní a horní, Dubičina,
tohoto (1593 tři sestry, po r. 1604 br. Dubice, dvě vsi u Konojed, které patří
Krystyan Jiřík a Jan, pak Krystyan sám). valy ke statku Konojedskému.
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Dubičná, Dubíkov, ves u Rudolfova, (1—1573). Od syna jeho Šebestiana při
ode dávna přísl. obce města Budějovic. koupeny ke Chříči. (H. Vlll. 112.)
L. 1378 pr. Ctibor, nejv. lovčí, osadníkům
Dubnice, farní ves u Vartemberka (již
zdejším dva lány lesu, začež platili úrok r. 1363 fara). Jméno své obdržela po po
na Hlubokou. Z té příčiny počítána D. toku, kdežto od Němců zvána byla H ein
richsdorf
po zakladateli Jindřichovi.
1. 1565 i k panství Hlubockému.

V l. 1363—1 369 držel ji Soběhrd Špaček
Dubjany v. Dubňany.
Dobkovice, ves u Dě z Jablonné, později patřila (tuším) z části

Dubkovice,

k Valtynovu, : části k Vartemberku. Oboje
spojeno za vlády Frydlantské a D. patřila
pak celá k Vartemberku. L. 1623 zanikla
tu fara; kostel, znova l. 1700 postavený,
opatřen
l. 1782 cxpon. kaplanstvím. !. 1797
část snad patřila ke klášteru Teplickému,
lokalií a za naší paměti farou.
poněvadž se od 1. 1512 jako přísl. panství
Dubnice, n. ves s tvrzí v okolí Plznč
Teplického připomíná.
u Božkova a Lobez. Část patřila ]. 1379
Dubkovice v. Dobkovice.
k Bukšicům, ostatek byly statky bratří Hn
čína, jež byla 1. 1383 z části přísl. hradu
Střekova, mlýn pak patřil k Těchlovicům.
L. 1515 a v potomních dobách vyskytuje
se část tato jako přísl. hradu Děčína. Menší

Dublovice, Dublevice, Dudlevice

barra

(1- 1389) a Děpolta (1- 1380) a j.

(pův. Dúdlebící, Dúdlebci), farní ves u Se V 15. st. drželi tu část také Plzeňští mě
dlčan, která se r. 1228 mezi statky klá šťané. Při oblehání Plzně od Táborův bez
štera Svatojirského připomíná. Platí pochyby D. vypálena. Ku konci 15. st.
to jen 0 části; neb l. 1363 patřila část přip. se tu dvůr s podsedky, v 16. st. byli
s podacím farního kostela pp. z Rožem tu jen lesy a louky. Od místa toho vzali
berka k panství Sedlčanskému a zůstala si příjmení Stašková a Rajští z Dub
při něm stále. Část duchovní zastavil cís. nice. (H. XVI.)
Zikmund (r. 1436) Petrovi z Janovic a
Dubno, ves u Příbramě, prvotně jako
držena odtud ke hradu Chlumci. Tato část, městečko vysazená, přip. se jako takové
1. 1477 od kláštera Děpoltovi, Václavovi a l. 1298. Ve 14. stol. skleslo na ves, ale
Ladislavovi, bratřím z Lobkovic dědičně mělo přece 39 osedlých. Náleželo tehdá
doprodána. Obě části sloučeny při spojení arcibiskupůmk panství Příbramskému,
Sedlčan s Chlumcem. Třetí část držena s nímž se dostalo v držení zápisné svět
v 16. st. ke statku Neustupovskému a pr. ských držitelův. Po vyplacení Příbramě
l. 1586 ke Tloskovu. Snad to byla táž část, l. 1576 připojen D. k panství Dobříšskému.
která [. 1628 od Lidmily Vojkovské k pan
Dubno (v 15. st. i Pršín), Véska u Rych
ství Chlumeckěmu postoupena. L. 1624 nova n. K., původně přísl. panství Rych
přestala tu duchovní zpráva a přisluhovali novského a naposled bratří Jetřicha Jana
děkanové Sedlčanští. L. 1787 fara obno— a Hynka, synův n. Jetřichových (1- 1400).
vena. :MB. VI. go.)
Když ti se dělili, dostal Hynek D. a hor
Dubná, ve 13. st. potůček u Skochovic ské vesnice a postavil si tvrz (1- j. 1437).
a Vraního do Vltavy tekoucí.
Po něm přip. D. zase k Rychnovu (zejm.
Dubňany, Dubjany, dvůr u Kožlan, 1456). Při dělení bratří Albrechta a Heř
n. s tvrzí, pův. ves, 1. 1360 sídlo Hrdo mana z Rychnova obdržel tento za díl D.,
ř.0v0. Nástupce jeho Jan (1404, 1-j. 1416) avšak prodal týž statek (1497) Vilémovi
měl syny Hrdoně, Václava, Gutu a Janka. z Pernšteina,
který jej zase k Rychnovu
Potomci jich byli: 1. 1466 Petr, 1. 1486 připojil. Po spuštění tvrze postaven v 16. st.
Václav. Později patřily D. ke hradu Kra na návrší, kdež stála, kostel sv. Bartolo—
kovci, přiděleny l. 1530 k Podmoklům a měje a byl tu pak jen dvůr a kostel; tento
dostaly se pak zase ke Krakovci. Jan nej na poč. našeho století zbořen a z kamene
mladší z Lobkovic pr. (1565) D. Šebestia postaven ovčín. (H. II. 197.)
novi a Oldřichovi br. Lažanským z Bu
Dubný, Dubná (pův. Duben), farní ves
kové. Léta 1567 ujal D. Oldřich sám, u Budějovic, po níž se psal ]. 1263 Sud
Místopisnýslovník: Část historická.
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slav z Dubného al. 1354 Vyšemír. Tehdá se přip. r. 1226 jako majetek kláštera
tu byl farní kostel a dva statky vladyčí s dvě Želivského, jemuž i r. 1437 potvrzena.
ma dvory a tvrzemi. L. 1390 drželi jeden V 16. st. odloučili jej Trčkové od panství
Beneš, druhý Nedamír. Na jednom seděl Želivského a přidělili kVětrnému Jeníkovu.
onen do 1.1424, na druhém Jan Haz
Duchcov (staroněm. Tokzam, Doxaw.
muka z Proseči a MarkvartZboh z Po Duxaw a j.), město, vysazeno od pánů
bipes (1414). Později drželi jednu tvrz z Oseka na panství jich Oseckém jako
Dubenští z Chlumu (Přibík 1451—1495, městečko, jehož řády byly od roku 1240
Beneš 1505—1549, Jan 1- 1554). Po jich pravoplatně pro okolí. Ve 14. okolí vy
vymření dělilo se šest dědiček 0 D. a Spů skytuje se již jako město a na předměstí
sobily roztržení na nepatrné části. Na druhé býval dvůr manský vladycký. Bratří Boreš
tvrzi seděl v l. 1463—1468 Oldřich Roubík a Slavek z Oseka drželi po polovici města,
z Hlavatec, jehož tvrz [. 1469 dobyta. ale 1. 1385 pr. tento svou polovici Bor
L. 1526 obdržel Ctibor Roubik D. za svůj šovi. L. 1398 pr. s Osekem markrabím
díl (1- 1548). Ze dcer jeho ujala D. Hed Míšenským, ale vzat jim ]. 1403 neb
vika, jež byla manželkou Jindřicha Sudka později skrze vojsko krále Českého. Ač
z Dluhé a odevzdala l. 1589 statek Du koliv pak 1. 1411 při učinění míru král
benský synu Jindřichovi. Po něm následo Václav slíbil Bedřichovi markrabí, že mu
vali Ctibor a Jáchym Ojiřové z Protivce nebude překážeti v držení D-a, přece po
a tohoto syn Ctibor (16061. Po něm ná nechán tu Hynce z Kaufunku jako kr.
sledoval Adam Chval Kunaš z Machovic, hejtman (1412) a l. 1420 mu D. zápisně
jemuž D. (1623) zabrán a obci města postoupen, než za nedlouho podařilo se
Budějovic prodán. Kostel 1. 1535, věž _Bedřichovi, markrabí Míšenskému, zase D.
|opanovati. l.. 1421 obsazen jest D. od
l. 1575 postaveny. (H. III. 288.)
Dubová i Dubový, ves u Krumlova, Čechův. Po jeho opětném opanování skrze
n. vladyčí statek, na němž seděli 1371 Míšňany oblehli jej Žatečtí s Jakoubkem
až 1383 Jan, 1371 Jendlík, 1380 Vojslav ze Vřesovic. Když Bedřich poslal k v_v
& 1402 Johánek z Dubového.
L. 1518 bavení vojsko a Míšňané v městě strojili
patřila Markétě z Branišova. Léta 1537 se s ním spojiti, dobyli se tam Čechové
sstoupil Jošt z Rožemberka části D—éJa a povraždili obyvatelstvol svobody městské
novi, faráři Krumlovskému, od kteréž doby a pečeť zničili a zdi pobořili. L. 1426 do
patřila k farnímu statku; ostatek zůstal při byl D-a Prokop Velký. Bedřich vévoda
panství Krumlovském.
udělil l. 1438 obyvatelům svobody na cla,
Dubová hora, český název vesnice řízení 0 statcích a lovení ryb v příkopě
Eichberg, záp. od Dubé. L. 1402 tu byl městském, avšak po dlouhá léta byl D.
nevystavěn a spuštěn. Když král Jiří pan
ještě les.
_
Dubsko, ves u Poříčí n. S., v starší ství Osecké zase ujal, potvrdil Duchcov
době Lhota Dubová (?). Albert ze Štern ským l. 1460 všechny svobody, pustil jim
berka vykázal léta 1397 k novému oltáři pastvy a daroval je novou pečetí. Na to
v Benešově plat ve Lh. D. »blízko Lštěnía. dostali nové potvrzení l. 1482 a l. 1512
V zápisech panství Konopišťského přip. se majestát na cla a mýta; také Ferdinand I.
L. D. až do konce 15. st., potom nen (1530) a potomní králové (1589, 1615,
řeč ani o ní ani o Dubsku. Na místě nyn. 1622) jejich svobody potvrdil. Od konce
15. st. sídlívali držitelé panství Oseckého
Dubska byl ještě 1. 1709 les.
Dučice, Dubčice, ves v okr. Straše také v D-ě, majíce tu tvrz (l. 1544 zámek).
ckém, jež patřila dříve ke statku Zálezli Stále tu sídleli Vácslav z Lobkovic (+ 1574)
čkám (před r. 1436 Daliborově). S ním a syn jeho Jiří nejmladší, který dovolil
se dostala ke statku Přerubenskému, při D-ským vařiti pivo v obecním pivovaře
němž se 1. 1542 připomíná; ]. 1606 při :(1586) a prodávati víno, sůl &smůlu. Po
něm následovali Adam Havel z Lobkovic
koupena ke Kornhauzu.
Dudín, ves v okr. Humpoleckém, jež ;(l' j. 1606) a syn tohoto Václav Vilém a
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syn toho František Jozef; tento potvrdil

Dunovice,

ves u Strakonic, r. 1253

l. 1635 svobody města (1- 1639). L. 1647 statek křižovníkův s červ. hv. Později tu
založeny matriky. Skrze Polyxenu : Talm byl vladyěí statek (l. 1376 Pešík). L. 1461

berka, vdovu po Frant. Jozefovi (1- 1651), prodal Jan Stebňák : Čichtic dva dvory
dostal se D. druhému manželu jejímu popl. 1: D. Ondřeji Střelci z Písku, čímž
Maximilianovi: Valdšteina,
jenž s ní tu vzniklo svobodství. Ostatek patřil v 16. st.
(1644) svobody města potvrdil. Syn jeho ke Štěkensku, přidělen !. 1563 k Cehnici,
Jan Bedřich (arcibiskup Pražský) potvrdil s níž zase připojen k panství Štěkenskému.
sice výsady města (1680) a udělil nové Třetí část se objevuje od 1. 1534 jako přísl.
svobody, ale za ně odňal pivovarství. Z D-a tvrze Drahonic, s níž se dostala k panství
a Hor. Litvínova učinil statek nápadní. Protivínskému.
Durštein v. Dorštein.
V držení toho následoval podle posledního
Dušejov (staroněm. Tusendorf), farní
pořízení arcibiskupova Jan Jozef, nejmladší
syn Arnošta Jozefa z Valdšteina, jenž dal ves v okr. Humpoleckém, jež se připomíná
1. 1720 kostel zdejší z peněz arcibiskupem r. 1233. Patřívalaklášteru Želivskému
odkázaných znova postaviti (1722 posvě a měla již r. 1358 farní kostel. Klášteru
cen). Po smrti tohoto pána (1731) dostal patřila ještě r. 1437 a zůstala při panství
se D. synovci jeho Frant. Jozefovi._ Tento Želivském i za zápisných držitelův. Po
vstoupiv l. 1760 do řehole kapucínské ode r. 1623-zanikla tu fara, avšak kostel l. 1780
vzdal D. synovi Emanuelovi. Tento se znova postavený opatřen jest lokalií, z níž
známiv se v Paříži (1783) s Casanovou, povstala fara za naší paměti.
známým italským dobrodruhem, přijal jej
Dušníky (pův. Dušnící), ves v okresu
za bibliothekáře v Duchcově, kdež ]. 1798 Unhošťském, která se připomíná r. 1228.
zemřel. Když synové Emanuelovi, Frant. mezi“statky kláštera Svatojirského.
Adam a Ferdinand, I. 1823 bez dědicův L. 1295 daroval král Václav D. kostelu
zemřeli, dostal se D. Jiříkovi Jozefovi hr. Pražskému, tak že ve 14. st. byla část
z Valdšteina z linie Litomyšlské ('I- 1825). arcibiskupskou, část kanovnickou. Jako ná
Po něm následoval syn Antonín. Za něho jemníci seděli tu také zemané. Kunrát,
byli tu 1. 1835 císařové rakouský a ruský arcibiskup zastavil D. (1423) Markétě
a král pruský, přehlížejíce polní cvičení. : Ředhoště, l. 1463 potvrzeny Vilémovi
L. 1838 pořádána v okolí vojenská cvičení z Ilburka a l. 1474 postoupeny Zdeňkovi
na pobavení cáře Mikuláše. V potomstvu ze Šternberka, v jehož rodě až do 16. st. .
Antonínově zůstalo panství D-ské až do zůstávaly. Část D. držel l. 1615 Albrecht
smrti hrab. Jiří (1890), po němž se do Hrzek ze Mšena, jemuž 1. 1623 zabrán,
stalo pošlosti Hradišťské. Vystavěním že ale ponechán k užívání zeti jeho Přechovi
lezných drah při Duchcově_(1869 a t. d.) Mitrovskému z Nemyšle až dol. 1628.
jako i rozšířeným těžením hnědého uhlí Potom se dostaly zase kapitule. L. 1688
v okolí vzrůstal D. velice, tak že obyvatel postaven kostel na blízké Homoli. (MU.
stvo jeho za půl století desateronásobně 163.)
se rozmnožilo a při dolech více horníkův
Dušníky, ves u Obříství, která se přip.
pracovalo, nežli D. před tím obyvatel měl. r. 1228 mezi statky kláštera Svatojir
V l. 1879—1887 topeny doly uhelné tepli ského. Později tu sídlívali také zemané,
cemi, což však zaraženo. Erb l. 1460 jako ku př. 1. 1371 Otík. Cís. Zikmund
propůjčený: štít pěti pruhy zhora dolů roz zapsal část kl. Svatojirského obci Starého
dělený, tak že tři jsou červ. a dva černé města Pražského, cožl. 1459 potvrzeno.
barvy; přes ně položen jest erb království L. 1547 jsou Staroměstským pro zpouru,
Českého.
zabrány a l. 1551 Albrechtovi a Janovi

Důl Suchý v. Suchý důl.
Důl Široký v. Široký dm.
Důl Vlčí v. vm důl.

Dumrowitz v. Domoradice.

Všeborovi, bratřím Kamýtským

ze Lsti

boře prodány. Bratří ti připojili je k Obři
ství i s ostatkem, tak že odtud celá ves
ke statku Obřístévskému náležela. Později.
14'“
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náležel jediný dvorec ke Chvatěrubům.
(BM. 507.)
Dušníky, ves u Dobříše,řeč. Německé
(na rozdíl od trhových). D. se ok. l. 1390

Štěpán 2 D. spečetil ]. 1415 stížný list.
Část byla duchovní.
ást vsi pr. ]. 1.1.46

Dětleb z Seslavec Janovi Rendlíkovi z Ej
vanovic. Část duchovní dostala se se stat
v držení arcibiskupství
a jako přísl. kem Ejvanovským k panství Rosickému,
Příbramě vyskytují. S touto dostaly se k němuž i ostatní část přivtělena byla.
Dvérce v. Dvorce.
v držení zápisných držitelův, zejména ok.

]. 1510 Jana Pešíka z Komárova. Léta

Dvořáci Okrouhličtí, obec 11Něm.
1576 držel je Václav st. Bechyně z La— Brodu z roztroušených dvorců se skládající.
žan, potom vyplaceny a drženy k panství Původně tu byli šosovní dvorové měšťan
Dobříšskému.
Brodských, jichž prvotní německá jména
Dušníky, ves u Roudnice, která patřila se ještě z části v 16. st. zachovala. Některé
r. 1226 ke statkům kláštera Doksan. z nich na menší sedlské statky a chalupy
Po roce 1420 opanovala je obec města rozprodány. V 16. stol. drženy k zámku
Litoměřic, jíž !. 1436 skrze cís. Zik Sz'ěrlé a zpravovány rychtářem Dvorským.
munda zápisně postoupeny. Táž držela je Po zabrání statků Trčkovských (1634) za
jěště l. 1454, ale později zase vyplaceny darována tato rychta spolu se statkem
Okrouhlickým a zůstala napotom při něm.
a ke klášteru připojeny.
Dušníky daleké neb vysoké, ves nad Dvořáci Pohledští, obec 11Německého
Labem v okr. Velvar., patřívaly k probošt Brodu, jejíž vznik jest týž jako u předešlé.
ství Pražskému. L. 1410 zastaveny Lévovi V 16. stol. patřily ke statku Termesyfám,
z Dědibab a Vilémovi z Klučova. Po byvše od Trčků l. 1598 Giglingárům
zději vyplaceny zase k proboštství. L. 1620 : Kneislšteina prodány. L. 1623zabrány

k. je obec Nového města Pražského

& darovány kl. Pohledskému.

od stavův, ale musila je zase navrátiti.
Dvorce, Dvérce. Dvírce (původně
V 18. st. prodány k Jeviněvsi a Veltrusům. DL-ořec), ves v okr. Podbořanském, jež se
Dušníky trhové, ves u Příbramě, n. přip. ]. 1412; tehdá tu obdržela Škonka
s tvrzí proto tak řečené, že tu bývala trhová z Buškovic plat, jejž darovala kostelu Buš
ves neb městečko, které Štěpán : Tetína kovskému. L. 1501 připomíná se jako část
1. 1321 právem zákupním vysadil. D. drženy statku Buškovského. Ok. !. 1570 dostal D.
ke hradu Karlšteinu a teprve 1. 15.18 po na svůj díl Jiřík Fremut z Krásného

stoupeny Václavovi Bechyni

z Lažan dvoru; pro dluhy odhaidány [. 1578, avšak
za Třebaň (—'r1579). Po něm 1580 zase k Buškovicům přikoupeny. S částí
držel díl D. s tvrzí mezitím postavenou Buškovic dostaly se pak k panství Nepo
syn Kryštof (-|- 1599) & díl bratr tohoto myšlskému.
Dvorce, Dvořec, Dvorec, ves u Sobě
Kašpar. Judyta Bechyňova z Předenic pr.
(1612) D. Oldřichovi Bechyňovi z La slavě, n. s tvrzí, na níž seděl l. 1371 Petr
žan a manželce jeho a tento zase l. 1623 ze D., vl. 1404—1437 jiný Petr. Dcera,
Janovi Bapt. Verdemanovi, od něhož tohoto Markéta vdala se za Kunše, předka
je k. (1625) Kateřina Lidmila hrab. ze Dvořeckých z Olbramovic, jenž tu
Sulcu roz. z Lobkovic. Od dcery její v l. 1452—1462 seděl. Po něm následo
k. D. (1644) Vladislav Chlumčanský vali z téhož rodu Jan a Václav bratří, 1525
z Přestavlk (1- 1679), jehož rodu patřily Jindřich, 1564—1590 Kuneš, 1590 Pro
do 18. st. L. 1741 zakoupeny od obce kop. Tento pr. D. (1594) Janovi Oprša
směnou

lovi z Jetřichovic, ale následoval brzo
BřetislavDvořecký z Olbramovic (zemř,
1601). Po jeho smrti k. D. Jan Kába

města Příbramě. (H. Vl. 138.)
Dutlenovice, n. ves v podkrají horní
Mše, která dána byla r. 1115 klášteru
Kladrubskému
a v jeho drženíse ještě

z Rybňan, jenž jej 1. 1623 propadl. Koupil

r. 1186 připomíná.

jej Jan Řepický

ze Sudoměře (1- 1637).

Dvakačovice, Dvekačovice, Vaka Z toho rodu následovali Karel Ladislav

čovice, ves u Chrudimě, n. sídlo vladyčí. (1- 1647) Šebestian Hynek (_ 1630), Judyt

Dvorce — Dvorek

181

Kateřina, vdova Řisnická. Po manželu této Petra se dostal (1576) Kryštofovi Kořen

dostal se D. napřed do rukou Řisnických skému z Terešova. Po smrtijeho dě
: Řisnice, 1679Miseronů zLissonu, dice Václava (1614) k. D. Albrecht Řehoř
1686 Mateřovsky'ch a Sovinků z Eulen
felsu, 1699 Kavrianů, od nichž připojen
k Branlínu. (H. IV. 43, M. XVI. 43.)
Dvorce (pův. Duořec). dvůr u Třeboně,
n. ves a vladycké sedění, na němž seděl
]. 1368 Vilém Pucek ze D. R. 1376 vy

Pouzár

z Michnic,

po čemž držen

k Olešnici. L. 1631 prodán

pro dluhy

MandalěněKořenské z Terešova

od níl.

a

1635 Lukáši Kořenskému, jenž

jej připojil k Újezdci. (M. 111. 282.)

Dvořec, dvůr u Protivína, na jehož

kazány tu úroky klášt. Třeboňskému. gruntech stávaly tvrz a ves Dvory, jinak
Ostatek drželi [. 1385 Henslin Třeboňský,
jenž jej byl s bratrem Merklínem od Přibla
z Petrovic k., něco patřilo také (1380)
k panství Třeboňskému. L. 1401 k. zase
klášter díl od Mik. Laudra Třeboňského
a znenáhla dosáhl celé vsi. Později tu byl
dvůr, jenž l. 1570 vyhořel a na jiném vy
výšeném místě vystavěn Po zrušení kl.
Třeboňského (1786) prodán D. s celým
ltlášterstvím (1787) k panstvíTřeboňskému.

Víckovice (viz Víckovice). Když oboje
spustlo, postaven tu ovčín rve Dvořícha,

kupném držení od kl. Kartouzského.

syn jeho Zdeněk ze D., jenž se ještě 1. 141 1

který se 1. 1614 připomíná a z něho po
vstal nynější dvůr.

Dvořec nad Otavou viz Slaník.

Dvořec, n. dvůr manský v okolí Li
pého neurčité polohy. L. 1422 seděl na
něm Hanuš Karas ze D. se synem svým
Jarošem. L. 1454 byl úplně pust a patřil
k panství hradu Lipého.
Dvorce, lépe Dvořec, ves ve farnosti
Dvorec, n. tvrz severovýchodně od Mi
Podolské u Prahy, od Podola k Braníku se rošova, kde jest nyní Dvořecký mlýn. Jméno
táhnoucí, jež se 1. 1222 přip. Ve 14. st. snad odtud, že tu byl dvořec statku Mi
byly tu dvorce svobodné. Na jednom seděl rošovského a pp. : Ronšperka. L. 1374
l. 1388 Mikuláš Pražský, maje jej s zá sídlel tu : jich rodu Dobrohost a později

Vrchní to právo 5 úroky převedla na sebe připomíná. Po jeho smrti zanikla tvrz
Vyšehrad proto, poněvadž zboží její s Mirošovem
ská. Kašpar z Granova připojil v 16. st. připojeno ke statku hradu Drštky. V 17. st.
ves D. ke statku Vršovskému, při němž měli tu páni Mirošovští dvůr a ovčín.
se od 1. 1601 stále připomíná. Menší část
Dvořec, n. tvrz a ves nedaleko Opálky,
dostala se pak ke statku Podolskému.
po níž se nazýval !. 1378 Jakub Bujara.
Dvorce (stč. ve Duorciech), n. ves, snad l.. 1379 držel D. Černík, číšník králové.
část vsi Ledec u Choltic. I.. 1397 patřila Později připojen jest D. k Opálce a spustl
část její ke Svinčanům.
docela. Když panství Opálecké !. 1545 roz
Dvorec, Dvořec v. Dvorce.
prodáno, zůstal D. při Lomci, dostal se

v l. 1388—1390kapitula

Dvořec, Dvorec,

ves u Trh. Svin a 1. 1549 rodiněVidršpergárův

: Vidrš

Borovan, n. s tvrzí, na níž seděl v 1. 1385 perka, ale spojen před rokem 1614 zase
až 1414 Licek ze Dvorce. Oldřich Licek s Opálkou. Ze vsi zbyl jedině mlýn Dvo
zůstavil vdovu Annu, jež se vdala (před řecký. (H. IX. 151.)

r. 1432) za Zdeňka z Chlebova,

jenž

Dvořeček, Dvorček, Krásný D., ves

jej držel do r. 1450. V l. 1453—1514 vy-y u Kadaně, pův. dvorec, jenž se 1. 1368
skytuje se Oldřich ze D. Týž přikoupil od připomíná. Později tu postaven kostel sv.
kl. Borovanskěho tu část, která mu Volfganga. L. 1590 pr. Jiří starší z Lob
od jeho počátku náležela. byvši od Licků kovic ves K. D. s podacím obci města
ke kostelu Borovanskému darována. Po Kadaně, která se odtud pořáde v jeho
něvadž syna Jana přečkal, dostal se D. držení nacházela.

AdamoviRouzimovi ze Bzí a od něho Dvorecko, ves u Bohdanče v okolí
1534 Petrovi z Rožemberka.
Volf st. Ledče n. S., povstala na místě někdejší
2 Krajku pr. D. (1550) Divišovi Bou vsi, která sloula Vícoměřice (viz to).
bínskému z Újezda, od jehož syna Dvorek (Hut'erhbfel), Véska mezi Po
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hledem a Termesyí'y, slove ve 14.. stol. Jiljí byl 1. 1279 filialním k Rožemberku;

Chuodenhof.
Dvořetíce, véska u Blatné, ]. 1349
sídlo Přibíkovo. Část její pr. (1384) Ol
dřich 2 D. Pavlíkovi z Letův. L. 1412
seděl tu Vyšemír z D. V 16. st. drženy D.
od Muchků z Bukové ke Tchořovicům.
Skrze Elišku Annu Muchkovnu (1636) do
staly se D. v držení Jáchyma Soběti

ckého z Sobětíc,

manžela jejího, a po

její smrti následoValí synové a dcery (1 67 3).
Poněvadž nebylo lze malý statek mezi
několik dědicův rozděliti, prodán ihned

k panství Drahenskému.
Dvořetín (tak by se měl zváti od Dvo
řaty, staroněm. Dworalslag a odtud Uret
schlag), ves ve farnosti Světlícké u Krum
lova (viz Dobřejov), v [. 1291—1 312 sídlo
Mikulášova), jenž byl potom pánem na
Pasovařích & D. k nim připojil.

Dvořisko, ves u „Chocně, jméno své
patrně obdržela po dvoře, který tu býval
a kromě něhož tu byla krčma a něco málo
chalup. L. 1690 přikoupeny grunty od
obce Choceňské a přidány panské lesy &
založena nová ves. (Viz Mohelnoň
Dvořiště (v kancelářích zkaženě Dvo
řice), n. ves u Litomyšle, která prý stála
v lesích Němčíckých v místě řečeném Zá

podací jeho darováno tehdá kl. Vyšňobrod
skému. Ve 14. st. byla tu fara a l. 1380
nazývá se D., jsouc přísl. hradu Rožem
berka, městečkem. L. 1481 dány od ně
kterých kardinálův, plnomocné odpůstky
těm, kteří by »kostel sv. Jiljí na Louceu
na jistý spůsob navštívili. Petr z Rožem
berka postavil tu 1. 1488 nový kostel a
l. 1498 dal městečku svobodu, aby 0 stat
cích svých řídílí. L. 1500 dal D-ským
novou svobodu a l. 1504 učinil výpověď
0 svedení vody z potoka D-ského. Od Ví
léma z Rožemberka obdrželi obyvatelé na
dání (1555), aby mohli vařití ječná piva.
Práva ta potvrzena l. 1596 od Petra Voka
2 R., 1. 1612 od Jana Jiří ze Švamberka,
leta 1623 od Maří Majdaleny z Buquoy,
l. 1680 od Ferdinanda hrab. Buquoy. Od
14. st. až do r. 1641 patřilo podací ko
stelní vrchností; od 1. 1641 obsazována
fara kněžími z kláštera Vyšňobrodského.
Erb: Na modrém štítě stříbrná hradba ze
štukoví postavená, za níž dvě st'říb. čtver
hranaté věže, každá s-dvěma okny podle
sebe, červenou střechou a zl. makovicí.
Mezi nimi vpolí štítu spatřuje se zlatá
pětilistá růže.

Dvořiště horní, zbytečnépojmenování

kopy. Příp. se 1. 1347 jako přísl. biskup Myšlan v. Myšlany.

Dvorské děkanství neb kraj děkana
ského panství Lítomyšlského, avšak bylo
tehdá zastavené. Rovněž se il. 1361 přip. Dvorského, zvaný po Dvoru králové, ob
L. 1412 obdrželi obyvatelé svobodu, aby sahovalo ve 14. a 15. stol. fary: Dvůr,
o statcích svých řídili. Bezpochyby spustla Kocléřov, Chotějovice, Čermnou, Hostínný,
v 15. st.
Olešnici, Sejfy, Lánov, Vrchlabí, Žacléř,
Dvořiště, dvůr v okresu Pacovském Buky mladé a staré, Žďár, Pilínkov, Vlčice,
u Obrataně, n. ves s tvrzí. Pojmenování Trutnov nový a starý, Brusnicí Něm., R0
poukazuje na starší dvůr, který tu stával. kytník Starý v Čechách, Valbeřice, Olešnou
D. patřilo dlouho ke hradu Kameni. Léta s Bernarticemí, Šumberk, Pertoltice ve Slez
1515 k. je Jan Zrucký z Chřenovic sku, Abršpach a Chvaleč.
s polovící Kamene od Petra z Vojslavíc a
Dvory, ves u Nymburka, prvotně řeč.
postavil tu tvrz ('l- 1543). Po něm se do Velelibské dvory, poněvadž postavena
stala polovice manželce Lidmíle z Podolí, byla na gruntech n. vsi Velelib. l.. 1599
polovice dceři Mandaléně. Tato sloučivši přip. se jako přísl. panství Benátského.
obě pr. D. (1544) Zdeňkovi z Malovíc Eliška ze Šternberka, vdova po Jindřichovi
a od té doby patřilo k Chýnovu (H. IV. z Donína držela tu potom dvůr (nyní Zdo—
300)
nínský), který byla od svého manžela k svo—
Dvořiště (zbytečné: Dvořištědolní, lat. bodnému jmění obdržela. Po smrti Janově
dvůr ten přikoupen k panství Benátskému
Unter- neb
Níederhaid
t. iFilipův,
.Dolm' Bor),
Mericu
Philippi
t.
Bor
něm. (1620).
městys v okr. Kaplickém. Kostel zdejší sv.
Dvory, ves u Prachatic, kterou Jan

Dvory dlouhé ——Dvůr králové

z Malovic,
sed. v Nestanicích, l. 1444
lidem tu bydlícím právem zákupným rozprodal. List ten obyvatelům potvrdil l. 1553
Vilém z Rožemberka,
koupiv D. se
statkem Drslavským, k němuž již 1. 1538
náležely. S Drslavici pak připojeny D. ku
panství Vimberskému.
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na němž také přísežní a měšťané Dvorští
sedali. Poněvadž D. i. 1345 vyhořel, zmírnil
král platy (1346). Císař Karel ustanovil,
že D. může býti zastaven zejména králové
do jejího života. avšak týkalo se to úrokův
královských. Od 1. 1365 byl D. s celým
krajem v zástavním držení Bolka knížete

Dvory Dlouhé, Nové a t. d. viz Svídnického a manželky jeho Anéžky
Dlouhodvory,
Nové dvory a t. d. Rakouské. Po smrti Bolkově(1368) vládla
Dvory, Velké dvory (původně Dvůr Anéžka sama sázejíc v l. 1375—1380 fa
Přimdecký), ves pod Přimdou, prvotně
dvůr zámecký, který byl k potřebám hradu
Přimdy. L. 1596 bylo tu při dvoře devět
chalup, které pr. cís. Rudolfi se dvorem
Kryzeldě z Lo bkovic. Tato dala l. 1603
D. a Souměř vnučce své Kryzeldě z Donína vd. Švamberkové, jež je pr. (1608)
Jiříkovi Petrovi a Janovi Šeb. bratřím ze

Švamberka.

ráře ke kostelu zdejšímu. L. 1390 potvr
dila obci ves Rynoltice, jako statek zádušní
(1- 1392). Král Václav slíbiv Dvorským již
l. 1368, že jejich úroky král. zastavovati
nebude, držel D. sám a potvrdil mu 1. 1398
výsady. Asi tehdá vykázán celý kraj kr á
lové Žofii, proto tato ]. 1399 svobody
Dvorských potvrdila a D-u říkávalo se od

Od Jana Bedřicha, syna té doby Králové Dvůr. L 1421 poddal

onoho, dostal se »dvůr pod Přimdou slove se D. Spojenému vojsku Pražskému a Tá
Majrshof< Jindřichovi Juliovi knížeti Sa- borskému a zůstal od té doby v bratrstvu
skému (1623). Ok. l. 1643 drženy k Ta- Orebském neb Sirotčím. Jen Jan Sova
chovu a později dostaly se Novohrad- farář odpíral, proto i. 1425 v Holohlavech
ským z Kolovrat. (Viz Přimda.)
od Táborův prakem vyhozen do povětří.
Dvur králové (staroč. i prostě Dvůr, l.,. 1427 pomáhali Dvorští oblehati Červe
lat. Curia, staroněm. Hof), král. věnné nou horu, l. 1434 bojovali na straně měst
město, prvotně dvůr knížecí, který se na- ské u Lipan. Císař zapsal ]. 1437 D. man
zýval Chvojen (novoč. Chvojno). Na pod- želce své Barboře, která ho u věně uží
zimku roku 1139 zdržoval se tu kníže,vala do smrti (1- 1451). Od králův ob
Soběslav 1., aby řídil hrazení na Hostíně drželi D-ští v l. 1454 a 1463 svobody
hradci, avšak o vánocích rozmohl se tu (i výroční trh). Za krále Jiří prý křižáci
těžce a přenesen na Hostín, kdež skonal. Slezští v noci do města vskočili a je za
Když ve 13. st. kraj Trutnovský zalidněn, pálili; měšťané vidouce plameny vyšlehající
připojen dvůrkněmu avysazen jako trhová rychle brány osadili & asi 400 žhářů do
ves neb městečko (možná přistěhovalcům ohně naházeli. Za to prý jim král Jiří
z Němec). D ač přísl. kraje Trutnovského drahně peněz poslal k vystavění města,
měl své hospodářství, své lovčí a k obraně , avšak kostel dostavěn teprve 1. 1485. Král
městečka hrazeného přikázání byli zvláštní:Vladislav povolil D-ským(1476), aby mohli
manové. Stalo se tak proto, poněvadž Trut- o statcích svých říditi, l. 1477 vyměřil, co
nov byl v zástavním držení. Král Jan za-ise má dávati podkomořímu od obnovení
stavil D. (13161 Půtovi z Turgova, avšak rady, 1. 1509 potvrdil list král. z r. 1368
jej zase vyvadil. Zastavil jej 1. 1329 Jin- & svolil, aby potřeby své pečetili červeným

dřichovi knížeti Slezskému v Javoru, v.oskem L. 1504 založen kostel sv. Kříže.
který mu byl zemi Zhořelskou prodal,. Když po r. 1514 soud manskývTrutnově
avšak jen do života (1- 1337). D. mezi;rozpuštěn, připojen jest kraj jeho ke luaji
tím byl vzrostl na město. Král Jan vy-jHradeckému; tehdá si dali manové svo
sadil 1 1340 samostatný kraj Trutnovský, _body své u rady D-ské schovati. L. 1547
vyňav jej z popravy a coudy krajské a daljpokutováni Dvořští tak jako ostatní města,
mu takové zřízení jako mělo Kladsko a zejména ztratili pozemské statkv Libotov,
Budišínsko.
D. připojen
tomuto soud,.
kraji. ÍKocléřov
Bukovinu,
kteréa ihned
píodány.
Zároveň
vysazen
pro krajk manský
Svobody ajich
navráceny
potvrzeny
jim
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jsou 1. 1547. Též je potvrdil Maximilian II. nemoci. Léta 1858 postavena tu železná
1. 1570. L. 1572 vyšel oheň z Hradištskě dráha. L. 1866 dne 7. června potýkaly se
ulice & shořelo celé město kromě kostela tu armáda Rakouská a Pruská, při čemž
a dvou domků. L. 1607 k. obec manství mnoho vojínův v ulicích zabito 21raněno
Podhoří od kr. komory. Pro účastenství bylo. Raněné potěšoval císař František
ve vzpouře !. 1618 odňaty obci všechny Jozef I., jenž t. r. D. navštívil. L. 1867
statky, ale poněvadž stálým vydržováním slavena tu byla hlučná slavnost na pa—
vojska schudla, zase jí [. 1627 navráceny. mátku objevení Rukopisu. Znamenití ro
Reformace katolická provedena dosti lehce, dáci: Jindřich Dvorský : Helfenberka (zemř.
tak že se jen jedna osoba pro víru od 1582), M. Matěj Dvorský z Hájku (1- 1583),
stěhovala, za to odbíhali mnozí měšťané M. Matěj Dapsilis (1586), A. P. Wagner,
svých statkův, poněvadž nemohli nátisky sochař (nar. 1834). Erb: Štít červený a
vojenské snášeti. L. 1646 poraženi císařští u spodu jeho hradba stříbrná se stínkami,
u D-u od Švédův, po čemž D-ští zle od z tesného kamene postavená, v ní brána
vítězův ztýráni. L. 1676 založen špitál od otevřená se zlatými vraty a zlatou mříží
Petra Kryského, t. r. kaple špitální od El. ke spuštění vytaženou. Za hradbou vyni
J. Petery. l.. 1699 zase město kromě ko kají dvě čtverhranaté věže stříbrné barvy
stela a čtyř domů vyhořelo. Nově svízele též : tesněho kamene postavené, každá
následovaly, když Prusové l. 1741 do okolí s jedním oknem, kranclemi, černou sedlo
vtrhli a je s městem po celou zimu vy vitou střechou a dvěma zlatými makovi
dírali. Sotva byl mír l. 1742 učiněn, ná cemi. Mezi věžemi jest lev, erbovní zna
sledovala l. 1744 druhá válka, za které mení krále Českého, stoje zadními nohami
Prusové zase město po deset neděl pod na dvou stínkách (Dějiny D. vydal A. K.
mocí měli (1745). Když odtáhli, zase vy Viták 1. 1867).
'
máhány dávky pro vojsko královnino. Krá
Dymokury, ves u Městcekrálové, která
lovna potvrdila jim l. 1749 všechny svo se přip. r. 1249 jako sídlo Soběslavovo
body, zejména i majestát (1507) na vý a r. 1290 byla městečkem, jež pr. král
Ve 14. st. byl
roční trh, který byl za Švédských válek ,Václav kl. Sedleckému.
zmařen. L. 1728 založena jest kaple sv. :tu farní kostel, jehož podací s tvrzí drželi
Jana Nep. skrze Jana Schmiedta (pak zru l. 1377—1378 Sezema 2 D., od 1. 1386
šena). L. 1756 a 1757 zase D. obsazován !Jakubín, 1. 14.06 a t. d. Václav Jakubín.
vojskem obojí strany. Horší než to, byl Na druhé části seděl l. 1414 Zdislav 1 D.
mor, který skrze vojsko se v lidu roztru (2 Záhoří) a j. potomci. L. 1454 seděl na
šoval. Také v l. 1759—1762 D. mnoho třetí části Václav Lacembok, kdežto na
od Prusův a jich spojencův zkoušel. Léta první byli vl. ze Sluh. Před 1. 1480 k. D.
1771 zase trpěl hladem, ale byl od Pru Jan Křinecký z Ronova, po němž po
šákův ušetřen l. 1778. L. 1776 vyhořela tomstvo (Viktoryn 1-1510, Štastný 1- 1575)
celá Hradištská ulice; ještě větší oheň byl následovalo. L. 1572 k. D. Jindřich Se
1. 1791, kdež nad šedesát domův vyhořelo. letický ze Smojna (1-1573), po jehož
L. 1793 postaveno stavení školní. L. 1817 smrti prodány Zdeňkoviz Valdšteina, po
přibyl sem Václav Hanka a přebýval tu němž je držela manželka Maryje do smrti
11 známých. Přebíraje se ve sklepení věže (1- 1606). Po ní dostal D. smlouvou Adam

pod kruchtou, vzal kancional tu ležící do
ruky, při čemž spadly pargaměnovy listy
na zem. Tyto známy jsou jako rukopis
Kralodvorský.
Jan Kopp (1- 1826) byl
příčinou nového dobrého vodovodu. Léta

z Valdšteina.

L. 1622 zabrány po smrti

Albrechta Jana Smiřického ze Smiřic a pr.

Janovi Eus. Khuenovi

z Belasy.

Od

dcery jeho Františky Palfové k. D. (1654)
Vilém z Lamboy a měly potom stejné
1831 byl ve D. mor. L. 1847 slavila se držitele s Hostinným až do I. 1671, kdež
V držení
třicetiletá památka nalezení rukopisu Dvor— je k. Ludvík hr. Colloredo.
ského. L. 1850 zřízeny ve D. zeměpanské rodu tohoto zůstaly D. až do našeho sto
úřady, t. r. a l. 1855 panovaly ve D. zase letí; přešly potom v držení rodiny Cavri
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ani 3 od 1. 1872. patří panství Čcrnínům
z Chuděnic. Kostel l. 1723 skrze kněžnu
Marii Antonii Montecuculi (roz. Collo
redo) postavený, l. 1760 rozšířen zvonicí.
(H. X.)

Dynín,

ves u Lomnice a Veselí n. L.,

1. 1380 přísl. statku Bukovského a ma

jetek pánů z Rožemberka.

Úroky odtud

vycházející bral kl. panenský Krumlovský;
]. 1420 uvázal se v ně Oldřich z R. 11teprve

ke Smědčicům,

část k Újezdu.

dI'ŽClI farář & čtyři vladyky

OStatek

(snad i více).

Lipolt z Oseka maje část již od 1. 1367
prodal ji lidem svým právem zákupným
(1386). Skupovával díly, a statek D. držel
po něm (1414—1427) Johánek Týnský,
jenž lidem ve vsi kus lesu odprodal a kato
lické řády v D. udržel. V 15. st. učiněna
pro kostel zdejší všelijaká obdarování.
V 16. stol. držena jest ves D. s podacím

1. 1519 je Petr 2 R. zase klášteru postoupil. ke statku Hořemyslickému a s ním při—
D. zůstával pak při panství Třeboňském. koupena !. 1563 ke statkům král. města

Plzně. Paměti kostelní začínajíse r. 1660.

Dynín (Kodetschlag), lépe Jenín.
Dýšina (obecně Dejšína', v Dejšinej),
farní \'es u Plzně, jež sel. 1242 přip.
Tehdá ji daroval král Václav kl. Chotě
šovskému. Ve 14 st. byl tu farní kostel.
Ves byla 1. 1379 rozdělena

Kostel opravován a obnovován byl v letech
1696, 1700, 1748 a 1825. L. 1712 po
stavena fara a l. 1818—1819 »škola Kolo—

vratskáu.

Čás'1 patřila

Džbán, Džbánov v. Čbán, Cbánov.

E.
Ebmet, n. manství koruny České v Něm ství Ostrovskému. Později připojena k Dě
cích, \' l. 1578—1612 s některými vesni poltovicům.
cemi majetek Mulcův.
Egrberk, n. hrad nad LeStkovem u Klá
Ebrharec, Hebharec, Ebharce, Ebr šterce, jenž byl postaven na poč. 14. st.
hartice. nyní Hybralec (staroněm.Eber skrze Viléma & Frycka, syny Odolenovy
hardsdorf). ves ve farnosti Jihlavské, n. z Chyš odjinud z Hustopeče (1254—1289).
s tvrzí, kdež pr. Jan 2 E. (1320) jisté dě Frycek odděliv se seděl na Pětipsech (po
tl1ny. Po smrti Henzlina a Petra bratří tomci Pětipeští z Chyš a z Egrberka);
držel E. Martin Rotlev (1382—1390). bratr jeho Vilém zůstal na E (1317—1327),
l-. 1396 pr. E. Kunclin Ruthart Kutno jejž dědili po něm synové Vilém a Vilém
horský Haškovi Hesovi z Jihlavy. L. 1440 (1342 a t. d.). 0 potomcích jejich není
až 1454 přip. se Rudolt 2 E. Jan syn nic známo. Od jednoho z nich pr. E. a
jeho pr. E. Zdeňkovi ze Šternberka, k. jej jako ušlechtilé manství koruny České
jehož synové jej zase [. 1478 dvěma mě (před r. 1352) Albert, Bedřich a'Jetřich
L. 1379 držel E.
šťanům Jihlavským prodali. Po nich do bratří ze Šumburka.
stala se obec kr. města Jihlavy (asi Albrecht,.. syn Jetřichův, ale prodal jej.
1. 1510) v držení E. Když 1. 1621 Jihlavští Pánem na E. byl 1. 1386 Jindř. Škopek
statky své propadli, odprodán E. se stat z Dubé (+ 1396), po němž jej měli sy
nové jeho Aleš &Jindřich do r. 1401 spo
kem Střítežským, při němž pak zůstal.
Ebrvinov,
ves, jež se 1. 1273 mezi lečně, potom Jindřich sám. Po nich ná
statky kl. Teplského připomíná a jejíž sledoval asi od r. 141 1 Mikuláš Augustinův
bývalou polohu dnes určiti nelze.
z Prahy, jenž se proto v l. 1411—1412
Edersgriín (původně Odersgnm), ves z E-a psát-al. Od roku 1422 seděl na E.

ul'lroznětína. jež se přip. vl. 1273—1459 Vend z llburka, jenž se tu udržel přes
iako majetek kl. Teplského. Se zbožím celé \'áiky. avšak potom, když se znesnadnil
Hroznětínským dostala se v 16. st. k pan s Vilémem ze Šumburka, věřiteiemsvým,
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přepadl tento (asi 1. 1443) E. a pána ve
věži umořil. Vilém maje na E. 2000 hřiven
dluhu přisouzeného, pr. jej Jakoubkovi
z Vřesovic, Když však ]. 1454 pře 0 od
úmrť po Vendovi vznikly &Půta z llburka
se k E-u připovídal, přisouzen mu. 1 pr.

ze Rvenice (1354—1372), jenž sice okolí
držel; ale teprve od r. 1365 pánem na E.
slove. Synové jeho byli Bušek (1377 až
1417) &Nevlas (1384) Tento zemřel záhy
a onen prodal E. asi ]. 1406. Drželi jej

pak 1407 Petr z Perče, l. 1410—1413
jej Bosovi z Fictumu (1400), jehož po Albrecht starší z Kolovrat & 1416—1434
tomci(1476—1489Jetřich, 1518 Bernardín, Jan Smolík ze Slavic. Nástupce jeho
1- 1540, Jetřich, Bernart, Jan, Volf synové Zikmund Smolík měl často pře se Sasy a

jeho) tu skorem století seděli. Nabyl ho vydal potom E. Kuncovi z Kaufunku,
pak (1557) Bohuslav Felix z Lobkovic saskému rytíři, kterýž byl za neshod mezi
a z Hasišteina, jemuž ]. 1581 z manství knížaty saskými trvajících (1446—1451)
propuštěn. Týž opustil starý hrad na vy statky Fictumovské obdržel, pak je zase
soké hoře položený a postavil pod ním vydati měl a proto na kurňršta Bedřicha
nový zámek Felixpurk.
Po jeho smrti zanevřel. Aby se pomsti! & náhradu vy
držela oba zámky vdovaAnna Lobkovská nutil, zlezl Kunc (1455, 6. červenec) 5 to
z Fictumu (1' 1587) a pak se dostaly varyši svými hrad Altenburg, jejž jako jeho
dvěma synům, z nichž Bohuslav Jachym bývalý hejtman dobře znal a unesli mladá
dostal E. na svůj díl a pr. jej 1. 1591 Lin knížata. Jednoho z nich Arnošta pojal
hartovi ze Štampachu. Tento přikoupil Kunc s sebou a chtěl jej dovézti na E..
l. 1598 Fel1xpurk, jenž se stal trvale sí
dlem panství, tak že E. po spojení téhož
panství s Kláštercem (1623) dokonce zpustl
(Bernau, Album der Burgen).

Eicha viz Dubice.
Eichberg viz Dubová hora.

ale úmysl jeho byl zmařen, on sám jat &
sťat (1455), Aby se kurňršt nemstil na
synech jeho Kuncovi a Jindřichovi, ob
sadil Jiří Poděbradský E.; převzal jej po—
tom Zikmund, jehož potomkům (Petr —ij.

1493, Zikmund 1505 a t. d.) až dol. 1513

Einsiedl dolní, farní ves v okr. Hanš patřil. Tehdá zdědil E. Mik. Hochauzár
pašském, má jméno své po starodávném
pojmenování místním. L. 1241 totiž při
vyměření hranic mezi králem Českým a
biskupem Míšenským se pamatovalo, že
v těchto končinách poustevník bydlíval.
Okolí patřívalo ke hradu Honšteinu a skrze
změny a dělení jeho držitelův (viz Hon
štein a Vildštein) stalo se, že přidán k pan
ství Šluknovske'mu. s tím dostal-se E. ok.
l. 1530 v držení pp. ze Šlejnic. Když se

z Hochauzu,
jenž dal 1. 1549 část ny—
nějšího zámku postaviti. Synové jeho Jiřík
& Petr dělili se 1. 1565; onen obdržel
statek Albrechtický, tento E. Po smrti
Petrově ujal E. syn jeho Mikuláš (1588)
a když tento 1'. 1596 v Uhřich zahynul,
prodán E Jiříkovi z Hochauzu na Albrech
ticích. Nástupci jeho Janovi Mikuláši byl
E. zabrán a prodán (1623- Vilémovi ml.

1. 1566 synové Jiříka Šlejníce dělili, dostal
se E. k dílu Hanšpašskému. Nedlouho po
tom založen tu dvůr a l. 1630 se tu přip.
také panské sídlo. Teprve poměrně pozdě
tu postavena kaple.

zámek (1627). V drženi následoval po
smrti jeho (1- 1647) syn Frant. Vilém a
pak syn tohoto Ferdinand Vilém (1- 1704),
jenž ]. 1696 postavil zámek tak, jak se nyní
spatřuje. Smrtí mladšího jeho bratra Ol
dřicha Šťastného, jenž byl l. 1722 dubem
padajícím nedaleko E. zabit, vyhasla tato
pošlost a E. dostal se Krystyanovi Jiříkovi
kníž. z Lobkovic (1' 1755) a potom hlavní
neb Roudnické větvi tohoto rodu. (Mikovec,
Album 244.)

Einsiedl u“ Rožemberka v. Nažidla.
Eisenberk, název zámku a n. hradu

z Lobkovic.

Tento obnovil a rozšířil

stojícího pod Krušnými horami severně
od Rvenice. Již ve 12. st. vyskytuje se rod
pp. : Železnice (viz to) a v 13. st. zvali
se pány z lsenberka, ale nelze s určitostí
Eisendorf, farní ves u Hostouně na
tvrditi, vztahují-li se paměti o nich k to
muto E neb jinému neznámé polohy. hranicích ležící, založena jest v lesích, které
Možná, že zakladatelem E-a byl Nevlas patřily ke hradu Přimdě. L. 1601 odpro
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dána jest od něho s lesy Janovi Tomáši L. 1537 pr. Kryštof a Václav br. Toční
Valdfoglovi z Lohenmilu. Ten tu po kové z Křimic s Janem strýcem svým
stavil dům panský neb zámeček. Vnučka E. tvrz (ve vsi), dvůr a ves a Hrádek
jeho Krystyna Albina pr. E. (1608) Janovi dvůr pustý obci král. města Plzně.

Šebest. Perglárovi

z Perglasu,

jemuž

byl z pokuty zabrán a Volfovi Vilémovi

Ejv- viz Ev-.
Ejžiř, Ejříř, snad bývala tvrz aneb

Lamingárovi z Albenreutu prodán zemanskě

obydlí, soudíc odtud, že se vy
(1626). Potom připojen ke Sv. Kříži. (H. skytuje rod vladyk z Ejžíře, avšak tím není
IX. 92.)
vysvětleno pravé jméno původiště, poně
Eisenstein, městys v okr. Hartmani vadž se i někteří Žďárští psávali : Ejžáru
ckém. Prvotně byl v těch místech les, který (zej Žáru). První z Ejžířských Frána psal
patřil ke král. hvozdu. V 16. stol. byl tu se »ze Žieřec (1423) ak. l. 1427 Zlýčín.
toliko železný hamr s doly, což drženo V témž okolí vyskytují se i Diviš 2 E.
zástavně ke hradu Ryžemberku. Jiří z Gut (1441—1452) a Fránovi synové Jan Frána
šteina pronajal jej (1569) Kunrátovi Geiss (1450—1456) a Václav (1450 a t. d.) a
lerovi a Melich. Fiedlerovi v Pasově a do Janův syn Bohuslav (1465), majíce i domy
prodal l. 1574. Od obou k. je 1. 1579 Jiří v Praze.
Elbančice, správně Lbančice, také
Kryštof hr. ze Švarcenberka. Skrze potom

ves u Mladé Vožice. Okolo
stvo jeho dostal se E. v držení Nothaftův Elvančice,
z Vernberka, z nichž jeden slečnu ze léta 1530 přikoupil ji Albrecht Cipla
ke hradu Šelmberku a po
Švarcenberka dostal za manželku. Syn jeho z Kravska
Volf Jindřich obdržel l. 1676 povolení, aby
mohl dvůr, vsi a sklenné huti zřizovati a
nad nimi i soudnictví. Potomci jeho seděli
tu do 1. 1757. Poněvadž tu vládly rodiny
bavorské, přivtělen E. k biskupství Řezen
skému, k němuž až do 1. 1808 patřil.
L. 1694 zřízena tu kaple, vl. 1727 -- 1732
zřídil tu Volf Jindř. N. kostel, kterýž ob
sazován kněžími : Bavor. V l. 1757—1771

něm držela ji dcera jeho Kateřina. Se
Šelmberkem dostala se pak k panství Vo
žickému. V novější době vystavěny tu lázně
s kaplí, které byly v l. 1840—1850 ob
líbeny, ale nedlouho potom zanikly.

Elbleiten, pův. Nová ves při stráni
Labské.
Elčovice viz Lčovice.

Elh- viz Lh-.
po nichž
Elsterberg, město v Sasích, n. hrad a
L. 1776 manství koruny České. Jindřich 2 E. měl
zřízena tu fara. Od 1. 1852 patří statek s počátku 15. st. také statky v Čechách
E. kníž. rodu Hohenzollern.
(Březina, Planou, Žlutice). L. 1459 po
Eisenstrass, farní ves u Nýrska, pův. nechán jako manství při Sasku.
přísl. král. hvozdu, na němž se 1. 1614
Elsterwerda, město v pruském Sasku,
drželi E. hrab. z Klenového,
následoval rod Hafenbradlův.

Hojsova rychta (Eisenstrass ?) připomíná. n. manství koruny České, jež l. 1459 při
l.. 1802 posvěcena tu kaple, l. 1806 zří- Sasku zanecháno.
zena tu lokalie, která povýšena l. 1856 na
Elsteg, ves u Norymberka. V ní byla
faru. V I. 1824—1826 postaven tu nový meze udělána mezi korunou císařskou a
kostel.

Ejpovice, vlastně Epovice

(prvotně

Epovioi, od osob. jména Epa), též Vej
povice, ves u Rokycan, n. s tvrzí (nyní
Hrádek u Klabavy). Léta 1375 seděli tu
Štěpán a Žibřid, l. 1379 držel E. Ctibor
ze Švamberka, l. 1398 seděl tu Beneš
1 E Na poč. 15. st. seděl tu Bozděch,

korunou Českou.
Encovany, ves u Litoměřic, jež se
1.1269 připomíná. L. 1335 přikoupil ji

Petr probošt ke kl. Chotěšovskému.
Léta 1436 zapsány Janovi ze Smiřic
drženy pak k Roudnici.

a

Král Jiří zapsal

tvrz a ves E. Hertvíkovi : Ostružna,
jenž je pr. (1483) zase k Roudnici, avšak

PředekVejpovských ze Šťahlav, z nichž ku konci 15. st. byly v držení Černínův
Mareš (1427—1460) a Jan (1477) tu se z Chudenic.
L. 1543 zapsány Janovi st.
děli. L. 1505 držel E. Staněk z Pavlovic. z Lobkovic, l. 1558 Osvaldovi z Šen
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íeldu, jenž je 1. 1563 od kláštera dě
dičně koupil (T 1588). Po něm následoval
syn Rudolf (1- 1602) a po tomto Ladislav
Zejdlic. Tomuto zabrány a prodány léta
1623 zase k panství Roudnickému.

by mu lépe slušelo pojmenování Nová
Včelnice), protože povstal na gruntech
statku Včelnického, děkuje následující věci:

Držitelka jeho Hypolyta Paradysova

de

la Saga postavila v těch místech l. 1662
kapli p. Marie a to ze slibu, který učinila,
Engelsberg,
ves u Chrastavy. byla byvši vysvobozena při rozvodnění rybníku
původně vysazena jako horní městečko od Kalicha u Kamenice. Putovala pak do E-u
pp. z Donína, když na poč. 16. st. na v Bavořích, tam dala napodobiti sochu Ro
panství Grabšteinském dolovali. L. 1549 dičky boží, podle té, která tu stála, a dala
přip. se E. jako nové horní město, 1. 1566 ji postaviti v nově založené kapli. Nadán byl
a t. d. jako městečko, které však rozkvětu při ní kněz, jenž byl poddán faře Jarošov
ské. Fr. Paradys postavil tu 50 domkův,
nedošlo.
kteréž řemeslníkům a živnostníkům z okol
Engelsburg, starý něm. název hradu ních vesnic lacino prodal a dal nové osadě
Andělské hory.
jméno Neu-Oetting. Osada tato vyzdvižena
Erbelstein, ves v okresu Kadaňském, potom na městečko. L. 1786 zřízena tu
dobře česky Hrachová, zkaženě i Blštein. fara, l. 1806 rozšířena kaple \: kostel. Erb:
Erpužice, Rpužice, Erpožice, Er Na modrém štítě socha Rodičky boží (čer
pižice,Verpeřice, Spiříce (prvotněvené roucho spodní, zelené svrchní, zlaté
Erpužici), farní ves u Stříbra, prvotně koruny) a po obou stranách zlatá písmena
dvůr, jejž obdrželklášter Plasský od SM NOE, t. j. sancta Maria Novo Oet
Bohuslava Častovice, ale zaměnil I. 1175 tingensis. (T. 94.)
za knížecí dvůr Luhov. Potom byly R.
Etlang (Eltlíngen?), n. přísl. koruny
sídlem vladyčím (l. 1329 Sulek, 1353 Ha České, tvrz a město, kdež měl Václav IV.
bart). Tehdá tu byl farní kostel. L. 1379 svou minci.
byla ves rozdělena mezi vladyky Sezemu,
Evaň (t. j. Ivanův dvůr), ves u Li
Volfarta a Lva. Podobněž to bylo i v do bochovic. původně duchovní zboží, kteréž
bách následujících, tak že díl držen ke Václav Carda z Petrovic za válek husit.
Hrádku Sviňomazskčmu aneb od \'ladylt opanoval. Odtud drženo k Úšti a l. 1575
Hradeckých, díl k Trpístům a na díle byla od Sezimů dědičně dokoupeno. L. 1597
tvrz, kteráž později také ke Hrádku při k. E. Karel Elsnic z Elsnic, jehož dě
koupena. Od 1. 1503 držel E. Linhart dici Václav Kunrát a Melichar bratří Els

Engelhaus viz Andělská hora.

z Hrádku

sídle tu, protože Hrádek byl nicové pr. jej (1619) Johance Šternber

spustl. Syn jeho Jan Markvart postoupil
E. (1577) strýci svému Janovi.- Rod tento
připojil E. k Trpístům. L. 1701 postaven
tu nový kostel.

kové z Hertembcrka,

ale prodej ten

1.1623 zrušen, statek v pokutě ujatal. 1627

i\larii Maximilianěze Šternberka

prodán.

Připojen pak lt Libochovicům. V 17. stol.

Ert- a Erv- viz Rt- & Rv-.
byla tu také tvrzka.
Evanovice (pův. Ivanovici), v mluvě
Eschenau, n. manství koruny České
u Norymberka (1571—1621) v 16. stol. lidu Vejvanovice (skrze tvar »v Ivano
v držení rodiny Muflů.
vicícha), farní ves u Chrudimě, která stála
Eschenbach, n. manstvíkoruny České již r. 1167. Tehdá ji měl kl.'Lit0myšl
(1353—1717) v Horní Falci. Za Václava IV. ský, dostav ji od hrab. Bavora. R. 1349
držel je Bořivoj ze _Svinař, vl. 1578 až byla tu fara, která postoupena k biskup
1717 přiznával se k manství rod Vitls ství Litomyšlskému. E. patřily pp. z Par
bašský
dubic al. 1392 drženy ke hradu Rychem
Espenthor, ves u Karl. Var, česky burku. Smil Flaška pr. část (1396) Jeníkovi

Olšova vrata.
a jinou (1397) Světišovi. Bylo tu tedy po
Etink Nový, městys u Kamenice n. L. tom několik vladyčích statkův. V 16. st.
Své nechutné a nevkusné jméno (za které patřila část ke zboží Slepotickému, část

Falkenberk — Falknov
drženakRychemburku, zejména držel Václ.
Berka 1. 1586 díl E. s podacím. V 17. st.
byl tu statek Talackův z Ještětic, jenž
později přik. k Rosicům. K těmto přip.
i ten díl, který býval Rychemburským a

189

část třetí byla již 1. 1714 při statku Rosi
ckém. Fara, která po r. 1623 zanikla, ob

novena ]. 1720 (po tu dobu patřily E. ke
Chrastské faře) a l. 1724 ke kostelu loď
přistavěna. (M. Vlll. 81.)

F.
Falkenberk, Falkenburk,

n. hrad východní část panství Šaríšteínského hustě

nad Petrovici, sev. od Jablonného, posta
vený v l. 1391—1415, tuším od Alberta
z Donína, jenž okolí od Berkův Jablon
ských koupil (1-1419). Syn jeho Jindřich
odevzdal F. rytířům z Gusku, ale pro
obranu své vlasti najali si jej Lužičané
a dali sem posádku, již velel Baltazar
Wuntsch (l. 1424). Po smrti Jindřichově
(1- 1428) připovídal se k němu Bernart

se zalidňující zpravovali.

Asi do 1. 1406

patřil pp. z Michalovic.

Po Jindřichovi

Berkovi Honšteinském (1406—1417)
držel jej napřed syn Jan (1- 1426) a po
něm bratr jeho Jindřich (1-j. 1436); tento
tu také bydlíval a prodal asi 1. 1428 F.
s panstvím Kamenickým Zikmund. z Var

tem berka; poněvadž pak několik let po
tom postaven jest nový hrad nad Kamenicí,

z Donína & ujal jej 1. 1429 od Lužičanů. F. jen ze dřeva postavený opuštěn jest
Ale nedlouho potom ujal jej Venč z Do docela. (V Čechách jiného F. nebylo, a
nína a pr. jej Janovi Kolouchovi z Vesce, ten, který se hledá v Šumavě, byl v Ba
vladykovi pod obojí, který odtud Žitavským vořích.)

škodil. Tito se pokoušeli 0 F., ale ne
chali toho, když došla zpráva, že shořel
(1437), Dědičné právo zůstalo pp. z Donína
a držitelům panství Grabšteinského a po
tvrzeno jim také 1. 1454, avšak ve skutečné
držení dostal se Mikuláš Sokol z Lam
berka a skrze dceru jeho Kateřinu dostal
se v držení Děpolta z Ryžemherka, man
žela jejího. Léta 1457 domáhali se Grab
šteinští toho, aby F-a zase dosáhli. L. 1514
přip. se jako pustý hrad. Později připojen
k panství Jablonskému. (H. X. 282.)

Falkenburk

Nový, zámek při městě

Jablonném, stojící v těch místech, kdež
stával od 14. st. dvůr Krotenful. Jindřich

Berka z Dubé, držitel polovice Jablon
ného, založil N. F. vl. 1565—1572, zrušiv
posavadní dvůr. Od následujících držitelův
(viz Jablonný) rozšiřován a nynější svou
podobu obdržel v minulém století. (H. X.
284.)

Falkenstein,

n. hrad u Jetřichovic

Falkenštein,

město v Sasku, jež bylo

lénem koruny České & ponecháno !. 1459
při Sasku.

Falkenštein, n. hrad v Sasku, vých.
od Šandova, postavený od Berků z Dubé
na panství Honšteinském. Albrecht Berka
prodal jej 1. 1451 s panstvím Vildšteinským
Bedřichovi kurňrštovi Saskému a tak od
cizen od Čech.

Falknov,

farní ves u Hajdy, jež po

vstala v 16. st. na panství zámku Sloupu.
L. 1604 přip. se se sklennou hutí (od Pavla
Schierera prý ]. 1443 (??) zřízenou). Rostouc
rozšířila se ves tato i po gruntech Kameni
ckých. Usedlost ke sklenné huti patřící léta
1746 prodána Jozefovi Kittlovi, sklenáři ve
Chřibské, ale později na chalupy rozpro
dána. Ant. Bernart Gůrtler, biskup Neapol
ský, který se ve F-ě narodil, postavil tu
kostel a zřídil lokalii, která později pový
šena na faru.

Falknov,

město, založeno bezpochyby

_(Dittersbach)za Českou Kamenicí. Založen od Nothaftův, bavorského rodu, který
jest na vysokém skalisku ve 14. st., aby od dávných dob v Loketsku statky držel.
odtud heitmanové panství Kamenické _ěili K jeho držitelům patřili Albert Notha'ft
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Falštein — Felixpurk

z F. (1280—1309), jenž měl syna Ekhartal
(1309—1327) a bratří Albert a Englhart,
kteří tu ještě 1. 1324 poroučeli. Známe je
: pamětí Valdsaských, poněvadž tomuto
klášteru mnohá dobrodiní učinili. L. 1313
dostal prý F. od krále Jana první výsady.
Od Nothaftův dostal se F. jako léno Mi
kulášovi Vinklerovi, jenž jej zase králi
Janovi v léno podal, avšak za Tomáše Vin
klera zřekli se Nothaítové vrchního práva.
(1360) a Tomáš odkázal F. strýci svému

Trostovi z Kynšperka.

Tento seděl tu

1. 1363, ale již r. 1366 byl F. v držení
královském. Král Václav potvrdil l. 1397
obci F-ské svobody a vesnice Lomnice a
Jindřichovice a držel F. po celé panování
ke kraji Lo!tetskému. Zikmund císař zapsal
(1434) Loketský kraj s F--em Kašparovi

Šlikovi z Holiče. K Lokti držen až k roz

dělení Šliků. Mikuláš Šlik, jenž při dělení
F. na díl obdržel, postavil tu r. 1480 nový
zámek na místě bývalé tvrze (1- 1522). Ze
synův jeho ujal Volf F. při dělení. Ve
válce Šmalkaldské opanoval F. Vilém
Thumshirn, vůdce saský, ale brzo odtud
odtáhl. L. 1553 dosáhl Volf F-a dědičně,
čímž z Loketského práva vyňat a k Žatecku
připojen (-'r 1556). Synovec jeho Kryštof
udělil městu výsady (1587) na vaření piva
a zůstavil syna Jana Albina. Týž jsa za
povstání jedním z direktorův nejen úsilovně
jednal proti Ferdinandovi Il., nýbrž se i za
sazoval o volbu Bedřicha falckrabě, který
u něho jeda do Prahy přenocoval (26. října
1. 1619). Z těch příčin odsouzen (1621)
hrdla, cti a statkův a F. prodán l. 1622
Otovi z Nostic ("i 1630). Když Mansfeld
osadil severozápadní Čechy, vtrhlo do F.
750 Angličanův, jimž velel Gray (1621
5. února); ku konci března přitáhlo k F.
vojsko císařské, a když přibyl gen. Vře
sovec se Sasy, oblehán F. a získán úmluvou
(9. dubna). Po obnovení katolických řádů
založeny matriky (1628). L. 1631 obsadili
F. Sasové, ale ustoupili před cís. vojskem;
nedlouho potom vrátil se saský generál
Fictum a opanoval zámek, při čemž vznikl
oheň takový, že celé město vyhořelo (1632).
Za švédských válek F. mnoho zkoušel;
l. 1643 plenil tu Kčnigsmark, l. 1647 cí
sařští F. opanovali, ale vypudil je \Vitten

berg, pak zase obsazen jest od císařských,
& opět přitáhl Kónigsmark, jenž střílev na
město po pět dní dobyl ho (21. června
1648). Jan Hartvík z N. založil ve F-ě

(1663) klášter kapucínský a obnovil kostel
sv. Jakuba (1671), k němuž přeneseno arci
děkanství kraje Žateckého. V držení rodu
Nosticovského zůstalo panství F-ské jako
statek nápadní do dneška. L. 1693 spů
sobena velká škoda v okolí skrze kobylky.
L. 1719 postaven kostel sv. Jana Ev. skrze
Haarbauera, souseda zdejšího. F. velice
vzrostl za naší paměti, zejména skrze okolní
doly. Erb: Na stříbrném štítě, kterýž jest
na vrchu pokryt zlatou korunou, pták sokol
(Falke) přirozené barvy se zlatým zobákem
a zlatými drápy na zeleném pahrbku (Au)
stoje (tak zvaný mluvící erb)

Falštein, n. hrádek blízko Bezdružic
u tak zvaného Starého mlýna pod Potínem
(hradiště, Altes Schloss). Kým a kdy za
ložen byl, není známo; jen tolik jde na
jevo, že byl v 15. st. spojen se zbožím

TrpíStským. Jetřich z Gutšteina

držel jej

1. 1460 (ač-li ještě stál), obdržev jej na
svůj díl. Kromě této zmínky nic o něm

známo není.
Fefry, ves 1.1Prachatic, založená od

proboštů Vyšehradských na zbožíjich
Prachatickém. “Připomíná se 1. 1351 a zů
stávala při Prachaticích nepřetrž1tč.

Felixpurk,
n. zámek při vsi Rošovi
cích u Klášterce, kterýž postavil Bohu

slav Felix Hasišteinský z Lobkovic
nedlouho po r. 1557, když byl hrad Egr
berk s panstvím koupil. F. byl sídlem téhož
panství až do smrti Bohuslavovy (% 1583)
a manželky a dědičky jeho Anny Lobkov
ské z Fictumu (-i- 1587). Starší jejich syn

pr. F. Volfovi Žoldánovi ze Štampachu
(1588), ale ujal jej zase, když kupující
neplatil; pak se F. dostal za díl mladšímu
bratru Janovi Valdemárovi, jenž jej do
r. 1589 prohospodařil, tak že se odhadem
dostal Janovist. z Lobkovic (1- 1590). Po
něm se dostal za díl synu jeho Ladislavovi
staršímu, jenž jej zapsal l. 1593 manželcc
své Mandaléně Lobkovské ze Salmu. Když
pak Ladislav zapleten jsa v pád bratra
svého Jiříka (1594) kvapně ze země ujel
a statky jeho zabrány, odevzdán F. Man

Fergunna — Foglhauz
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daléně (1595) jako náhrada za věno a jiné 1538 přidělena k dílu Oseckému čili po
nároky, avšak ta prodala (1598) F. a Po zdějšímu panství Duchcovskému.
Fleissen, městec, n. manský statek
laky Linhartovi Štampachovi ze Štam
pachu. Po smrti tohoto dostal jej s Egr v zemi Chebské a ves, jež se 1. 1295 přip.
berkem za díl svůj syn Matyáš mladší, ale & ke statku Vildšteinskému patřívala. Léta
1. 1622 mu zabrán a prodán Kryštofovi 1429 kostel zdejší a ves vypáleny. V 15. st.
Šimonovi z Thunu, jenž jej připojil ke byla v držení Šliků a l. 1545 koupil ji
Klášterci. Vrchnost užívala pěkné rene od Alberta Šlika Volf z Virsperka na
sanční stavby zámku jako pivovaru. Ještě Vildšteině. Od té doby patřila k Vildšteinu
v 1. polovici našeho století viděti tu bylo a Altenteichu, jsouc na tři díly rozdělena.
ozdobné chodby & zbytky maleb; ale od Mezi Chebskými a držiteli F. byl dlouhý
posledních desítiletí zanedbán F. tak, že spor o popravu. Také v příčině daní měli
dnes jest pouhou hromadou rumu, z něhož spor s Chebskými, v němž jim od Českých
vynikají některé části jako smutné zříceniny. stavů za právo dáno. L. 1782 povolena tu
Fergunna, staroněmecký název Kruš evang. fara a l. 1849 postaven tu evang.
ných hor vyskytující se v letopisech Moissia kostel. (PE. ll. 486.)
Floss, hrad a panství v Bavořích, n.
ckých, v nichž se vypravuje, kterak Fran
kové se Sasy (805) ze země Glomáčů táhli přísl. koruny České. Císař Bedřich daroval
přes Fergunna a přišli k řece Ohři. V názvu F. (který děd jeho byl koupil) l. 1212
tom skrývá se staré pojmenování řlercyn králi Přemyslovi l. k věčnému dědictví.
Později odňal je císař Čechám, bezpochyby
ských neb Herkynských hor.
Ferchenhaid, ves za \'imberkem, po násilně, tak že králové o svůj právní nárok
vstala na místech, kdež byl prvotně sa nepřišli a Kunrát lV. zastavil jej knížatům
motný les a kde se připomíná l. 1531 Bavorským (1251). V té příčině učinil král
Přemysl ll. ]. 1273 smlouvu s Jindřichem
potok Břízha.
'
Fídrholec, n. ves mezi Koloději, Uvaly knížetem Dolnobavorským, tak že se hradů
a Jirnami, tam, kde jest velký les téhož F. a Parkšteina proti vydání jiných statků
jména. L. 1558 přip. se jako pustá ves odřekli. Albrecht kníže Rakouský slíbil
a přísl. zámku Květnice. Po válkách švéd (1298) králi Václavovi ll. zastaviti hrady
ských zdržovali se tu a v pusté vsi Voj F. a Parkštein a městečko Weidu, bude-li
kově Petrovští, činíce překážky lidem tuto za císaře zvolen. Stalo-li se tak, není známo.
k Praze přicházejícím & projíždějícím po Sice je císař Ludvík l. 1314 králi Janovi
hlavní silnici, pročež sem poddaní z pan zastavil. Ač F. zastavován, přece si krá
ství Kosteleckého, Škvoreckého a Uhříně lové Čeští vrchnost nad ním zachovávali.
veského na stráže choditi museli.
Karel IV. zastavil (1373 za Branibory) F.
Filipov viz Šintlochy.
a jiné hrady knížatům Braniborským ve
Finsterwalde, n. manstvíkorunyČeské, 1oo.ooo fl., avšak potomci jeho je nevy
jež ponecháno l. 1459 při Sasku.
placovali; v následujících válkách pak tím
Fischern, městys u Karlových Var s ko méně na to pomyšlení bylo. Král Jiří
stelem, kterýž se již 1. 1585 připomíná. obnovil nároky své, ale že neměl peněz
Jiljí ze Štampachu daroval l. 1511 ves k tomu, musil F. (1459, 18. září, 11. října)
F. obci Karlovarské jako zádušní statek při Bavořích zanechati. V 16. a 17. stol.
za to, aby za něj a jeho rod denně mše pokládal se již F. jako zboží nedobytelné.
svatá sloužena byla.
Foglhauz, Fuglhauz, n. hrad u Lom
Fláje (staron. Flew), íarní ves u Duch nice, založený na konci 14. neb počátku
cova, jež patřívala s farním kostelem již 15. st. u vsi Kletce, od níž také jméno
ve 14. st. k biskupství Míšenskému. Sice dostal (totiž klec). Oldřich z Ústí prodal
byla, jak se zdá, přísl. hradu Oseka a jestli F. (asi 1. 1410) Janovi z Ústí. Za husit.
tak nebylo, zajisté připojena k Oseku od válek seděl tu Václav ze Stráže s Janem,
markrabí Míšenských, když jej po r. 1398 ale dobyt a zajat byl od Oldřicha z Ro
drželi. Při dělení rodu Lobkovského léta žemberka (vl. 1437—1439?). Léta 1444.
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Forst -—-Františkovy

lázně

drželi jej ještě oba páni, ale později se Albenreut, Gosel, Neu-Mugel a Schónlind
Jan nesrovnával s Janem a Jindřichem ze k Čechám připadly.
Frankenberg,
město v Hořejší Falci,
Stráže. Tito pak nabyli hradu sami a
každý držel polovici. V polovici Janově l. 1353 přísl. Čech a později léno koruny
následoval syn Václav a po něm sestra České.
Františkovy lázně, město u Chebu,
tohoto Eliška (1465). Po smrti její nabyl
F. Jindřich a držel jej ke Stráži. Potom jehož kyselka již v 16. stol. známa byla.
F. spustl a zboží jeho přivtěleno ]. 1577 (Hlavnímu pramenu, nyní řeč. Franzens
quelle, říkalo se Schlada-Sáuerling neb
k Třeboni. (H. III. 181.)
Forst, ves u Vrchlabí, vznikla v 16. st. Egerbrunnen) L. 1611 přicházeli sem
na místě lesu Forst, jenž se 1. 1507 a po již cizinci na léčení a nedlouho potom
zději připomíná. Když panství Hostinské kyselka i po světě rozesílána. Léta 1660
ok. l. 1590 děleno, dostal se F. 5 polovicí postaveno tu od rady Chebské první sta

Hostinného Janovi Kryšt. z Valdšteina,

vení, ]. 1708 přistavovány hostinské po—

jenž tu školu a l. 1606 dřevěný kostel a koje a l. 1748 postavena kaple sv. Jana
také zámeček založil (1-1616). Dědila po Nep. V 18. stol. klesala důležitost zdejší
němvdova Mandaléna Sezimovna z Ustí, vody a tím také lázně; o jejich povznesení
avšak na nalehání věřitelův pr. F. (1620) se pak horlivě staral dr., Bernart Adler,
Majdaléně Valdšteinské z Hodkova. od 1. 1785 městský lékař Chebský. Jeho
Později připojen s Hostinným ke knížectví přičiněním došlo k zavření pramene a
Frydlantskému, tak že Majdaléna je držela zřízení dvou vodních trub, což spůsobilo
od r. 1624 jako léno. F. měl odtud stejné v Chebu ženské povstání. Nicméně přičině
pány s Miletínem. Po smrti Viléma Kry ním Adlerovým přikročeno l. 1793 k za
štofa : Valdšteina (1—1685) dostala F. za ložení nových stavení a rozkouskování
díl dcera Eliška, od r. 1688 manželka gruntů na domy. Nová osada obdržela
Bedřicha Leop. Kotulínského z Kotu jméno své po císaři Františkovi. Od těch
lína. Hr. Ignác Chorynský z Ledské dob rostla návštěva lázní tak, že již 1. 1810
postavil tu (1769) kamenný kostel a ná nové domy nestačily. Císař František na
stupce jeho Václav z Bergenthalu (od roku vštíviv osobně novou osadu, povolil vy
stavění nového kostela nákladem státním
1794) nový zámek. (H. V. 221.)
Frais, krajina jižně od Chebu a jiho (dokončen l. 1820). V těchto dobách po
východně od Valdsas, sporná mezi Čechy vstalo několik lázeňských domův a k okrá
a Horní Falcí od r. 1411, kdež se opat šlení místa činěn od obce Chebské nemalý
Valdsaský pod ochranu Jana falckrabě náklad. L. 1851 zřízeny F. jako samo
poddal. Od té doby nepřestávali králové statná obec, 1. 1852 začalo se úřadovati.
připovídati se ke své vrchnosti nad Vald Od té doby neunaveně pracováno k utvo
sasy. Po marných jednáních vl. 1534 až ření obecniho jmění. I.. 1865 povýšeny F.
1540 učiněna l. 1591 na sjezdu Chebském na město, 1. 1875 postaveny evang. kostel
prozatímní úmluva, aby vrchní právo nad a synagoga. (PE. II. 282.) Erb: Štít pru
devíti vesnicemi střídalo se ročně mezi hem od horního pravého rohu pošikem
Valdsasy a Chebem a území těch devíti k levé straně jdoucího modré barvy (zna
vesnic aby tvořilo Fraisský okres. Když mení řeky Ohře) rozdělený. V levém hor
pak po míru Prešpurském tyto staré po ním poli zeleném šest modrých pruhů po
měry přestaly, došlo 1. 1845 k nové smlouvě šikem zdola nahoru položených (totiž šest
(v níž rakouskou vládu Jan Jindřich sv. p. pramenův Franzensquelle, Salzquelle, Wic
Karg-Bebenburg, hejtman kraje Loketského, senquelle, Sprudel, Louisenquelle, Neu
a bavorskou svob. p. Godin zastupovali). quelle). Pravá dolní polovice rozdělena jest
Podle ní sporné území rozděleno, tak že na dvě pole. V horním zlatém jest orel
vsi Ernstgrůn, Hardeck, Maiersgr'ún, Nový jednohlavý, sedící na holi Aeskulapově
Albenreut, Ottengrůn. Pfedermůhle, Quer (památka B. Adlera, lékaře), v dolním stří
bach'a Schachten .k Bavorům, avšak Starý brném červený kohout. Okolo štítu vine
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se páska, na níž se čte přísloví: Concordia
Freienstadt, n. manství koruny České,
vl. 1578—1717 od falckrabí Rýnských
parvae res crescunt.
Frantole (něm. Frauenthal, původně doznávané a přijímané.
Freienstein (staroněm. Frihenstein),
Freudental), farní ves u Prachatic, zalo
žena l. 1316 skrze Vernéře. Racka a Při n. hrad, postavený od Berků z Dubé
bíka bratří z Vitějovic v lesích, kteréž na panství Honšteinském. L. 1453 prodán
však za své pokládal opat Korunský; s panstvím Vildšteinským k Sasku a tak
po při donuceni bratří F. klášteru za odcizen od Čech. Poloha jest neznámá,
psati, ale podrželi ji do života svého. Když ale snad stál u vesničky Jenschdórfel (sev.
však si Vitějovice vyměnil od nich Bavor vých. od Hřenska), snad tam, kde jest
z Bavorova, postoupil F. ihned klášteru skála Hint. Raubschloss.

Freiheit, Vrajt (pův.Bergstadt! unter
(1317). L. 1320 najal si F. Předvoj ze
Lhoty a l. 1344 držel ji syn jeho Vesel. dem goldenen Rehhorn), město vokresu
Maršovském.
Že by založeno bylo 1. 1009
Léta 1360 byl tu farní kostel. Tehdá ji
s 22 vesnicemi Jetřich z Kuglvardu pro patří k takovým bájkám, jako v 16. stol.
bošt Vyšehradský klášteru odňal a ku v Trutnově vymýšleny. V pravdě nestálo
panství Prachatickému přivtělil, avšak léta ještě 1. 1522 & založeno teprve v polovici
1395 proboštové svého práva odsouzeni. téhož století na panství Břecšteinském snad
F. zůstala při klášterství Korunském, s nímž skrze AdamaZilvára z Pilínkova, jehož
připojena v 15. st. k panství Krumlovskému. synové a vnuk se 1. 1568 o panství dělili.
Obyvatelé obdrželi l. 1581 a 1594 výsady F. tehdá nedělen a zůstaven bratřím Kry
na osvobození od odúmrtí. Po r. 1623 za štofovi i Karlovi v nedílu i po nové smlouvě
nikla tu fara a F. přifařena ke Chrobo l. 1575. Od králův Ferdinanda I. (1546)
lům. Léta 1797 zřízena tu lokalie, která a Rudolfa II. obdržel F. práva horních
l. 1862 na faru povýšena. (M. XX. 113.) měst, které císař Ferdinand Ill. l. 1648 po
F. zůstal pak při panství Vlčickém.
Frauenberg,
ves u Chrastavy, byla tvrdil.
Jan Adolf ze Švarcenberka založil tu léta
původně vysazena jako horní městečko od
pp. z Donína na panství Grabšteinském, 1683 špitál. Kostel zdejší (prvotně dřevěný)
když tu na počátku 16. stol. dolovali. býval filialním ke Mladým Bukům až do
L. 1549 přip. se F. jako nové horní město, r. 1770, kdež znova a od kamene postaven
a farou nadán. Časem dolování, jemuž
i. 1566 a p. jako městečko, které však
městečko vznik svůj děkovalo, zaniklo.
v počátcích zakrnělo.
Erb: Štít polovičný. v jehož pravé polovici
Frauenberg, něrn. název hradu Hlu zlaté spatřuje se polovice císařského orla
boké, t. j. Páně hora. Týž název má také černé barvy se zlatým pyskem, ústy roz
Přimda (i Pfraumberg), ale tu jest jiného žhavenými a zlatými drápy. V levé polo
původu,
vici červené jsou dvě hornická kladiva
Frauenreut, farní ves u Chebu, jejíž křížem přeložená přirozené barvy a pod
kostel již ve 13. stol. stál. Dříve tu byla tím zlaté srnčí růžky.
tvrz, na níž seděl (1540) Mik. Fritsch a
Freudenberg, ves u České Kamenice,
později rodina Fritschhaus. Později statek l. 1547 majetek Kryštofa : Lotic, jenž
se vykoupil : práva Chebského &rozdělen jej zapsal bratru Bedřichovi. Později tu
na sedlské statky. L. 1768 postaven nový postaven dvůr s tvrzí. Když Bedřich z L.
kostel. Fara byla od 1. 1564 luteránská, 1. 1623 propadl F., prodán tento [. 1630
& katolická obnovena léta 1628. (PE. II. OldřichoviMěděnci z Ratibořic. Dcera
483-)
tohoto Anna Dorota vd. Cejkova pr. F.
Frauenstein, n. manství koruny České (1657) Marii Eusebii Laryšová. L. 1672
ve Francku v l. 1580—1803 přiznávané, "dostal se'v jeho držení Jan Arnošt Ro
naposled v držení Pernklobův z Šenraitu. temberk : Ketře, po něm následoval
Freienstadt, starý německýnázev Ku Gedeon Ehrlich : Ehrenfeldu a l. 1686
řích vod.
Bened. Praschl z Praschenfeldu, jenž držel
Místopisnýslovník: Část historická.
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F. k Bukovině. Později připojen jest statek kostele, který již byl v 16. st. postaven a
tento k Markvarticům.
ňlialním napřed k Nejdeku &potom k .lin
Freudenstcin viz Jáchymov.
[dřichovicům. Prvním farářem byl tu D. J.
Freudingen, n. manství koruny České iMayer, potomní arcibiskup. L. 1780 po
v Němcích, jímž se (1 372) hrabata z Hohen staven nový kostel. Erb jest slož1tý (vět
berka Karlovi IV. proto poddali, poněvadž šinou Nosticovský), totiž: Štít křížem na
hrad Weisseneck odprodali.
čtyři pole rozdělený, první a čtvrté modré,
Fried-, Frid- viz Frýd.
druhé a třetí stříbrné. V prvním jest zlatý
Friedan, ves u Frymburka. Jindřich měsíc, z něhož dva kly červeně a bíle ša
z Rožemberka dal 1. 1305 faráři Frym chované vynikají. V druhém poli jcst černé
burskčmu dovolení, aby mohl ves F. vy křídlo se zlatým pruhem. Na rozhraní obou
saditi (t. j. založiti). Protože patřila k faře, jest kotev, sahající až do třetího a čtvr
nepřip. se v urbářích panských. Pán míval tého pole, barvy modré, kde jest na stříbře,
vrchnost a farář bral užitky.
a barvy zlaté, kde zasahuje v modré pole.
Friedreichs, n. ves v krajině jihozáp. Pod ní přes obě spodní pole jest štítek
od Starého města v okolí Nové Bystřice. červený s dvěma havířskými kladivy, na
Vernéř z Pořešína pr. l. 1375 ve vsi F. kříž přeloženými & fafrnochy stříbrné a
úroky OldřichovizRožemberka. L. 1487 červené barvy po obou stranách.
přip. se tu jen pustotiny, které patřily ku
Frydlant (pův. Vrvdelant), město v sev.
panství Landšteinskému.
Čechách se starým hradem. Okolí patří-
Frim- viz Frym-.
valo prvotně k Lužici a biskupství Míšen
Frummersreut, n. manství koruny skému, avšak dostalo se v držení Častolova
České v Němcích (1370—1501), 1. 1630 Ronovce (1238) k—purkrabství Žitavskému.
Syn jeho Častolov obdržel za díl krajinu
již promlčené.
Frumštein (původně Frommenstein), F-skou a od purkrabství Žitavského okolí
n. hrad mezi Všeruby a Hunčici, původiště Liberce a založil okolo r. 1257 F. Král
pánů z Frumšteina,
kteří byli jednoho Přemysl odňal mu toto panství a pr. F.
rodu s pp. z Gutšteina a z Vrtby. Z rodu (1278) Rulíkovi z Bibršteina k manství.
tohoto přip. se Jan (1358—1360), Břeněk V držení jeho pak následoval syn Jan
(1379—1416), Vilém (1406) a Břeňkovi (1327) a tohoto syn Bedřich (1- 1360).
synové Jan (1428—1470), Dětřich (1432 Bedřichovi synové byli Hanuš a Oldřich
až 1447) a Zdeněk. Ok. l. 1467 ještě F. (1360 a t. d.), kteří měli také velké statky
byl obydlen. Asi v ty doby byl dobyt stranou v Lužici. Onen podělil !. 1416 syny své
pod obojí; potom sice strana katolická jej a zemřel 1. 1424. F. obdržel syn Václav,
zase opanovala, ale dřevním pánům ne za něhož prý město od husitů vypáleno
navrátila. Byli to tuším pp. z Gutšteina. (1428). L. 1433 vpadla sem posádka Grab
Jan z Gutšteina pr. asi r. 1520 panství šteinská, avšak odražena. Oldřich, syn Vá
Všerubské a s ním hrad pustý F. s dvorem clavův, spojil se 1. 1441 s knížaty Saskými
Petrovi Kokořovci z Kokořova a tento & držel F. s bratry svými Václavem a Be
potom Hynkovi z Šontálu. Od té doby dřichem. Když Oldřich l. 1463 zemřel, syn
patřil F. ke statku Hunčickému.
jeho Oldřich se rozdělil se strýcem Václa
Frybus (něm. Frithbuss, Fríebns, dříve vem a dostal za díl F. Po něm držel jej
i Frú'poss), město 11Nejdeka, jež založeno nejstarší syn Jáchym (1516 a t. d.) a po
bylo v 16. stol., když se tu zarazily doly tomto (1- j. 1523) syn také Jáchym ře
na cín. Od Viktoryna Šlika z Holiče čený. Týž zemřel 1. 1544 bez dědicův a
obdrželi obyvatelé (1553) první výsady a ve F. uvázal se Kryštof strýc jeho, jenž
stáli od té doby stále pod vrchností statku dostavěl kostel v městě a část horního
Jindřichovic. Za válek švédských zanikalo hradu (1- 1551). Poněvadž byl posledním
tu hornictví. L. 1670 obdrželi obyvatelé této pošlosti, uvázal se v F. král Ferdi
potvrzení svobod od Jana Hertvíka hrab. nand I. a držel jej napřed přímo (až
: Nostic. L. 1704 zřízena fara při zdejším 1555), potom zastaven Kunrátovi z Ho
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burka, jenž F-ským (1558) majestát na: otevřená bez vrat a s černou mříží vy
trhy výroční &téhodní vyprosil. T. r. k. F taženou. Po obou stranách brány jsou
Bedřich z Rederu k manství (1- 1564).| stříbrné okrouhlé věže, každá o třech od
Z pěti jeho synův drželi pak F. Kryštofa stavcích s trojími střílnami, červenou bání
Melichar nejmladší a udělovali poddanýmg a zlatou korouhvičkou. Nad branou jest
svým rozličné svobody na zlepšení živností. : zlatý štítek s červeným jelením rohem sto
Onen zemřel 1. 1591, tento r. 1600. Syn| čeným a nad tím zlaté F. (H. X. 177.)
Frydlant, někdy hrad záp. od Nového
jeho Kryštof došed r. 1611 let svých, po-l
tvrdil výsady měst a cechů na celém pan-l zámku v okr. Lipském, po němž se na
ství. Povstání účastnil se tak úsilovně, že zývala větev Ronovcův. První jeho držitel
cti, hrdla a statku odsouzen. F. zabrán a byl Albert : F. (1279—1319), jenž se
prodán v manstvíAlbrechtoviz Vald šteina tak od 1. 1288 nazýval. Po něm jej držel
(viz Frydl. knížectví), jenž měšťany v jich syn Zbyněk (1319—1348), ale brzo se
právech zkracoval. L. 1623 vpadl Kryštof tato rodina (Škopkové z Dubé) odstěhovala
na panství a je vytloukl. Reformace kato— na jiná sídla neb upadla v chudobu.
lická prováděna tu zvolna. Po smrti Al dostal se v drženíJindřicha Berky z Dubé
brechtově dán F. Matyášovi hr. Galla (1348—1403). L. 1391 připomíná se ještě
sovi jako svob. panství. L. 1635 vypleněn F-ské zboží, ale v 15. st. spustl hrad a
jest F. od Uhrů, l. 1636 osazen jest od přip. se v 16. st. na panství Rybnovském
Švédův pod Bannérem; švédská posádka jako hrad pustý.
Frydlant, hrad neb tvrz (?) neb dvůr (?),
teprve léta 1638 od císařských sehnána.
L. 1639 vpadl do města švédský generál po němž se psal ]. 1290 Vok ze Strun
Pfuhl a vyplenil je, potom osadil Torsten kovic, jinak z Krumlova. [ jest možná,
son hrad a védové tu devět měsíců po že stálo toto sídlo nad Frymburkem, jenž
roučeli. L. 1640 dobyt F. od císařských, byl do 14. stol. sídlem zvláštního statku.
ale 1. 1642 obsadil jej Torstenson zase a Ovšem není na jisto postaveno, zdali F.
zůstali tu Švédové celý rok. L. 1645 osadil pp. Krumlovským patříval, ale k pravdě
jej Wittenberg a Švédové tu pak zůstávali je podobno.
až do října 1. 1649. Po smrti Matyášově
Frydlantské knížectví trvalo deset
(1- 1647) pokračováno v reformací a svo— let (1625—1634). Začátkem jeho bylo
body poddaných zkracovány. Matyášův panství Frydlantské, které Albrecht V. E.

mladší syn Antonín Pankrác Rudolf (od
r. 1661) potvrdil F-ským aspoň některé
svobody (1671). L. 1673 k. F. František
Ferdinand, starší jeho bratr (1- 1697). Syn
jeho Jan Václav (1- 1722) týral poddané
své. Za syna tohoto, Filipa Jozefa (1- 1757)
zkoušel F. zase vojenské útrapy. L. 1744
osazen, l. 1757 vypleněn od Prusů. L. 1759
vtrhl sem pruský generál Fouqué, zajal
charvátskou posádku a obyvatelstvo týral.
L. 1762 přišli sem Prusové třikráte. Mladý
dědic Krystyan Filip převzal F. 1. 1770 a

postavil vl. 1773—1779 nové stavení na
předhradí. Poddaní ho pro jeho laskavost
milovali (1- 1805). V držení panství ná
sledovali po něm syn Krystyan Kryštof
(1—1838), syn toho Edvard ('l- 1891) známý

: Valdšteina l. 1622 k manství koupil a
které l. 1625 dne 3. dubna na knížectví
povýšeno. Avšak od r. 1622 měl Valdštein
mnoho statkův z pozůstalosti Smiřické a
rok co rok kupoval velké a malé statky
dílem z konfiskace, dílem od držitelův. Ty
a takové statky na jeho žádost z práva
zemského propuštěny, z desk zemských vy
mazány a císaři jako manství podány.
Všechny spojeny v jedno souvislé území,
jež povýšeno ]. 1627 na knížectví s názvem
vévodským; trvání jeho pak pojištěno maje
státem, že nemá býti 11kdy v pokutě ujato,
nýbrž vždy jen držitel měl býti trestán.
Knížectví toto prostíralo se (_1631) západně
až za Brniště (mimo Zákupy a Mimoň),
za Lipý, Jezvý, Holany a Tuhaň, jižně za

z posledních válek a jeho syn František. Vidim, Kokořín, Stránku, Zvířetice, Kněž—
Erb: Štít modrý a na něm na trávníku most, Skálu, Mladějov, Třevac, Libaň, Ko
stříbrná hradba se stínkami a v ní brána pidlno, Vys. Veselí, Smidary, až skorem
15*
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k Bydžovu a za Petrovice, východně za
Frydštein (stč. i Fryčlein, původně
Cerekvici, Miletín, Debrný, Pilníkov a Frei Freudenstein i Friedensleín), n. hrad u Malé
heit, severně až ke hranicím zemským. Skály, snad postavený od Jana staršího
V tomto souvislém kusu nepatřil knížeti (1-1367) aJana ml. syna jeho z Dražic,
statek Lískovský, za to měl ještě statek aneb od Jana z Bibršteina (1376—1378),
Radounský u Štětí a ves Kobylice 11 Ne kteří okolí drželi. L. 1385 držel jej Bo
chanic. Hlavním městem a sídlem knížete huněk Puklice 2 F., od něhož jej k.
i vrchního regenta byl Jičín. Sídly komor Ješek Kamenec ze Střížovic, sedě tu se
ních panství byly Frydlant a Liberec, Veliš, synem Petrem. Potomci jich zvali se z F—a
Bělá, Nový zámek, Smrkovice, Semily, a : Maršovic. Asi léta 1406 dosáhli F-a
Hrubá Skála, Jičín, Hořice, Český Dub, bratří Bohuše a Vaněk z Kovaně. Tento
Dokez, Houska, Kopidlno, Hostinný, Vrch zemřel po r. 1414 a dědici byli Václav
labí, Vysoké Veselí, Zběř, Tuří, Staré hrady, (1- 1424) a Jan zDoubravice.
L. 1432
Smidary, Stolinky (teprve od 1. 1632), Kost oblehli Sirotci F., který se jim za nedlouho
(teprve 1. 1632), Mimoň (od ]. 1633), Trno poddal. Bohuše drže jej sám zemřel 1. 1460.
vany (od 1. 1633). Poslední čtyři sice Vald Po něm uvázal se ve F. Jan Zajíc z Ha
šteinovi patřily, nebyly však z desk vyma zemburka &držel jej ještě 1. 1469. L.. 1489
zány &ke knížectví připojeny. Kromě toho poroučel tu Jiří Berka z Dubé, l. 1498
bylo na knížectví drahně statků manských. Vilém Zub z Landšteina. Nedlouho po
Po smrti knížete (1634) ihned bylo kníže tom měl jej Jan Dubecký z Dubče, jenž
ctví Frydlantské, které bylo kusem z těla jej odkázal Janovi Chvalovskému z Le
království Českého vytrženým, zrušeno, dec a dětem jeho s Eliškou Krašovskou
všechna jeho příslušenství zase dána pod z Landšteina splozeným (1508). Jan tu
právo zemské a manství znenáhla v dědi seděl_ještě l. 1516 a syn jeho Jindřich
ctví uvedena (kromě Forštu. ——Podrobně ;léta 1524—1530. Synové jeho Jindřich,
\' Bílkových konf.). Erbem knížectví byl Adam, Hynek, Václav a Zikmund drželi
štít pod vévodským kloboukem, na němž potom F. a když Jindřich zemřel, zůstaviv
se spatřuje orlice & na její prsou štítek syna—Jana ml., prodali (1540) hrad F.
rodu Valdšteinského, čtyři lvi, dva zlatí s vesnicemiJanovi z Vartemberka. Tento
v modrém, dva modří v zlatém poli.
připojil F. k Českému Dubu a dvůr lidem
Frydmansvald,
n. manství koruny rozprodal. (H. X. 254.)
České, jež zůstaveno l. 1459 při Sasku.
Frydvald (t. j. Friedwald, staroněm.

Frydnava. (prv. Friedenau, Freudenau), dial. Fredavald), hrad východně od České
ves u Něm. Brodu, n. s tvrzí, ode dávna
vladyčí sídlo, na němž seděl 1310—1327
Michal. Ve 14. st. řídili se držitelé také
knihami Brodskými, sice byli many ke
hradu Ronovci. L. 1479-—-1491 držel F.
Jan Špetle z Pru'dic, od 1. 1510 Jin
dřich Naz : Chřenovic, jenž l. 1533
z manství propuštěn. Po něm tu byl Hynek
(1543) a tohoto synové Mikuláš & Adam

Kamenice 11 Dolní Prešky, postavený na
panství Šarfšteinském k řízení východní
jeho polovice či panství Kamenického. Při
pomíná se poprvé l. 1406, jsa tehdá v držení
Hynka Berky z Dubé. Za synův jeho od—
děleno jest Kamenicko od Šarfšteinska a
dostalo se Janovi (1- 1426) a po něm bratru
Jindřichovi, jehož manželka Jitka z Hazem
burka ]. 1427 na F-ě sídlela. Asi 1. 1428
prodal Jindřich hrad F. s ostatním pan

(1571). 1576 k. F. Baltazar Šenovec
z Ungersvertu, jehož potomstvo (1604 stvím Zikmundoviz Vartemberka.
Jan a Pavel. 1656 Augustin Arnošt, 1677
Jan Rudolf, pak tohoto bratří Augustin
Arnošt a Frant. Leopold) tu do r. 1689
sedělo. Tehdá koupil F. Karel Max. hr.
z Thurnu, ale 1. 1700 dostala se věřite
lům. Potom připojena ke Štokám & tvrz
l. 1806 rozmetána.

Když

pak potomci jeho ok. 1. 1442 nový hrad
nad Kamenicí postavili, opuštěn F. a za
nedlouho i jméno jeho zapomenuto.

Frymburk

(zkrác. Friedenburg, u lidu

prý Zámostí), městečko nad Vltavou, přip.
se poprvé [. 1277, majíc tehdá farní kostel.
Odtud, že farář Přibyslav tehdá v listu

Frymburk —- Funkštein
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Vítka z Krumlova svědčil, mohlo by se spojení obou dílů, jež připojeny k panství
souditi, že F. (jenž byl do 14 st. samo Opočenskému. Názevpanství Frymburského
statným zbožím) pp. Krumlovským náležel. ;udržel se do konce 16. stol., hrad ještě
1. 1598 v dobrém stavu, ale nebydlelo se
Od 1. 1302 drželi jej pp. z Rožemberka.
Jindřich 2 R. daroval (1305) podací ko „na něm. (H. 11. 60.)
stelní kl. Drkolenskému, ale tím vyvolán
Frymburk, ves v okr. Sušickém, n.
spor (1313) s klášterem Ostrovským, který s hradem, od r. 1318 v držení Sezemy a
měl nějaké obdarování na zdejší kostel 'Protivy, z nichž onen pr. svou polovici
(ukončen l. 1317). V potomních dobách Pertoltovi z Lipého a tento v manství
dostal kostel od pánův z R. a zemanů jDrslavovi z Šelmberk a. Z prvotního rodu
okolních všelijaká obdarování. L. 1374 špřip. se bratří Bašek a Svojše (1356 až
nastaly spory mezi klášterem a sousedstvem jl377), bratří Bušek Jaroslav a Pertolt
o desátky k faře, kteréž výrokem pánů
a t. d.) a Karel a Protiva (1368
uklizeny; z té příčiny také došel F-ských [(1364
a t. d.) synové Sezemovi. L. 1384 držel
rozkaz (1388), aby snopů z polí neodklí jej Pavel z Vintrberka, později následo
zelí, dokud by si farář svůj desátek nena val Stach Buben z Hr. (1395) a synové
značii. F-ští obdrželi svobody od Voka jeho Držkraj (1- j. 1437), Václav Varlych
l. 1492 a od Viléma z R. 1. 1555,

1575 (1415—1437)

a Racek (1415—1420).

a 1577, zejména právo piva bílá a jeěná Jiný Racek (1456 a t. d) protivil se krá
vařiti, což Petr Vok z R. 1. 1596 potvrdil. lovi Jiří, pročež syn jeho kníže Jindřich
Jan Jiří ze Švamberka daroval jim mlýn léta 1467 F. mocně opanoval. Později
na Vltavě. F. stále zůstával při panství Rackovi navrácen a seděl tu ještě 1. 1490.
zámku Rožemberka. Erb: Na stříb. štítě
V 16. st. spustl F. & připojen k Horažďo
červená růže se zlatým jádrem a zeleným vicům. V l. 1548—1549 byl zastavován:
kalichem spod vyčnívajícím (erb pp. z Ro teprve Vilém z Rožemberka pr. jej (1574)
žembcrka).
Janovi Vojslavoviz Branišova, jenž tvrz

Frymburk, n. hrad u Hrádku v okr. obnovil (“l- 1612). Syn jeho Jan Vojslav
Novoměstském,pův. řečenýFriedenburg,
propadl F., kterýž prodán Elišce Kolo
jehož prvním známým držitelem byl 1. 1354 vratové z Lobkovic (1623) a od ní po
Matouš ze F. Nástupce jeho Čeněk z Li stoupen (1631) synu jejímu Oldřichovi
pého (1362) postoupil ho Janovi řeč. Jira, FrantiškoviLibšteinskému z Kolovrat.

kastelánu Krakovskému (1- 1363). jehož Potom připojen k Žichovicům. (H. XI.)
vdova Eliška z Lipého tu 1. 1364 vládla.
Fuchsberg, prvotní jméno hradu Puš
F. ujal po ní Jindřich z L., ale prodal

jej před r. 1365 Janovi z Lichtemburka.
L. 1367 k. jej Hynek z Dubé a z Ná
choda. L. 1374 patřil Štěpánovi a Janovi
z Opočna, později seděl tu Jan sám, drže
k němu také Dobrušku. Nástupcem jeho
byl Jan Městecký z Opočna, jenž za husit.
bouří brzo s tou, brzo s onou stranou držel.
Před r. 1432 opanoval F. Jiřík z Dubé
('i' 1450), ale připovídal se k němu !. 1437

perka, odkudž povstalo napřed Fusperk

a potom Pušperk.
Fuchsberg, ves u Vrchlabí. Zde postavil
tvrz Hanuš Cetryc z Karyše, když se
s Paulou z Jandorfu, dcerou pana Vrchlab
ského oženil. Po jeho smrti (1564) vdova
tu nějaký čas-seděla a pak to sídlo opu
štěno. (H. V. 236)

Funkštein (prv. Funkenslein, v 16. st.
Aleš ze Šternberka.
L. 1519 seděl tu také Fínkenšlein), n. hrad, jenž maten
Hynek Anděl z Ronovce, jehož s_vn s Peršteinem. Poloha jeho jest nejistá, tolik

Achylcs pr. F. asi 1. 1530 Janovi Trčkovi
z Lípy. Tento dělil se oň se strýcem
Zdepkem mladším (1- 1543), jenž peníze
na jeho koupení vynaložil. Každý dostal
polovici hradu. L. 1538 k. polovici Janovu
Jan mladší, syn Zdenkův a tak přišlo ke

však jest jisto, že stával v okolí Klášterce.
Bezpochyby postaven byl od Viléma ze

Šumburka, když pr. ]. 1449 Nový Šum
burk. Nedlouho potom byl buď zbořen
aneb opuštěn. Vilémovi synové Bedřich
a Jan pr. jej 1. 1466 Bedřichovi ze Šum
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jenž jej k panství Peršteinskému

připojil. V 16. st. byl tu toliko les.

Furgisatís,

jedno z měst z geografie

Ptolemaiovy, které by dopadlo do

ech.

Funkšteín (Funkenstein), ves v okresu
Varském, nad níž stával hrad na hoře
Schlossberg. O starších osudech této ves-'
nice není nic známo. V 16. stol. patřila

Ze stupňův totiž, jak určuje polohu Šu
mavy a F. jde na jevo, že tato pod Šu
mavou na straně České ležela. Ačkoliv
Ptolemaios jí dává stejnou šířku s Brodem
k panství Andělské hory.
nad lesy (Brodentia), přece odtud nelze nic
Fůrstenberg, starý název hradu Svo-jjistého dovoditi,leč jen domněnku. že ležela
janovského.
| buď v krajině Klatovské neb odtud k Písku.

G.
Gabersdorí, správně česky Libeč.
Cabreta, Gambreta, název Šumavy
v geografii Ptolemaiově. V popisu svém
Germanie mluví o ní třikráte. Poprvé při
pomíná ji při vytčení hranic Germanic,
kdež mluví o ústí potoka, který přicházeje
od severu : lesa G. padá do Dunaje. Aťsi
se tu míní Miíhl neb jiný přítok, vždy se to
vyrozumívati musí na Šumavu. Podruhé
přip. ji mezi horami Germanic (s udáním
polohy) a naposled praví o ní. že na obrazu
mapy bydlí pod ní (tedy jižně) Marko
manové.

Galgendorf,

n. \'es, nyní část města

Mimoně, s níž splynula. L. 1407 zapsán
tu úrok kostelu Mimoňskému od Viléma

a Petra bratří z Vartemberka.

G. pa

Geltsch \'iz Jeleč.
Georgenthal viz Jiřetín.
Georgswalde

(vlastně Al! G.), město

na Saské hranici u Šluknova. G. bývalo
přísl. hradu Honšteina, od něhož připojeno
k panství Šluknovskému. V 15. st. slove
Geringswalde, v 16. st. Jorgswald. Dlouho
jsouc vesnicí povzneslo se svým průmyslem,
l. 1725 postavila tu hrab. Ernestina z Ha
rachu kostel, l. 1753 povýšeno od cís.
Marie Terezie na městys & obdarováno
trhy výročními. Městem se stalo 1. 1784
majestátem cís. Jozefa ll. L. 1818 zřízeny
tu léčivé lázně. Erb: Na červeném štítě
obraz sv. Jiří na brůně (která má zlaté
koňské nádobí) sedícího, an oštěpem bodá
draka na zemi ležícího zelené barvy.

tříval k panství hradu Ralska & s ním při
Gerbetschlag (původněGerbrechlslag,
pojen k panství Mimoňskému.
Gerbertslag, t. j. Gerbertova Lhota), ves
Gattendorf, n. manství koruny České, u Vyšního brodu. Snad byla vysazena ocl
Gerberta, jenž se od r. 1259 několikráte
jež zanecháno l. 1459 při Sasku.

Gebendorf viz Kubinské.

Gehaag, ves u Chebu, n. tvrz &man
ský statek, na němž seděli ]. 1360 Fran
tišek 2 G., 1. 1446 František a Vilém Jun
kerové, v 16. stol. Šmidlové ze Seeberka.

připomíná. Jindřich: Rožemberka slíbil
l. 1278 klášt. Vyšňobrodskému ji dáti,

kdyby se z výpravy do Rakous nevrátil;
poněvadž se však vrátil, k darování ne
došlo. Přes to vyskytuje se 1. 1323 a v po
V1.1608—1635 byl v držení Pachelblův, tomních dobách v držení kláštera, ale zá
]. 1635 následoval Moser, nejv. vachtmistr. roveň také 1. 1380 a 1500 jako přísl.
L. 1640 k. G. Arnošt Otovaldský, jenž hradu Rožemberka (nikoliv však 1. 1589).
zradil Pražská města a za to od Švédské; Gereute viz Krajt.
královny do šlechtictví s heslem v. Streit-ř Gerštorf, farní ves v okr. Č. Kamenice,
berg povýšen byl. Statek jeho sice zabrán,.jež se již 1. 1382 jako přísl. panství Ka
avšak zůstaven mu a Otovaldský prodalřmenického připomíná. Barbora z Lotic,
jej 1. 1650 obci Chebské. (PE. II. 492.)idcera Zikmundova, pr. ji (1497) Zikmun
Geiselpatz viz Pračov.
!dovi a Jindřichovi, br. z Lotic, avšak v po
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zdějších dobách patřila zase ke Kamenici. vrchnost manská postoupena kuríirštůrn
Později povstal tu kostel; nynější kostel po Falckým.
Gluzk, n. manství koruny České, jež
staven l. 1775 a stal se 1. 1853 farním.
Gerštorf, ves v okr. Jirkovském (dříve zůstaveno l. 1459 při Sasku.
Gobelsdorf, l. 1278 ves u Něm. Brodu,
též Přední Bernov řečená), povstala (snad
v 16. st.) na statku Bolebořském, s nímž nyní neznámé polohy.
Gólsin, n. přísl. koruny České, jež ji
se dostala k Byčicům a z konfiskace Žďár
ským ze Žďáru. Později připojena k Ahni— 1. 1372 zastaveno.
Goldwaag, ves v okr. Planském, česky
kovu.
Gerštorf (také Górsdorf, dřívei Girs Řešanov.
dorf), ves u Chrastavy, přip. se od 1. 1454
jako přísl. hradu Grabšteina.
Gerungestorf (Kern-nkovaves), .r. 1278
název vesnice blíže Něm. Brodu, jejíž jméno
dnes není známo.

Gesirzen viz Jezerce.
Gesmesgriin,

ves v okr. Jáchymov.,

dobře česky Osvinov (viz to).
Gfell (pův. Gefelle), ves blízko Ostrova
v okr. Karlovarském, 1. 1364 sídlo Bedřicha
ze G. Odtud nazývali se Kfelíři ze Zak
šova, kteří druhé jméno si od tvrze Zak
šova nepříliš daleké obrali. L. 1557 vy
skytuje se jako dávné přísl. panství Ostrov
ského.
Gfell, ves u Slavkova, v 15. st. a potom
přísl. hradu Bečova.

Glasau, česky Neblažov.
Globen (v mluvě Kloben), ves u Falk
nova, původiště Globnárů z G. G. býval
poddán hradu Kynšperku v příčině popravy,
sice byl statkem zemanským.

Glóckelberg,

farní ves u Horní Plané,

Gossengriin

cengryn,

(Gassengrůn, českyi Ko

chybně Kaceřov), město 11 Falk—

nova, prvotně ves, jež se přip. l. 1350
jako přísl. hradu Hertemberka. Tehdá tu
byl farní kostel, jehož podací patřilo do
1. 1364. pánům hradu Hertemberka, avšak
v l. 1409—1415 vykonávali to právo pur

krabí Loketští(1409—1413'purkrabě Her
temberský). Nicméně zůstal G. při Hertem
berce, s nímž dán v 15. stol. do zástavy.
Ještě v 15. stol. byl vesnicí, ale když se
potom tu dolovati počalo, povýšen na mě
stečko skrze krále Vladislava (1485) a ob
dařen erbem a městskými právy; jako ta
kové přip. se 1. 1523. L. 1583 obnoven
kostel, l. 1598 obdrželi sousedé svobodu,
aby o statcích svých řídili, l. 1604 založ.
matriky. V 17. a 18. st. zanikalo tu do
lování a obyvatelstvo chudlo. Proto založ.
!. 1643 špitál, jehož důchody vl. 1695 až
1712 rozmnožovány; a druhý špitál zřízen
l. 1761. T. r. založena také kaple sv. Já
chyma a sv. Anny, jež l. 1785 zrušena;
l. 1821 prodána a rozmetána. L. 1760
osvobozeni sousedé z tuhého poddanství.
L. 1807 skoretn celé městečko vyhořelo.
Erb: Štít modrý a na něm rameno lidské
až po loket obnažené, jež drží dvě hornická
kladiva se zl. topůrky. (Bernau, Album

jež povstala l. 1670 usazováním se dřevo
rubcův; [. 1705 bylo tu již 30 osedlých,
jež kníže Krystyan z Eggenberka od od
úmrtí osvobodil. L. 1785 tu zřízeny lokalie
a dřevěná kaple, vl. 1788—1794 postaven
tu nový kostel a l. 1857 zřízena fara.
[. 12.)

Glouchov, město v Sasku, n. přísl. a
manství koruny České, od 14. st. v držení
pánů ze Šumburka. Ve smlouvách Cheb
Sk)"chl. 1459 zůstaveni pp. ze Šumburka
při koruně České. V 16. st. přijímali v léno
zámky G., Waldenburg, Pirschenstein neb
Lichtenstein a kl. Geringwalde. L. 1590
dovoleno jim kl. Geringswald prodati za
to; že jiné statky v manství podají; avšak
neučinili koruně patřičnou náhradu. Při
límali léno naposled l. 1743, avšak potom

Gottesacker.

Tímto jménem jmeno

váno bývalo místo, n. vesnice, jejíž pravé
jméno známo není, od Němcův v té kra
jině osedlých (1546). Stávala v okolí Dou
pova.

Gótzdorf

(vlastně Golzendorf), ves

v okr. Mimoňském, jež se přip. l. 1369;
tehdá tu Pancířové zapsali úrok kostelu
Kunratickému; jiný úrok tu k. (1371) pro
oltář v Lipém, odkudž část vsi k Lipému
patřila. Sice tu také 1. 1388 Jan Pancíř
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ze Smojna sídlel, avšak ostatek náležel L. 1645 osazen G. od Švédův a držen až
k panství Zákupskému.
do míru. Jiří Zikmund, syn Davidův, pr.
Gozwinsdorf (zkrác. Gíessdorf), starý G. Janovi Hertvíkovi : Nostic (1651) a
název Vrchlabí.
tento ihned Adamovi Matyášovi : Traut
Grabštein, Kravštein (něm. Grafen—mansdorfu. Rod jeho držel G. až do
stein), hrad starý, zámek a ves u Chra 1. 1704, kdež pr. Janovi Václavovi hrab.
stavy, původně řečený Ulsiz, ale novým Gallasovi. Od té doby sdílel pány s Fryd
jménem pojmenovaný od purkrabí 2 Do lantem. (H. X. 225.)
nína. Jim se dostal od krále Přemysla ll.,
Grafenried, farní ves u Ronšperka,
jenž je jistému pánu neznámého jména původně příslušenství Bavor. L. 1764, dne
odňal. Až do 1. 1310 podlehal právu Ži
tavskému, potom vysazen jako ušlechtilé
manství. První z Donínův byl Jindřich (III.),
jenž ok. ]. 1280 zemřel; ze synův jeho
ujal G. Jaroslav (1288—1317) a po něm
syn Jindřich (1326—1334). Po něm ná
sledovali synové Čeněk, Jindřich, Vilém a
Jan společně (1356 a t. d,), naposled ale
Jindřich sám (až 1399). Syn jeho Albert
zemřel léta 1419 a tohoto syn Jindřich
r. 1428, nemaje mužských dědicův. Tu
opanoval G. Venč 2 D., ale jeho sehnal
Mikuláš z Kaišperka a činil veliké škody
do Lužice. L. 1435 upadl do zajetí a G.
dostal se v moc Jana Čapka ze San, jenž
odtud zase Lužičanům škodil. Tedy se tito
spojili se Zikmundem z Vartemberka, jenž
G. ztekl a G. Hlaváčovi z Donína ode
vzdal, avšak pravým dědicem byl Jan : D.
Oba odevzdali právo své (1438 neb 1439)
dotčenému Venčovi, jenž také byl v ne
přátelství s Lužičany. Tito přitrhli (1448)
ke G., ale se vší svou střelbou nic ne
dovedli. Po druhé hradu dobyli (1450) a
Venče k zápisu donutili ('i' 1471). Po něm
následovali synové Jan (1- 1491) & Mikuláš,
jenž tu počal dolovati (1- 1540). Synové
jeho Albrecht, Jan, Jaroslav, Václav, Be
dřich a Kryštof rozdělili se 1. 1549, avšak
někteří potom odumřeli a ostatní prodali

3. března učiněna jest smlouva o vymezení
hranic, podle níž statek G. 5 vesnicemi
Anger,'Seeg a Haselberg připojen ke král.
Českému. Statek G. patřil !. 1753 Frant.
Wernerovi, jenž rozšířil zdejší kostel léta
1764, a potom patřil rodině Můllerů z Alt
hammerthalu. L. 1770 zřízena tu duchovní
zpráva (zámecký kaplan), l. 1782 přivtělen
G. k arcibiskupství a l. 1808 zřízena tu
fara. Léta 1803 přešel statek v držení
rodiny Voithův z Voithenberka. Později
statek rozkouskován a jedna část přivtělena
k Ronšperku.

'

Gratschen, spravedlivě česky Hra
dešín.
Grein viz Kryně.
Griesshof, n. manství koruny České
v Němcích (1373—1501),1. 1501 v držení
Frumerstorfu, avšak !. 1630 již zamlčené.

Gróna, Grónau viz Chřínov.
Grčwenberg, hrad &městečko u Norm
berka, n. manství koruny České od 1. 1371.
V l. 1577—1791 přijímala naň léno obec
města Normberka.
Grub, n. manství koruny České v Něm
cích (1358—1501), 1. 1630 promlčené.
rube, n. manství koruny České, jež
zůstaveno l. 1459 při Sasku.
Griin u Klášterce, česky Hřím.

Griinau, n. manství koruny České
G. Jiříkovi Mehlovi ze Střelic (1562). v Němcích (1376—1501) rodiny Engel
Tento pr. G. (1586) Ferdinandovi Hof hoferův, 1. 1630 promlčené.
Grunaw viz Černíkovice.
manovi z Grynpichlu (1- 1607), jenž
odkázal G. manželce Elišce z Donína
Grund (Chrisloýhsgrund, v českých pa
(1- 1611). Skrze ni dostal se v držení G. mětech Údol. su. Kryštofom neb Údolí),
třetí její manžel Jan z Černhauzu.
_Po farní ves u Chrastavy, okolo 1. 1580 na
tomto následoval synovec jeho Jan Bedřich panství Lemberském v nově založená. Ne- ,
(1622) a po tomto strýc jeho David. To dlouho potom (před r. 1600) postaven tu .
muto G. 1. 1632 zabrán ke knížectví Fryd i kostel dřevěný. Na jeho místě postavený,

lantskčmu a propůjčen Maximil. z Vald ]. 1684 druhý kostel dřevěný a zřízena při 
šteina, alel. 1637 zase Davidovi navrácen. něm duchovní zpráva; v nové době fara. .
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Grunt dolní a horní, dvojí ves u Varns— Gutenbrunn viz Útěchovice.
dorfu, povstala na panství Tolšteinském.
Gutzenburg,
11.tvrz u Gingen v Něm
Prvotně (1485) se tu jen jediný G. při cích, jež přivtělena léta 1360 ke koruně
pomíná a tak to bylo ještě 1. 1560, avšak
l. 1587 přip. se již dvojí G. a l. 1607
kostel, jenž byl postaven v Dol. G. Od
1. 1636 patřily obě k panství Rumburskému.
Až do naší paměti patřil kostel zdejší k faře
Jiřetínské, a byla tu toliko expositura;
v nové době zřízena tu fara.

eské.

Gutštein

(pův. Gutenstein), zbořený

hrad a dvůr v okr. Bezdružickém, založený
buď na konci 13. neb poč. 14. st. Jetřich
a syn jeho Sezema jsou jeho první držitelé

známí a předkovépp. z Gutšteina.

Drželi

jej pak bratří Jan (1-záhy), Jetřich a Půta

Grunt dolní, prostřední a horní, (1369 a t. d.), později Jetřich sám a sy
trojí ves v okr. Děícnském, která se te
prve v 16. st. připomíná. Povstaly na pan
ství Děčínském a byly tu prvotně tři vísky,
které tvořily jednu rychtu. Dolní G. pa
tříval farou do Děčína, od 1. 1702 k Roz
bělesům. Léta 1746—1747 postavena tu
kaple sv. Trojice, l. 1780 zřízena tu ex
positura. L. 1828 kaple rozmetána a l. 1830
dokonána stavba kostela, jenž byl 1. 1853
na farní povýšen. Ostatní dvě vesnice po
nechány při faře Rozběleské. (Focke.)

Grunta viz Libenice.

nové jeho Burjan (1413—1462) a Jan st.
(1419—1452). Tento zůstal na Bělé a G.
dostal se synu Burjanovu Burjanovi (1462
až 1488) řeč. Bohatý, poněvadž nabyl vel
kých statkův a požíval nevšední vážnosti
v celé zemi. O hojné ty statky podělilo se
pět synův, kteří otce přečkali. G., jak se
zdá, dostal syn Jetřich, jenž l. 1513 zemřel.
Dědil po něm bratr Volf, spolu pán na
Petršpurce a Chýšech (1- 1545). Syn jeho
Viktoryn prodal G. hrad se dvorem a ves

nicemi Hanušovi Elpognárovi z Dol.
u Malé Skály, česky Kun Šent'eldu, jenž jej přivtělil k panství Bez
družickému. Dlouho byl udržován v do
(staroněm. Grunleins, nyní brém stavu, avšak znenáhla pustl. Jednou
Griinlas), ves u Lokte, l. 1397—1405 oddělen léta 1638, když Jan Bedřich ze
statek Václava Rotha, manský ke hradu Švamberka Trpísty & G. manželce své
Griinwald

vald.
Grynlas

Lokti, v 16. st. v držení Raussengrunerů. Maří Majdaléně z Donína jménem věna
Adam R. pr. tvrz a ves G. (1611) radě daroval. Po druhé oddělen, když po smrti
města Lokte, avšak l. 1621 jim zabrán Jana Kryšt.Ferd. z Heissenšteina statky
a pr. (1624) Janovi Menclovi z Kols jeho na jeho tři sestry spadly(169 3). Tehdá
dort'u, od něhož se dostal [. 1625 v držení přidělen Marii Elišce, že ale hned potom
Hertlů z Leitersdorfu.
L. 1692 k. jej zemřela, spadl G. na její dvě sestry. Získal
zase obec Loketská od Antonína Jana hr. jej manžel jedné z nich (Jan Jozef hr.
z Nostic.
z Vrtby) a prodal jej 1. 1712 s Cebiví zase
Guratin viz Krtinov.
k Bezdružicům.

H.
Haan viz Hajná.
|zase navráceny. Klatovští pr. H. (1630)
_ Habartice, farní ves u Klatov, přip. se Vilémovi z Klenového, jehož dcera Re
jnko taková ve 14. st. Klášteru Nepomu- gina Kocova darovala je 1. 1663 jezovitské
ckému náleželo tu podací a část vsi; „koleji v Klatovech. Od této k. H. (1680)
Ostatek byl vladyčí dvůr, na němž seděl Václav Karel ze Svárova, ale pr0dal je
1- '379 Jan. Obou částí dosáhla obecÍl. 1687. Potom následoval rod Broumův

města Klatov; l. 1547 jízabrány,l. 1549 z Miřetic, od léta 1700 Steinbachové
Místopisnýslovnik:Část historická.
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ze Smojna sídlel, avšak ostatek náležel L. 1645 osazen G. od Švédův a držen až
k panství Zákupskému.
do míru. Jiří Zikmund, syn Davidův, pr.
Gozwinsdorf (zkrác. Gíessdorf), starý G. Janovi Hertvíkovi : Nostic (1651) a
název Vrchlabí.
tento ihned Adamovi Matyášovi : Traut
Grabštein, Kravštein (něm. Grafen—mansdorfu. Rod jeho držel G. až do
stein), hrad starý, zámek a ves u Chra 1. 1704, kdež pr. Janovi Václavovi hrab.
stavy, původně řečený Ulsiz, ale novým Gallasovi. Od té doby sdílel pány s Fryd
jménem pojmenovaný od purkrabí 2 Do lantem. (H. X. 225.)
nína. Jim se dostal od krále Přemysla ll.,
Grafenried, farní ves u Ronšperka,
jenž je jistému pánu neznámého jména původně příslušenství Bavor. L. 1764, dne
odňal. Až do 1. 1310 podlehal právu Ži
tavskému, potom vysazen jako ušlechtilé
manství. První z Donínův byl Jindřich (III.),
jenž ok. ]. 1280 zemřel; ze synův jeho
ujal G. Jaroslav (1288—1317) a po něm
syn Jindřich (1326—1334). Po něm ná
sledovali synové Čeněk, Jindřich, Vilém a
Jan společně (1356 a t. d,), naposled ale
Jindřich sám (až 1399). Syn jeho Albert
zemřel léta 1419 a tohoto syn Jindřich
r. 1428, nemaje mužských dědicův. Tu
opanoval G. Venč 2 D., ale jeho sehnal
Mikuláš z Kaišperka a činil veliké škody
do Lužice. L. 1435 upadl do zajetí a G.
dostal se v moc Jana Čapka ze San, jenž
odtud zase Lužičanům škodil. Tedy se tito
spojili se Zikmundem z Vartemberka, jenž
G. ztekl a G. Hlaváčovi z Donína ode
vzdal, avšak pravým dědicem byl Jan : D.
Oba odevzdali právo své (1438 neb 1439)
dotčenému Venčovi, jenž také byl v ne
přátelství s Lužičany. Tito přitrhli (1448)
ke G., ale se vší svou střelbou nic ne
dovedli. Po druhé hradu dobyli (1450) a
Venče k zápisu donutili ('i' 1471). Po něm
následovali synové Jan (1- 1491) & Mikuláš,
jenž tu počal dolovati (1- 1540). Synové
jeho Albrecht, Jan, Jaroslav, Václav, Be
dřich a Kryštof rozdělili se 1. 1549, avšak
někteří potom odumřeli a ostatní prodali

3. března učiněna jest smlouva o vymezení
hranic, podle níž statek G. 5 vesnicemi
Anger,'Seeg a Haselberg připojen ke král.
Českému. Statek G. patřil !. 1753 Frant.
Wernerovi, jenž rozšířil zdejší kostel léta
1764, a potom patřil rodině Můllerů z Alt
hammerthalu. L. 1770 zřízena tu duchovní
zpráva (zámecký kaplan), l. 1782 přivtělen
G. k arcibiskupství a l. 1808 zřízena tu
fara. Léta 1803 přešel statek v držení
rodiny Voithův z Voithenberka. Později
statek rozkouskován a jedna část přivtělena
k Ronšperku.

'

Gratschen, spravedlivě česky Hra
dešín.
Grein viz Kryně.
Griesshof, n. manství koruny České
v Němcích (1373—1501),1. 1501 v držení
Frumerstorfu, avšak !. 1630 již zamlčené.

Gróna, Grónau viz Chřínov.
Grčwenberg, hrad &městečko u Norm
berka, n. manství koruny České od 1. 1371.
V l. 1577—1791 přijímala naň léno obec
města Normberka.
Grub, n. manství koruny České v Něm
cích (1358—1501), 1. 1630 promlčené.
rube, n. manství koruny České, jež
zůstaveno l. 1459 při Sasku.
Griin u Klášterce, česky Hřím.

Griinau, n. manství koruny České
G. Jiříkovi Mehlovi ze Střelic (1562). v Němcích (1376—1501) rodiny Engel
Tento pr. G. (1586) Ferdinandovi Hof hoferův, 1. 1630 promlčené.
Grunaw viz Černíkovice.
manovi z Grynpichlu (1- 1607), jenž
odkázal G. manželce Elišce z Donína
Grund (Chrisloýhsgrund, v českých pa
(1- 1611). Skrze ni dostal se v držení G. mětech Údol. su. Kryštofom neb Údolí),
třetí její manžel Jan z Černhauzu.
_Po farní ves u Chrastavy, okolo 1. 1580 na
tomto následoval synovec jeho Jan Bedřich panství Lemberském v nově založená. Ne- ,
(1622) a po tomto strýc jeho David. To dlouho potom (před r. 1600) postaven tu .
muto G. 1. 1632 zabrán ke knížectví Fryd i kostel dřevěný. Na jeho místě postavený,

lantskčmu a propůjčen Maximil. z Vald ]. 1684 druhý kostel dřevěný a zřízena při 
šteina, alel. 1637 zase Davidovi navrácen. něm duchovní zpráva; v nové době fara. .
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Grunt dolní a horní, dvojí ves u Varns— Gutenbrunn viz Útěchovice.
dorfu, povstala na panství Tolšteinském.
Gutzenburg,
11.tvrz u Gingen v Něm
Prvotně (1485) se tu jen jediný G. při cích, jež přivtělena léta 1360 ke koruně
pomíná a tak to bylo ještě 1. 1560, avšak
l. 1587 přip. se již dvojí G. a l. 1607
kostel, jenž byl postaven v Dol. G. Od
1. 1636 patřily obě k panství Rumburskému.
Až do naší paměti patřil kostel zdejší k faře
Jiřetínské, a byla tu toliko expositura;
v nové době zřízena tu fara.

eské.

Gutštein

(pův. Gutenstein), zbořený

hrad a dvůr v okr. Bezdružickém, založený
buď na konci 13. neb poč. 14. st. Jetřich
a syn jeho Sezema jsou jeho první držitelé

známí a předkovépp. z Gutšteina.

Drželi

jej pak bratří Jan (1-záhy), Jetřich a Půta

Grunt dolní, prostřední a horní, (1369 a t. d.), později Jetřich sám a sy
trojí ves v okr. Děícnském, která se te
prve v 16. st. připomíná. Povstaly na pan
ství Děčínském a byly tu prvotně tři vísky,
které tvořily jednu rychtu. Dolní G. pa
tříval farou do Děčína, od 1. 1702 k Roz
bělesům. Léta 1746—1747 postavena tu
kaple sv. Trojice, l. 1780 zřízena tu ex
positura. L. 1828 kaple rozmetána a l. 1830
dokonána stavba kostela, jenž byl 1. 1853
na farní povýšen. Ostatní dvě vesnice po
nechány při faře Rozběleské. (Focke.)

Grunta viz Libenice.

nové jeho Burjan (1413—1462) a Jan st.
(1419—1452). Tento zůstal na Bělé a G.
dostal se synu Burjanovu Burjanovi (1462
až 1488) řeč. Bohatý, poněvadž nabyl vel
kých statkův a požíval nevšední vážnosti
v celé zemi. O hojné ty statky podělilo se
pět synův, kteří otce přečkali. G., jak se
zdá, dostal syn Jetřich, jenž l. 1513 zemřel.
Dědil po něm bratr Volf, spolu pán na
Petršpurce a Chýšech (1- 1545). Syn jeho
Viktoryn prodal G. hrad se dvorem a ves

nicemi Hanušovi Elpognárovi z Dol.
u Malé Skály, česky Kun Šent'eldu, jenž jej přivtělil k panství Bez
družickému. Dlouho byl udržován v do
(staroněm. Grunleins, nyní brém stavu, avšak znenáhla pustl. Jednou
Griinlas), ves u Lokte, l. 1397—1405 oddělen léta 1638, když Jan Bedřich ze
statek Václava Rotha, manský ke hradu Švamberka Trpísty & G. manželce své
Griinwald

vald.
Grynlas

Lokti, v 16. st. v držení Raussengrunerů. Maří Majdaléně z Donína jménem věna
Adam R. pr. tvrz a ves G. (1611) radě daroval. Po druhé oddělen, když po smrti
města Lokte, avšak l. 1621 jim zabrán Jana Kryšt.Ferd. z Heissenšteina statky
a pr. (1624) Janovi Menclovi z Kols jeho na jeho tři sestry spadly(169 3). Tehdá
dort'u, od něhož se dostal [. 1625 v držení přidělen Marii Elišce, že ale hned potom
Hertlů z Leitersdorfu.
L. 1692 k. jej zemřela, spadl G. na její dvě sestry. Získal
zase obec Loketská od Antonína Jana hr. jej manžel jedné z nich (Jan Jozef hr.
z Nostic.
z Vrtby) a prodal jej 1. 1712 s Cebiví zase
Guratin viz Krtinov.
k Bezdružicům.

H.
Haan viz Hajná.
|zase navráceny. Klatovští pr. H. (1630)
_ Habartice, farní ves u Klatov, přip. se Vilémovi z Klenového, jehož dcera Re
jnko taková ve 14. st. Klášteru Nepomu- gina Kocova darovala je 1. 1663 jezovitské
ckému náleželo tu podací a část vsi; „koleji v Klatovech. Od této k. H. (1680)
Ostatek byl vladyčí dvůr, na němž seděl Václav Karel ze Svárova, ale pr0dal je
1- '379 Jan. Obou částí dosáhla obecÍl. 1687. Potom následoval rod Broumův

města Klatov; l. 1547 jízabrány,l. 1549 z Miřetic, od léta 1700 Steinbachové
Místopisnýslovnik:Část historická.
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z Kranichšteina,

kteří 0 ně pro dluhy “jako statek svobodný. L. 1719 prodal jej
přišli (1739). Od 1. 1750 patřily Janov
Jan z Nostic
sk_\"mz Janovic, kteří 0 ně zase pro dluhy lAnt.
z Valdova.
Později Jindřichovi
náležel H. kMulcovi
Hertem
přišli. L. 1809 přik. k Otínu. Kostel v 17. j berku a vrchnost tu vystavěla l. 1766 kostel,
a 18. st. ňlialní k Planici opatřen 1. 1786 při němž zřízena l. 1785 lokalie &později
lokalií, která 1. 1801 zase zrušena; l. 1845 fara. L. 1790 odprodán jest od Hertemberka
obnovena a l. 1858 zřízena fara.
a byl od té doby samostatným statkem.

Habr viz Habry.

Habartice (Ebersdorf, pův.Eberhardes

dor/), farní ves u Chabařovic. Fara tu byla
Habří, ves u Budějovic, která se přip.
již r. 1363. H. patřily původně k Děčínu. r. 1264. L. 1381 náleželo H. k Vesci. Na
r. 1374 vyskytuje se jako držitel jejich An tvrzi zdejší seděl léta 1425 Jan Roubík
zelm z H., od r. 1376 drželi ji pánové z Hlavatec, po němž syn Oldřich (1443
z lx'oldic ke Krupce. Později od ní od a t. d.) následoval. V 16. st. Roubíkové
cizeny. V 16. stol. měl je Kryštof z Ger H. na dva díly rozdělili. Jedna polovice
štorfu, jehož vdova Barbora prodala je dostala se záhy v držení Dívčických ze
(1587) VolfoviŽoldánovi ze Štampachu. Sudoměře, l. 1550 Václava Strabocha
]. 1581 Viléma z Rožem
Odtud drženy k Chuderovu, avšak ]. 1613 z Pernstorfu,
prodány od Jana Albrechta ze Št. Fry berka a potom Kolíchreitarův z Ko
drychovi Horovi z Ocelovic. Odtud zů líchreitu. Tito získali druhou polovici,
staly při statku Hotovicích, kterýž po kon na níž seděli od 1. 1541 Ojířové zPro
fiskací prodán pp. ze Stralendorfu a přip. tivce. Melicharovi K. 1. 1620 vzat statek
k panství Chlumeckému. Kostel zdejší léta H. a prodán l. 1623 klášt. Vyšňobrod
1783 znova postaven.
ském u, od něhož připojen ke Komařicům.

Habartice horní a dolní (Ebersdmf, (H.
pův. Ewarhardcsdorf), dvojí ves u Bene
šova n. Pl. Horní H. přip. se již r. 1281
a patřily pak ke hradu Ostrému, s nímž
se dostaly k Děčínskému panství, k němuž
l. 1515 horní celé & dolních část náležela.
Ty části pak zůstaly potom při panství
Benešovském. Ostatek dolních H. patřil
dílem k Markvarticům, dílem Pencikům
z Penciku (od r. 1543). V pozdějších do
bách patřila k Markvarticům část horních
H. (1580) a stála tu 1. 1618 tvrz; statek
ten k. l. 1631 od Thunů a připojen k Be
nešovu. Také v dolních H. “povstala tvrz
(na býv. díle PencikůVP), tu prodal Jiří
Bedřich z Granachu Hauboldovi Poustovi
z Libštatu na Bukovině. Tento díl zůstal
pak při statku Šarfšteinském, kdežto ostatek
k Binstorfu patřil. V horních H. zřízena
1. 1787 expositura a za naší paměti fara.

111. 293.)

»

Habří, ves u Řehlovic v okr. Chabařov
ském, jež se přip. ]. 1334 a dána od bi

skupa Jana ke kl. Roudnickému,

ale

1337 od něho zase ke hradu Kyšperku
vyměněna. K tomuto patřilo ještě 1. 1567,
ale potom dostalo se ke statku Hotovicům,
s nímž zabráno ]. 1623 Bedřichovi Ho

rovi z Ocelovic a prodáno Petrovi ze
Štralendorfu,
od něhož připojeno ke
Chlumci.
Habřina, ves v okr. Jaroměřském, n.
s tvrzí, na níž seděli vladyky z Hustiřan.
L. 1357 byl tu farní kostel, jehož podací
měli l. 1357 Koňata z Habřiny, vl. 1357
až 1376 Čeněk z Hustiřan al. 1387 Bavor
odtudž. V l. 1404—1411 připomíná se
Petr H-ský. V 15. st. držena H. k Nezna
šovu. Aleš Rodovský z Hustiřan pr. ji
(1533) Mikuláši Trčkovi z Lípy, jenž ji

Habersdorf, starý názevl.iberce(141 1). připojil ke Smiřicům. Zdejší kostel v mi
Haberspirk, farní ves u Falknova, n. nulém století zrušen, prodán & pak roz
manský statek ke hradu Lokti s tvrzí. Léta metán. (H. Il. 242).
1523 seděl tu Volf z Hertemberka, později
Habřina, n. ves v okolí Chrastné a
(1573 a t. d.) Štolcové ze Simsdorfu. Smrku, která patřívala r. 1291 k panství
Jiří Adam Š. sice dvakráte (1623 a 1633) Ratajskému. Později se nepřipomíná.
odsouzen statku, ale vždy v jeho držení
Habrov, n. tvrz u vsi Topole v okolí
zanechán. Později připojen H. k Falknovu Chrudimském, na níž seděl l. 1415—1440
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Petr 7.H. Odtud psali se rodové Hyndráků

L. 1389 přip. se Jenek : H. Tehdá tu
a Habrovcův : Habrova. Záhy dostal koupili Augustiniani plat od Jarka Popka,
se H. v držení obce města Chrudimě. rychtáře Městeckého. L. 1487 náležela ves
pustá H. k panství Poděbradskému.
(H. 1. 176.)

Habrová, dvojí ves (městská a pan
Habry (pův. Habr), město. Ok. r. 1207
ská) u Rychnova n. K. H. patřila l. 1405 přip. se tu místo na vybírání cla knížecího,
ke hradu Rychemburku a poukázán tu protože stál H. na kraji velkého lesa, který
úrok pro kostel Častolovský. Část tato pa se táhl odtud až ke hranicím. Část tohoto
třila pak (1495) k panství Litickému & cla darována kl. Vilémovskému. L. 1238
přidána pak k Rychnovu, když jej páni přip. se cesta »na Habrc (z Čáslavě na
z Pernšteina odprodali. L. 1547 dovolil Jihlavu) Na gruntech zdejších klášterem
Jan z Pernšteina obci města Rychnova, opanovaných povstala ves, kterou Karel IV.
aby si k. šest dvorův v H-é. Tím vznikla 1. 1352 na městečko povýšil a trhem v pátek
městská část a ostatku se říkalo panská H. obdařil. \'e 14. st. byl tu kostel lilialní
Habrovany, ves u Ústí n. L., jež pa ke Kněží, jehož podací náleželo opatům;
třívalabezpochybyke klášterství Tepli avšak faráři přestěhovali se záhy do vzrů
ckém u, poněvadž se 1. 1512 na témž pan stajících H. L. 1421 dostalo se celé klá
ství přip. Sice jeden dvůr k Malhosticům. šterství vmoc světských pánův, zejména
Jiří ze Šemberka, jsa pánem obou statků je drželi potom Trčkové z Lípy ke hradu
prodal ves celou H. Janovi ze Šlejnic. Lipnici. Po prodání jeho stala se Světlá
Z téže příčiny patřily H. 1. 1586 ke statku, předním sídlem statků Trčkovských v této
Dubkovskému. L. 1610 odprodal Kašpar krajině. L. 1582 H. Burjanovi Trčkovi
starší Belvic z Nostvic od téhož statku k dědictví doprodány. L. 1591 byla tu již
tvrz a ves H. Mikuláši z Hochauzu, jenž obec židovská. Panství Světelské držel po
je ke Hliňanům připojil; s nimi se do Burjanovi syn jeho Jan Rudolf(1634), za
staly k panství Řehlovskěmu.
něhož H. od vojáků tak spuštěny, že ze
Habrovice (něm.Jonsdorf, pův. Jonas 30 osedlých jen 9 zůstalo. Po konfiskací
dor/j, ves u Ústí n. l.. v okr. Chabařov statků Trčkovských odděleny H. 3 25 ves—
ském a farnosti Skorotickě. Až do r. 1559 nicemi od Světlé a dány l. 1636 Rynar
patřila ke statku Předlickému a Hrbov tovi sv. p. 2 Valmerode. Později patřily
skému; tehdá jí dostali za díl Heřman a H. Žďárským ze Žďáru, zejména Jo
Lipolt bratří Kelblové z Gejzinku, od hance Eus. Barboře vdané hr. Millesimo,
1. 1561 měl ji Heřman sám. Potom tu která vl. 1676—1678 s manželem svým
postavena tvrz. Janovi Heřmanovi Kelblovi zdejší kostel obnovila. Ke konci téhož st.
H. zabrána a prodána (1623) Janovi Kašp. držel H. Šebastian z Pottingu, jehož syn
Kerbicovi; od tohoto postoupena l. 1628 Adolf Šťastný (1718) zde zámek postavil.
Alexandrovi Regniers a připojena ke Vše Týž odkázal H. l. 1762 strýci svému Ja
bořicům.
novi Adolfovi, po němž 1. 1802 syn jeho
Habrovka, samota u Radměřic, n. zá Adolf následoval. Od 1. 1808 patřily H.
mek postavený v 17. st. od pánů zTalm rodině sv. p. : Badenthalu a později do
berka na jich panství Jankovském, potom staly se do rodiny Salm-Reifferscheid. Léta
bud' nedokonaný aneb opuštěný. Když léta 1850 staly se H. sídlem zeměpanských
1693 statek Postupický Janovi Františkovi ůřadův. Erb obdržely H. bezpochyby od
z 'l'.. biskupovi Hradeckému, od Jankova kláštera (Vilímov má stejný erb); totiž na
odprodán byl, postoupen mu také zámek červeném štítě stříbrný klíč a stříbrný meč
pustý Habrovka s okolím do tisíce loket se zlatou rukovětí a zl. kříži, oboje po
zšíří a tolikéž zdélí, aby nepřišel 0 po šikem přes sebe přeložené.
klady, které tu byly podle domnění lid
Haclov (něm. Halzles, pův. Hatslabs,
ského.
což ukazuje na zakladatele Hodslava), ves
Habrovník, n. ves, nyní niva u Ve v okr. Vyšňobrodském (1349), kteráž pa
lenic u Cviněvsi, v okolí Králové Městce. třívala ve 14. st. k panství Frymburskému,
16*
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ale později držena ke Krumlovu. Část byla
1. 1385 a 1397 statkem vladyčím a pak
kláštera Vyšňobrodského,
Hácpurek,
mlýn a tvrziště u Velké
Černé a Lhoty Salačovy.
Háčkov, n. ves pod Zachotínem. Ve
seznamech panství Řečického ve 14. a 15. st.
se nepřipomíná, ač nelze pochybovati, že
k němu patříval. l.. 1571 pr. Karel z Říčan
od panství Pelhřimovského pustou ves H.
Šebestianovi z Leskovce k panství Řeči
ckému.
Háčky, mlýn u Voděrad v okolí On
dřejova, n. ves, kterouž pr. Bernart Albert

a Ješek z Cimburka

(1320) klášteru sv.

Jiří. l.. 1408 žila Bětka z Háček, l. 1414
seděl tu na tvrzi Kuneš 1 H. a l. 1462
patřily Kunšovi ze Skalice. Ok. l. 1513

k. Michal Slavata

z Chlumu tvrz H. a

připojil ji k panství Kosteleckému.
Háčky, n. dvůr mezi Prahou a Berou
nem, záp. od Mezouně, sev. od Vysokého
Újezda. Po smrti Markvarta z Jenišovic do
stal jej jako odúmrť (1459) Jan ze Smrčné.

Haderburg,

n. tvrz a dvůr při Sázavě

mezi Něm. Brodem a Pohledem a bývalý
šosovní statek Brodský, pročež obyčejně
osobám městského stavu patříval (1382
Jan Cvik, horník, 1391 Heřman Maurer
a Ondřej Rabel, 1396 Nykuš Obic a Václ.
z Bylan). V 15. st. nazývala se odtud ro

dina vladycká Hadburkův

z Sobučic.

1813 v samých ulicích mezi rakouským a
francouzským vojskem bojováno. Od léta
1883 město pěknými stavbami okrašlováno.
V H. narodili se J. Bratté, hudebník (1796),
Jaroslav Kalina (1816, 'I- 1847). Erb: Na
modrém štítě trávník a na něm stříbrná
zeď z tesného kamene postavená se stín
kami, na koncích její dvě věže též takové,
každá s jedním oknem, cimbuřím, červenou
střechou a dvěma makovicemi. Nad hrad
bou mezi věžemi jest červený štítek se stří
brnou postavou bohyně Themis. Nad tím
jest obraz Matky boží v oblacích se vzná
šející.
Haidek, město a hrad v Bavořích, n.
manství koruny České (od r. 1360). K man
ství přiznávala se v l. 1577—1586 obec
Norymberská, !. 1620 země Pfalz-Neuburg,
vl. 1769—--1783 kurňrštové Bavorští

Haindorf,

Hejnice,

farní ves v okr.

a býv. panství Frydlantském.

V 16. stol.

slove česky Matka boží na pařeze,
protože tu byl starý obraz p. M. l.. 1691
založen tu kl. Františkánův. Filip Jozef
hr. Gallas a manželka jeho dali tu skrze
stavitele Fischera z Erlachu kostel Navštiv.
p. M. (17221 postaviti. l;. 1762 kostel a
klášter shořely, ale brzo potom zase ob
noveny. L. 1786 povýšen kostel na farní,
byv posud ňlialním k Raspenavě.
Háj, ves v okr. Kadaňském, po níž se
nazýval r. 12.81 vladyka Petr. H. dostal

Hádky, samota u Konratic, n. ves, která se záhy Žďárským

ze Žďáru. V l. 1488

náležela r. 1601 jako pustina ke Spálenému až 1498 měl jej Mikuláš Ž., později Bedřich
Poříčí.
., jehož synové Stanislav, Jiří, Žibřid,
Hagensdorf viz Ahníkov.
Václav a Kryštof pr. H. (před r. 1540)
Haida (Bor Velký),město, má své jméno Albrechtovi Šlikovi z Holíče. Potom při
od velkého boru, který v těch místech až pojen kVintířovu. (HB. Vll. 161.)
do 17. st. byl. Na místě nynějšího hostince
Háj, n. ves v okolí Ličkova u Žatce.
u pošty stával dvorec, který přik. l. 1695 Asi do 1. 1411 patřila ke hradu Ličkovu
k panství Sloupskému. Ale že se s tímto a k farnosti Libičické, potom vyměněna
popl. dvorem nedobře hospodařilo, byl roz za Tasov. V pozdějších pamětech není po
prodán l. 1700 na stavení domů. Vznikla ní zmínky.
tím napřed vesnice, která tak rychle vzrů
Háj, Háje, ves v okr..Přeštickém, která
stala, že obdržela l. 1732 poštovní úřad, postavena v-nové době. Starší ves téhož
1. 1747—1749 kostel a l. 1757 povýšena jména stála u lesa Hajsko, připomíná se
jest na městečko. Městečko rozkvétalo r. 1379 a byla v 16. stol. pustá, patříc
hlavně sklářstvím. L. 1763 založena kolej k Renči a Snopoušovům.
piaristská, se kterou bylo spojeno gymna
Háj, n. tvrz a dvůr nad Novým mlýnem
sium (až 1777). L. 1786 původní malý; mezi Jiřetici, Záhoří dvorem a Hojšínem.
kostel přestavěn a l. 1792 posvěcen. Léta Okolo l. 1420 seděli tu Jan z Oseka a
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Kuneš z Jinošova, !. 1454 držel H. Jan l. 1203 jako přísl. klášt. Oseckého při
Hájek z Bezmíře. Někdy po r. 1471 pomíná. _Vdržení jeho pak zůstala nepře
tvrz vybrána. Ok. ]. 1523 držel H. Přibík tržitě.

Vitanovský z Vlčkovic. Týž prodal H.
(1538) Janovi Vidlákovi Radimskému

Hajna viz Hejna.

Hajná hora. (1581), hora mezi Vim
jenž jej k Neustupovu při berkem a Solnou Lhotou.
Hákov, n. ves v okolí Dokez nezná
vtělil. l.. 1652 byla tu ves z polovice pustá,
která později úplně zanikla. (H. Vll. 293.) mého položení. Patřívala k šosu téhož města

Hájek (Donau), ves u Všerub. v okr. a zanikla v 15. st.
Hákov, l. 1553 název řeky, tekoucí
Kdynském, starodávné přísl. hradu Ryžem
ze Slavkova,

berka. l.. 1581 přidělena k dílu Zahořan
skému. Později držen ke statku Všerub
skému Kocův z D. (1650) a pak připojen
ke statku Koutskému. Léta 1698 dal tu
sedlák Jan Můnch postaviti kapli.
Hájek, n. tvrz a dvůr mezi Boleslaví
a Bousovem, západně od Obrubec. O ní
jest jen tolik známo, že ji držel ]. 1488
Kuneš z.lemm'ka. L. 1519 patřil Hájek,
dvůr pustý, k Obrubcům, s nimiž se dostal
k panství Boleslavskému; l. 1577 přip. se
les Hájecko (nynější obora —“H. X. 224).
Hájek, n. ves vých. od Bezna, l. 1380
jmění .Iíndř. Vlacha, pak Matěje Malkovce
1- 1388). l.. 1399 vyprosil si odúmrť po

něm Jan ze Střimelic.

skrze Dokzy na velký rybník Dokezský
(r. 1264 potok Dokez). Název pochází od
n. vesmce.

Halberstein, n. manství koruny České
vl. 1623—1636 přiznávané.
Halbstadt_(chybně Meziměstí, lépe by
se překládal slovem Dolní Vižňov), ves
v okr. Broumovském. Ve Vizňově horním
býval kostel, v dolním býval dvůr s tvrz1.

l.. 1408 seděl tu Jan : Menšího Viz
ňova. L. 1434. k. Heřman, opat Břevnov
ský, obojí Vizňov a Vernéřovice od bratří
Mikše a Haubolda a jich mateře a při
pojil je k Broumovu. Král Jiří zastavil V.

(1460) Štěpánovi Grumhoferovi

Později ves spustla. Mnichova,

ze

však vyplacen od opata a pr.

Asi okolo 1. 1750 postavila tu vrchnost Mikuláši Hložkovi ze Žampachu. Ná
stupce jeho byl od r. 1484 Jan ze Šaln
Bzenská dvorec s myslivnou.

Hájek, klášterec u Červ. Újezda, zalo (lorfu, od jehož nástupce Těmy přikoupen
žený od Floriana Jetřicha Žďárského ze (1499) zase ke klášteru. L. 1556 zastaven
Žďáru na Tachlovicích a Červ. Újezdě, zase Jáchymovi z Manšvic, vyplacen léta
když se mu narodil syn dlouho od Boha
vyžadovaný (1623). Napřed postavil Lore
tánskou kapli, jež l. 1625 posvěcena. Po
jeho smrti ('i- 1653) postavil syn Frant.
Adam při kapli domek, do něhož uvedl
]. 1659 řeholníky Zákona sv. Františka.
Klášter počal stavěti l. 1663,. avšak ne
dokonal (+ 1670). L. 1684. stavba klášterce
zhruba dokonána; až do 1. 1689 pak pra
covúno o podrobnostech. L. 1723 slavena
tu slavnost stoletého založení. Ve vyzdo
bení vnitřku pak z peněz dobrodincův až
do I. 1750 pokračováno. (Seznam vzneše
ných hostí, kteří sem přijeli, jako i všech
představených kláštera dopodrobna jest
v Melicharových pamětech okresu Unhošt
ského na str. 115, kdež jest i podrobný
dějepis klášterce na str. 102—116.)

Hajná dolní a horní (něm. Haan,

1570, ale zastaven Broumovským, kteří
peníze půjčili. (H. V. 66.)

Hals viz Halže.

Halže (něm. Hals), farní ves v okr. Ta
chovském, n. s tvrzí, která byla manstvím
služebným ke hradu Tachovskému. L. 1529

zastavil ji Volf z Gutsteina
Mikuláši
Planskému z Žeberka. Od léta 1552
patřil obci Tachovské, s níž se dostal
po r. 1620 v držení Filipa Husmana.
Tento postoupil H. (1644) blízkému klá

šteru Pavlánův.

Tento držel H. až do

svého zrušení (1787). H. zůstal pak pod
zprávou náboženského fondu, ale prodán
již 1. 1789 k panství Tachovskému. Od
tohoto odprodán !. 1792 a byl od té doby
statkem samostatným. Bývalá tvrz přesta
vena l. 1873. (Bernau, Album, I. 256.)

Halže horní a dolní (v 16.st.i Hrdlo,

Hahn, pův. Hain), ves u kl. Oseka, jež se něm. Ober-, Unterhals), dvě vesnice u Pří
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sečnice, l. 1431 jediná ves, která patřila
ke hradu Peršteinu a t. r. přidělena k tomu
dílu, jenž byl pak přísl. Nového Šumburka.
Od něho odprodán s Kupfrberkem a s ním
připojen k Haunšteinu. Obě vsi připomí
nají se již v 16. st.
Hamr, mlýn & dvůr v okolí Budějovic
mezi Římovem a Straňany. V 15. st. drželi

Svárovapr. H.(1651) Anně Ekrštorfové
ze Svárova, od níž jej převzala (1661)
dcera Kateř. Barbora Loubská. L. 1677
k. H. VáclavMarek sv. p. de Gerard, jehož
syn Leopold Jakub byl spustlý a nemravný
ukrutník. Od něho k. H. (1714) Václav
Antonín ryt. Goltz, který tu 1. 1724 faru
zřídil. L. 1729 k. H. od rodu Švarcen

jej Puklicové ze Vztuh, v 16. st. Ek berského a připojen ke Třeboni. Kostel
hartové z Urtvinovic. R. 1570 k. H. ]. 1755 opraven. (H. III. 181.)
Jindřich Ojíř z Protivce ke zboží Ří
Hamrštein, Hammerstein, zbořený
movskému. Rozdělením mezi syny jeho
povstal zase statek H-ský a Jáchym O.
postavil tu novou tvrz (o. 1584). Syn jeho
Ctibor (1597) prodal “H. L. 1620 zabrán

JindřichoviZáborskému

hrad mezi Libercem a Chrastavou, jenž
povstal buď na konci 13. neb počátku
14. st. v jižní části panství Frydlantského.
Léta 1357 již stál, jsa v držení Bedřicha

z Brloha a pr. z Bibršteina.

k panství Krumlovskému. (H. Ill. 95.)
Hamr, ves pod Děvínem u Mimoně.
Na jeho místě bylo 1. 1516 městečko nové
5 hamrem, jež patřilo k panství hradu
Děvína, nemělo se však k životu. R. 1597
slove :ves Nový hamru. Jan Milner z Mil
hauzu (1- 1619) chtěje každému ze tří
synův sídlo na panství zanechati, postavil
tu dvůr a sídlo panské, jemuž dal jméno
Nový Děvín.

Hamr, samota vých. od Třemošné (sev.
od Plzně). Tu se narodil 1. 1851 Václav
Brožík, malíř.

V 15. st. se po H. nazý

vala rodina Dachsův z Hamršteina,

poněvadž Mikuláš D. byl 1. 1411 purkrabí
na H-ě a učiniv l. 1424 smlouvu s voj
skem českým, zůstal na H-ě pánem jako
jejich přívrženec. Avšak od porážky Si
rotkův l. 1428 držel s Lužičany. L. 1433
dobyt jest H. od kališníkův. S Bibršteiny
pak učiněno porovnání, že Dachsove' po
drželi H. jako jejich léno (totiž Mikuláš
1444 a Mikuláš ml. a Hynce 1453, potom
tento sám). Oldřich, Václav a Bedřich
z Bibršteina drželi vrchnost manskou ke
Frydlantu (1454). Oldřich, syn Oldřichův,
spůsobil ]. 1463 rozdělení, při čemž dostal
vrchní právo Václav. Poněvadž se tento
králi protivil, ztratil l. 1487 svou manskou
vrchnost. H. byl tehdá ve skutečném držení

Hamr, ves ve farnosti Strážovské, jejíž
pojmenováni ukazuje na původ novější.
Rozeznával se v 17. st. dvojí Hamr, ho
řejší a dolejší; při dolním byl dvůr a ovčín.
Páni statku Opálky postavili si tu zámeček, Hanuše z Rechenberka,
který jej (asi
1. 1492) pr. Hell'rychovi z Mekova. Páni
jenž se jen jednou (1625) připomíná.
Hamr Ostrov, farní ves u Veselí n. L., z Bibršteina získavše později H., připojili
pův. jen hamr na ostrově. L. 1395 přip. vesnice k újezdu Libereckému a zůstavili
se Henslin, hamerník u Valu, jehož sy starý hrad_spoustě. L. 1558 přip. se jako
nové se tehdá dělili. L. 1472 ještě tu byl zámek pustý. (H. X. 193.)
hamrník, l. 1496 však také dvůr zemanský
1193111, farní ves u Nýrska, skládající
Řehoře z Sobětic. Asi od 1. 1525 drželi se z mnohých osamotnělých dvorců, které
H. s tvrzí Kunrát, Bohuslav a Jarohněv povstaly ve hvozdě královském. Při dvoře
Valovští z Úsuší. Bohuslav ujal jej sám řeč. Kollerhof povstala kaple, která ]. 1773
a držely po něm dcery, od nichž jej koupila a 1774 rozšířena. L. 1785 zřízena tu 10
(1572) Markéta z Hodějova. Manžel její kalie a l. 1787 fara. (TB. 173Í)"""“—\
Albrecht Valovský založil tu (1581) kostel “Hanšpach
město a farní ves, prvotně
(1- 1595) Skrze dceru jeho Annu dostal farní ves biskupství Míšenského a arcijáhen
se H. v držení Vrchotických z Lout ství Hornolužického a přísl. hradu Hon
kova, avšak pr. (1598) Kryštofovi Kar-' šteina. S ním se dostal l. 1443 v držení
loví ze Svárova, po němž l. 1623 syn'knížat Saských, avšak postoupen od nich
Václav Albrecht následoval. Kryštof K. ze 1. 1451 Albrecht. Berkovi : Dubé, jenž
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Hartenberk, Hertenberk i Hatem

jej spojil s panstvím svým Tolšteinsky'm a
Šluknovským. V 15. st. dáván H. od pánův berk. ves a zámek v okr. Falknovském.
v léno zemanům většinou ze Sas pocházejí-lZdejší hrad založen ve 13. st. První jeho
cím. V l. 1531—1541 tu seděli lchtrycové známý držitel je Habart (? j. 1277), jenž
jako manové. Vrchnost nad H. dostala se zůstavil syny Jindřicha, Alberta, Habarta
Jiříkovi ze Šlejnic, jenž l. 1541 manství a Habarta řeč. l. 1299 Brunatschel. Ti
vyvadil a ke svému panství připojil. Při dě měli na štítě znamení na spůsob hrábě,
lení jeho synův (1 566) ujal H. Jan. V držení avšak zdá se, že si je vyměnili ok. l. 1300
jeho rodu zůstal H. až do I. 1602, kdež pr. za dvě medvědí nohy křížem přeložené.
RadslavoviVchynskému ze Vchynic Tímto erbem pečetili Jindřich a synové
(1-1619). Strýc a nástupce jeho Vilém za jeho Tut, Jindřich a Oldřich (1300 a t. d.),
vražděn l. 1634 a H. darován [. 1635 Vol též Albert (1303—1317), jenž měl syny

fovi hr. z Mansfelda.

Nástupce jeho Karel Habarta (Eberharta), Alberta, Habarta a

Adam zemřel 1. 1662 a při dělení sester jeho Kunrata,

kteří se v l. 1320 a 1323 při

ujala H. Krystyna Eliška vdaná Trautso pomínají. Hrad H. drželi jako ušlechtilé
nova z Falkenšteina a po ní následovala manství, k čemuž se 1. 1350 Taut z Šom
l. 1666 dcera její Marie Markéta vdaná prunu a svrchupsaní Habart a Albert při
Slavatova. Tato převedla dědičné právo znali. Tento žil ještě 1. 1351; asi v ten
k H. na dceru svou Marii Anéžku, man čas zemřel také Habart zůstaviv syny Bohu
želku hrab. Františka Viléma ze Salmu slava (1360—1394) a Alberta (1360 až
z Reiferscheidu (l. 1696), jehož rodu 1361). Od těchto dvou neb již otce jich
(Leopold 1- 1769, Frant. Václav % 1802, k. H. Těma z Koldic, jenž jej pr. (1364)
Frant. Vincent 'i' 1842, Jan “I'1847, Frant.
Jozef Alois) svěřenský statek H. dosud
náleží. Kostel obnoven l. 1693. Za naší
pamčti vzrostl H. průmyslem, tak že má
pateronásobné obyvatelstvo proti počtu jeho
před 50 lety. Erb: Na červeném štítě bo
hyně Spravedlnosti stojíc na zeleném tráv
níku, totiž panna v stříbrném rouše se zl.
pásem majíc oči stříbrnou stuhou zavá
zané, pravicí stříbrný meč se zl. rukovětí,
levicí zlaté vážky držíc. (Ndbm. Exc Cl.'

císaři Karlovi.

Od té doby byl H. král.

hradem. Václav IV. zastavil H. Habartovi
z Hartenberka
(14.01), avšak v_vvadiljej
zase a zapsal jej Andrlovi ze Štampach u.
Od tohoto k. jej l.14o7 Jan Maleřík a
měl jej jako ušlechtilé manství 0434).

Král Jiří vyvadil H. (asi 1. 14.60) od Al
berta Maleříka a dal jej v manství Václa
vovi Šlikovi, jenž tu kapli postavil. Po
něm následovali ok. l. 1480 syn Václav
11-1506) a po tomto synové Erazim (zemř.
XI. 194, XVI. 320.)
'_j1ž 1518) a Pankrác. Od tohoto nabyl H-a
Harachy (vlastně Hory a podle lokálu Štěpán Šlik (1- 1526). Bratr jeho Jeronym
Horách utvořeno), ves v okr. Kaplickém, připojil H. k panství Loketskému, avšak
původiště hraběcí rodiny z Harachu. propadl l. 1547 oboje. H. zůstal odtud
Z rodu toho nejstarší známi jsou bratří buď v přímém držení králově aneb za
Beneš (1272—1291) Jan, Jan a Bohuslav staven byl s panstvím Loketským (od léta
a synové jednoho z nich Albera (1291 až 1562 obce Loketské). L. 1597 prodán H.
1325) Budislav neb Buzek (1291 — 1325) dědičně Jindřichovi : Pisnice (i 1608).
a Jakub (1300—1326). Potomci jich se Ze synův jeho ujal H. Jan Jindřich (zemř.
děli na Rovném, Čakově, Slavkově, Petro 1626). L. 1621 obsazen jest H. od lidu
vicích, Zvíkovci & Mezipotočí a j. a v Ra— Mansfeldského, ale dobyt pak od Bavorů
kousích. L. 1380 drželi Oldřich Drachovec, a vypleněn. Po Janovi Jindřichovi následo
Albera a Jeniš z Mezipotočí ves H. jako vali v držení H-a syn Adam Jindřich (zemř.
manství rodu Rožemberského. Později vešli 1652), tohoto syn Jan Ferdinand (1'-1692)
páni v přímé držení této vesnice &připojili a tohoto synové, z nichž byl poslední svého
ji k panství hradu Rožemberka.
rodu Julius Jindřich (1- 1773). Tento pr.

Harabasko,

dvě samoty na místě pusté H. neteřisvé MariiJozefě Bredové(1761),

vesnice Herbartic (viz to).

od níž jej převzala dcera Marie Anna (zemř.
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1814) vd. Aueršperková.

Po ní držel kostel íilial. k Cetorazi;

H. Jozef Jáchym hr. z Aueršperka (zemř.
1857), u něhož tu bydlíval vzdělaný jeho
otec Jozef. (V l. 1819, 1821, 1823 bydlíval
tu u něho Góthe.) Po Jozefovi následovala
v držení H-a vdova Františka roz. z Henne
berka. (Bernau, Album ]. 1.)

]. 1785 zřízena
tu lokalie & l. 1858 fara. (H. IV. 331.)

Hartmanice,

město povstalo jako ves

v těch místech, kde se od starodávna clo
pro klášter Břevnovský vybíralo (Viz Břez
nice.) První zmínka o clu H-kém jest
]. 1331. Také arcibiskup bral jeho část.
Hartenreut, n. manství koruny České Ok. 1. 1340 byly tu zlaté doly, jež byly
v Němcích (Bavořích), ]. 1629 doznávané. zastaveny Petrovi z Rožemberka. Ves sama
Hartenštein, n. hrad nad Bochovem, patřila pánům z Vilhartic. Po nich dostaly
založený teprve ke sklonku 15. st. Když se se zbožím Petrovským v držení Jindř.
totiž vojsko krále Jiří r. 1469 Bochova z Rožemberka a Jana z Hradce,
dobylo a zdejší hrad zkazilo, nebylo opevně z nichž tento onomu své polovice postoupil
ného místa pro okolí Bochovské, proto (1396) Oldřich, syn Jindřichův, prodal H.
postavil Jindřich z Plavna nový hrad, (1428) Menhartovi z Hradec a drženy odtud
kterému dal jméno Nový Hartenštein. zase k Vilharticům. Později patřil díl H.
Přip. se poprvé l. 1473, kdež si jej najal Mikuláši ze Žumberka, jenž jej prodal

Bohuslav ze Švamberka. L. 1496 držela (1481) ŠtěpánoviHorčicovi z Prostého
jej Anna Ubrichova z Cedvic al. 1524 na Mačicích, jiný díl držel Kryštof
& Aléna, dcera jeho
Později jej Plavenští z Raichštaince

Jan ml. z Kolovrat.

vyplatili a tu v 16. st. (1529 a t. d.) by
dlívali. L. 1551 zrušeno hospodářství pod
hradem a dvůr pr. obci Bochovské. H.,
který v ty doby spustl, měl stejné držitele
s Andělskou horou až do 1. 1573, kdež

jej Jindřich Mik. Hasišteinský z Lob
kovic prodal Adamovi star. ze Štens
dorfu. Tento jej obnovil a nástupce jeho
Anzelm ze Št. pr. jej (1589) Jeronymovi

star. Hrobčickému

z l-lrobčice. Při

dělení synův jeho (1606) obdržel Ferd.
Burjan H. na svůj díl, avšak již 1. 1609
přišel o něj pro dluhy. Nabyl ho Vilém
st. z Lobkovic, přední věřitel, ale postoupil

ho t. r. Linhartovi Kolonovi z Felsu,
jenž jej zase k Andělské hoře přivtělil.

Potom spustl po druhé.

Hartenštein,

n. hrad v Bavořích a

manství koruny České (1353 a t. d.), na
němž seděl ku konci 14. st. Bořivoj ze

Svinař. Vl.
jímáno.

1578—1631 naň léno při

Hartlíkov

(vlastně Hartvíkov), farní

ves u Pacova, n. s tvrzí. Ve 14. st. byl
tu farní kostel. Z vladyk zdejších známi
jsou 1390 Kuneš, 1414 Přibík, 1417 až
1419 Chval, 1424 Zdeslav. l-. 1528 patřil
H. k panství Pacovskému. V 16. st. při
pojen k Oblajovicům. Tehdá tu byli faráři
pod obojí a ještě 1. 1786 vymalován byl
kalich na venkovské zdi. Po r. 1623 byl

(1-j. 1494); sice zůstával ostatek při pan

ství Vilhartickém. Obec kr. města Sušice

koupila l. 1603 díl H. od Daniele Terašky.
Tehdá byly H. již městečkem s kostelem.
K prosbě obce Sušické & na zlepšení živ
ností udělil cís. Rudolf (1607) městečku
trh téhodní a dva trhy výroční. L. 1667
přik. obec Sušická dvůr v H. od Hum
prechta z Račína; odtud byly H. obci 511
šické až do r. 1848 poddány. V kostele
konali duchovní z Mouřence a Petrovic
střídavě služby boží; ]. 1764 tu zřízena
lokalie, která l. 1856 povýšena na faru.
Při zřizování c. k. úřadův přiděleny H.
k okresu Sušickěmu, avšak za naší paměti
zřízen tu zvláštní okresní soud. Erb ]. 1607
propůjčený: Štít modrý, \! němž věž od
kamene tesného a v ní tři okna, dvě u spodu
vedle sebe a třetí nad nimi uprostřed, na
věži krancle, červená střecha a zl. mako
vice. Pod věží ve spodu jejím brána, v níž
obyčejná černá mříže vytažená a pod ní
prostice solná zl. barvy. (Gabriel, okres
Sušický.)

Hartmanice,

ves u Bukovska (přip.

se r. 1219?, jsouc sídlem Předíkovým, který
se jmenuje mezi vladykami kraje Vltav
ského). Sice se vyskytují H. ode dávna
jako přísl. hradu Bechyně. Jindřich st. ze

Švamberka pr. H. (1554) Janovi Čabe
lickému ze Soutic, odkudž drženy k Ži

Hartošice ——Hasištein
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muticům a před r. 1650 větším dílem
Bohuslav, proslavený humanista, shro
spuštěny. Pak připojeny k Třeboňskému mážděl na H. vědecké sbírky, jakých tehdá
v Čechách žádný pán neměl. Měl tu mapy,
panství.
Hartošice, Hartušice, samota u Koz hvězdářské stroje, ale předním pokladem
mic (Benešova), n. ves, kterou měl r. 1428 byla veliká knihovna s mnohými a draho
Jan Makovec z Měrunic. L. 1569 při cennými knihami (rukopis Platonův za
pomíná se na panství Konopištském ves 1000 dukátů koupený). Po smrti Bohu
slavově (T151o) drželi potomci bratří jeho
pustá H.

Harungsberg,

n. manství koruny Če čili Hasišteinští

z Lobkovic po polo.

ské, léta 1501 od Nothaftův přiznávané, vici hradu. Jan (1-1517), bratr Bohuslavův,
zůstavil svou polovici synu Jaroslavovi
l. 1630 promlčené.
Harzdorf Starý (pův.Harlmannsdorf, ('l- 1529), po němž ji měli tohoto synové
Har/elsdorf, Harlsdorf), ves u Liberce, Jindřich a ebestian společně později
která již r. 1544 stála a bývala přísl. pan (1540), tento sám (1—1587). Díl tento
ství Frydlantského, zejména Liberecké jeho spadl odúmrtí na cís. Rudolfa ll., který
části. Vzrůst svůj děkuje pokročilému prů jej pr. (1592) Maximilianovi Hasištein
skému 2 L. (synu Jindřichovu) k manství
myslu našeho století.
Hasatitz viz Hostětice.
(Maximilian sice jej ujal hned r. 1587).
Hasenburk, Hanžburk viz Klepý. Držel jej ještě 1. 1597, avšak potom octl se
Hasenburg slove bašta při zámku Vim díl tento v držení cís. Rudolfa a potomci
Maximilianovi zůstávali v Německu.
berském.
Hasenpiihl, n. dvůr manský koruny
Na druhé polovici seděli od 1. 1510
Zikmund, Vilém, Mikuláš a Václav, synové
České v Němcích ]. 1615 přiznávaný.
Hasišteín (Hassmsteín), hrad zbořený Mikulášovi. Každý z nich měl míti čtvrtinu
u Kralup, postaven jest bezpochyby v po této polovice, avšak při dělení l. 1518
lovici 14. st. (snad 1341—1348) na grun převzal Václav dva díly svých bratří a
tech královských a dán v manství Bedři držel tu polovici s Mikulášem a prodal
chovi z Šumburka (1348 atd.). Manský potom (1519) své tři osminy bratru Vi
list dán jemu a Bernartovi ze Š. Tento lémovi a tento zase l. 1533 Jeronymovi,
jsa potom samostatným pánem, vyňat jest Lorencovi a jich strýcům Šlikům 7. H0
: práva soudův krajských (1367). Po něm líče. Avšak část tato se dostala zase v držení
následovali synové Frycek, Heřman a Ber Bohuslava Felixa, syna Václavova, jenž s ní
na1t (1388), z nichž potom jej první ujal. 1. 1543 manskou přísahu učinil. Zdá se,
(1194) Vzdal H. později Jindř. z Plavna. že díl tento po jeho smrti (-i-1583) dosxal
Když se tento proti králi bouřil, obležen se synům Janovi Valdemárovi a Bohusla
jest H. 1. 1418 v zimě a po dvou měsí vovi Jáchymovi, jichž statky většinou se
cích dobyt. Král Václav zastavil jej 1. 1418 dostaly dílem odhadem, dílem prodejem
Mikuláši z Lobkovic, jenž byl velice k jeho Jiříkovi Popelovi z Lobkovic. Tomuto
dobytí přispíval; podle výminky v man l. 1589 léno na díl H-a uděleno. Jiří pře
ském listu doložené, stal se H. (1419) vzal také s Chomutovem knihovnu H-skou,
zase manstvím ušlechtilým. Po Mikulášovi která z části ohněm, z části povstáním
(? 1435) zůstali synové Mikuláš & Jan, Chomutovský-eh l. 1591 zničena. Část její
7.nichž onen při dělení (1440) H. ujal. zachována pro rod Lobkovský a uložena
Držel k němu mnohé statky a účasten byl v Roudnici. Po Jiříkově pádu (1594) za
mnohých běhů válečných a veřejných brán jest díl tento od císaře Rudolfa II.
(i 1462). Synové jeho Jan, Mikuláš, Jaro Zatím následoval po Mikulášovi (1- 1531)
slav a Bohuslav drželi statky otcovské z po na díle jeho syn Jindřich Mikuláš, jenž
čátku nedílně. Teprve po Jaroslavově smrti jej ještě 1. 1579 držel. Na prosbu Kryštofa,
('i' 1486) se rozdělili (1490) Každý z nich syna jeho, cís. Rudolf díl ten jemu 2 man
dostal třetinu zboží otcovských dosti roz— ství propustil a ve dsky zemské vložil(1608).
lehlých a kromě toho třetínu hradu H.
Léta 1606 tedy měl císař sedm osmin a
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Kryštof osmou osminu. Cís. Rudolf prodal pána z Kobrshanu, harnušmistra, jemuž
l. 1606 zámek manský H. 5 přísl. a statkem král Zikmund na něm penize připsal(1422).
Březenským Linhartovi ze Štampachu L. 1431 dovolil týž král Vilémovi z Dou
(1- 1608). Syn jeho Jan Reichart přikoupil pova. aby H. vyplatil, ale nedošlo k tomu,
l. 1609 díl Kryštofův a držel s bratřími nýbrž Kobrshan odevzdal jej Vilémovi z ll
celý hrad, kterýž však nechali spustnouti. burka a tento !. 1437 Jindřichovi star.
Převzal jej od bratří Linhart Štampach, z Vejdy. H. ponechán tomuto zase v man
avšak l. 1622 propadl hrad pustý H. 5 pan ství a držel jej ještě 1. 1466 s Jindřichem
stvím Ahnikovským. H. zůstal příslušen mladším. L. 1470 držel H. Hylbrant Sa
stvím tohoto. (F. Bernau, Hassenstein tanéř z Drahonic, jehož potomkům Ol
dřichovi a Václavovi král Vladislav H.
1893)
Haslau, farní ves severozáp. od Chebu, 2 manství propustil (1497). Skrze ně přišlo
n. tvrz a sídlo šlechtické (1224 Bedřich) k dělení na svrchní &spodní díl (předhradí),
a l. 1307 farní ves. Rytíři zdejší sedíce z nichž jeden držel l. 1523 Alexander hr.
tu ještě v 15. st. vystěhovali se potom do z Laisneku. Synové obou Satonéřův pr.

Čech, kde se stali známými jako Hozlau
rové z Hozlau. H. byl v l. 1436—1476
1477 Viléma Per
glára, 1492—1570 rodiny Maleříkův. Po
nich seděli tu pp z Reicenšteina až do

pak díly své (1528) Jindřichovi Šlikovi
z Holíče. Tento zemřel t. r. zůstaviv syny
Kašpara a Jindřicha, z nichž onen ]. 1544
svrchní díl ujal. L. 1547 uvedl jej i spodní
díl z pokuty v kr. manství a teprve synům
1. 1628, kdež prodán pp. Kocovským. Po jeho Bedřichovi, Jindřichovi a Prokopovi

v držení Landwůstův,

nich seděli tu Steinheimové, od 1. 1678
Jan Hertvik hrabě z Nostic, od 1. 1683
až 1795 rodina Moserův. Kostel postaven
léta 1687. Fara byla v ]. 1567-—-1628
v držení evangelíkův. Katolická fara ob
novena l. 1668.

]. 1574 dědičně zanechán. Bratří ti drželi
H. nedílně, později tu seděl Bedřich (zemř.
1611) s Kašparem, synem Jindřichovým,
Kašpar ('i' 1624) sloučil ve svém držení
všechno jmění po dědu a otci a pr. l. 1616
H. Alžbětě z Donína, manželce své (1-1639).
Hašlovice, Hašlice, ves u Krumlova, Po jich bezdětné smrti stal se dědicem
starodávné přísl. kl. Ostrovského, kteréž Jindřich Šlik, bohatý pán a z tehdejších
mu 1. 1310 potvrzeno a k újezdu neb pro válečných běhů známý (1- 1650). Od 1. 1621
boštství Zátonskému patřilo. Když tento činěny na H—ě a v okolí veliké škody od
se v 15. st. v zápisné držení pánův Krum lidu vojenského. František Arnošt, syn Jin
lovských dostal, připojeny ke Krumlovu dřichův, pr. H. (1663) Juliovi Jindřichovi
i H. a při něm později dědičně zanechány. knlžeti Saskému, po němž v držení jeho
Hať černá viz Černá hať.
1. 1666 syn Julius František následoval
Haunštein, zámek a ves v okr. Jáchy (1- 1689). Skrze dceru jeho Frant. Sibylu
movském_ povstal buď na sklonku 13. neb Augustu dostal se H. v držení manžela
poč. 14. st. na malém zboží, které bylo jejího Ludvíka Viléma markrabě Baden
mezi klášterstvím Postoloprtským a D0 ského. Od té doby zůstal H. při někdej
ksanským. Mik. Winkler purkrabě Lo ších Saských a potom Badenských statcích
ketský, držel jej jako kr. manství asi 1. 1320. až do 1. 1811. Tehdá totiž od statkův

Od něho k. jej kl. Doksanský

a postoupil arciknížeti Ferdinandovi postoupených od

ho 1. 1336 směnou králi Janovi, odkudž
byl král, hradem. Později byl odcizen a
k. jej Jetřich z Pordic, jemuž jej Karel IV.
v ušlechtilé manství, svobodné od purkrab
ství Loketského udělil. Později spadl zase
na krále a spravován l. 1411 skrze hejt

dělen a pod zprávu komorní postaven.
L. 1836 prodán Gabriele hrab. Buquoy,
od kteréž doby se v držení tohoto rodu
nachází. (Bernau, Album ]. 311.)

Hauseck,

n. manství koruny České a

zámek v Bavorsku, ]. 1353 k

echám při

mana Zikmunda Paldru z Rotšteina (?). vtěleny vl. 1577—1791 od obce Norym
V l. 1416 a 1417 držel jej (zápisné) Bušek berské jako držitele v léno přijímaný.

z Taklovic,

pak se dostal v držení Stě

Hausenfeld,

n. manství koruny České

sv. Havel — Heiligen
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v Němcích (1361—1501) 1. 1730 již pro-' prodáno, postoupeno zboží H-ské obci
mlčené.
.města Nymburka. Když tato l. 1547
sv. Havel, kostel nad Zbraslaví, snad jmění své propadla, H. připojena k pan—
na tom místě postavený, kde stál hrad ství Poděbradskému. Tvrz spustla hned
Kazín. Jako kaple (kláštera Kladrubského) ku konci 15. stol., tehdá i ves zanikla a
připomíná se r. 1115, jako kostel r. 1298. zůstal tu toliko dvůr, avšak i ten v 17. st.
Tehdá & ve 14. stol., když tu byla fara, zašel u prázdnému místu říkalo se Ha—
patřil klášteru Zbraslavskému. Po vransko. (PA. X. 485.)
Havraň viz Tukleky.
zději fara zanikla a kostela užíváno jen
Havransko, kraj Havranský. 1. kraj,
jako hřbitovního. (Zpráva škol Smíchov.
který poddán byl kr. purkrabí na Havrani.
1878.)
Havlov (Hablesrenl, pův. Hawleins (Viz Nymburský kraj.) 2. děkanství Ha
real), ves v okr. Kaplickém, která patří vranské obsahovalo v 14. a 15. st. fary:
vala ke hradu Rožemberku již r. 1380 a Nymburk, Budiměřice, Kostomlaty, Lysou,
Všejamy, Loučeň, Mcely, Psinice, Žitovlice,
potom stále.
Havraň, farní ves v okr. Mostskěm, Rožďalovice, Bošín, Křinec, Jeseník, Vý
po níž se nazývali r. 1281 Chval a l. 1337 kleky, Dymokury, Cviněves, Vrbici, Oško
Ješek z Havraně. R. 1364. byl tu kostel brhy, Libici, Poděbrady s Pátkem, Úmy
farní, o jehož podací dělili se pp. z Koldic slovice, Veleliby a Housku.
a vladyky v okolí osedlí jako 1. 1337 He
Hazlov, farní ves v okr. Ašském, viz
ralt z Saběnic, r. 1371 Kuneš z Mora Haslau.

nčvsi, r. 1380—1396 Beneš z Sahěnic.

Hbity viz Tbity.

Hedčané, obyvatelé Hedčc Polského
r. 1396 Litolt z Moravěvsi. Pp. z Koldic
drželi jednu část i l. 1417. Jiří Opl z Fi do Čech převedení, viz Černín.
ctum ustanovil ves H. na skutky nábožné
Hedčany (pův. Hedčané),'ves u Kožlan,
a dobročinné, zejména chudiny v městě jméno své mající po 11 Hedčanech, jež
Mostu (1496). Od té doby byla H. pod kníže Břetislav ze hradu Gděc řečeného
zprávou rady Mostské a při dělení statkův (v Polsku) do Čech převedl a tu usadil
mezi protestanty a katolíky zůstala těmto (1039). H. byly statkem manským ke
Křivoklátu, l. 1416 Otíka a syna jeho Ol
(1613).
Havraň, n. hrad, potom tvrz a dvůrj dřicha (1416—1447). Od 1. 1461 patřily
u Havranska v okresu Nymburském. Od k Týřovu, později Janovi ze Strojetic,
prvotního hradu měl jméno své kraj Ha jemuž je král Ferdinand z manství pro
vranský; později se říkalo části jeho de pustil (1527). Později náležely zase k Tý
kanat Havranský. Název ten se udržel ještě řovu a před r. 1540 přikoupeny ke Chříči.
tehdá, když hrad H. již opuštěn byl. Léta Po r. 1585 přiděleny ke dvoru Březskému,
1228 tu byla pouhá vesnice, která patřila ale 1. 1604 zase ke Chříči prodány. (PA.
ke klášteru sv. Jiří. Avšak později zase Vll. 183.)
prodána a od držitelův postavena tvrz na
Hedčany, samota, n. tvrz a ves u Dašic,
starém hradišti. Léta 1325 seděl tu Jan z též příčiny jako dřívější jmenovaná. Ve
7. Labouně a vl. 1375 1389 Bernart 14. stol. bylo to vladycké sídlo, jež měli
2 H. Po něm dostala se H. v držení Jana l, 1325 Ctibor a Ješek br. z Hedčan. Po
Švába z Jíkve. L. 1412 byl již mrteva zději spustla tvrz a přísl. její připojeno
zboží jeho odumřelé bylo předmětem sporů; ke statku Dašickému. (PA. X. 293.)
Heidenfeld, vl. Heidingsfeld. město
dosáhli je pak Jakub a Petr bratří přede
šlého, pak měl H. Jan váb z Havraně a n. manství koruny České v Bavořích,
syn Petrův (1-j. 1459) s Absolonem, pří jež přišlo k Čechám l. 1366. l... 1415 bisku

buzným svým (1443). Později držel H. povi Vircpurskému zastaveno a odtud až
Čeněk Dašický z Barchova & pr. tvrz, do I. 1793 jako manství přiznáváno.
dVůr a ves H. k panství Poděbradskému
Heiligen (t. j. u Svatých), zámek s kaplí
(před r. 1492). Když pak toto ]. 1495 králi a vedlejší stavení u Tachova. Prvotně tu

Heilingsheim — Helfenburk
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byl klášterec od Filipa Husmana, držitele
Tachovského, pro 12 bratří sv. Františka
de Paula založený, a to proto, aby Ta
chovští tak tak na víru katolickou pře
vedení, v ní byli posilňováni (1639). Léta
1644 postoupil klášteru dostatečné statky
pozemské. L. 1656 počato se stavbou
kláštera a smlouvou ]. 1664 s vrchností
Tachovskou učiněnou nadání kláštera do
plněno a dokonáno. L. 1787 zrušen klášter
tento a veškeré klášterství s kostelem pro
dáno vrchnosti Tachovské; jen oltáře,
obrazy a jiné náčiní kostelní rozdáno okol
ním kostelům. Klášter pak předělán na
nynější zámek.

založen byl 1. 1355 od Petra, Jošta, Ol

dřicha a Jana bratří : Rožemberka

na

jich panství Bavorovském a zhruba do
konán l. 1357. Od 1. 1376 drželi jej spo
lečně Petr a Jan a naposled Jan sám
('i' 1389). Po něm následovali Oldřich a
syn jeho Jindřich ("f 1412). Tohoto syn
Oldřich odvrátív se 1. 1420 od kališníkův,
uvěznil tu některé své kněží pod obojí,
z nichž dva umořeni. l.. 1428 konány tu
příměrné úmluvy se stranou pod obojí.
Jan, Oldřichův syn, převzav po otci velkou
tíži dluhův, zapsal (1457) hrad H. 5 mě
stečkem Bavorovem a vesnicemi Janovi

z Lobkovic,
avšak tento zastavil jej
Heilingsheim, n. manstvíkoruny České (1461) Mikuláši Přeškovi z Čestic, aby

v Němcích l. 1367 získané, ale potom pro ho užíval jako purkrabě. Po smrti Pře
škově ('i- 1462) vyplatil Jan H. zase, a
mlčené _a odcizené.
Heimburg, n. přísl.koruny České v Ba když pak od svého krále ustoupil, válčil
vořích. jež zastaveno [. 1374 falckrabím, odtud s Píseckými a Vodňanskými, tak že
ale jako léno do 1. 1717 bylo přiznáváno. malé půtky v okolí po několik let trvaly.
Heinrichsgrůn viz Jindřichovice. Jan (*i-1472) sice H. odkázal k věnné zá
Hejlov viz Hýlov.
stavě manželce, avšak pro dluhy byla velká
Hejna, Hajna, ves u Horažďovic, jež část panství zastavena a ostatek s hradem
byla r. 1045 v držení kláštera Břev prodal syn jeho Vok (1475) Janovi ze

novského

a od té doby počítána byla Švamberka, mistru Strakonickému. Léta
1477 k. H. slavný válečník Václav Vlček
z Čeňova s bratrem svým Zikmundem,

k újeztlu Nezamyslickému. Král Jan sice
Hajnu odňal klášteru, ale poznav svůj
omyl, zase navrátil (1331). Obyvatelé dá
vali až do 1. 1346 (kdež také klášteru da
roványi ke hradu Práchni úroky řečená
opičnč (opicné ?), kosné, vejce, sýry a kury;
odtud, že dávali opičné, vznikla pověst, že
obyvatelé Hejny zabili opici, domnívajíce
se, Že je čert a proto trestáni jsou od
pana Půt_v (? 1506), aby dávali za to
stálý plat. S tím spojovala se také nadávka

avšak postoupil

Pryšenkovi sv.

ho 1. 1483 Jindřichovi

ze Štetenherka,

který jej držel do 1. 1499; tehdá odevzdán
Oldřichovi, synu jeho, jenž se pak jmeno
val hrab. z Hardeka. L. 1503 prodán H.
zase Petrovi, Vokovi a Oldřichovi z Ro
žem berka. Petr, jsa vladařem, odevzdal
H. Janovi, synu Vokovu a chtěje rod svůj
o jmění připraviti, odkázal H. Janovi ze
Bláznivá H. H. totiž patřila od 1. 1420 Švamberka (1521) k držení, což však po
pánům hradu Rábí zástavně. L. 1543 do smrti jeho (1523) zamezeno Jindřichem
prodána od kláštera dědičně pánům z Ry 2 R. (j'- 1526). Po něm následovali tratří
žemberka, ale neponechána při Rábí, než .Ian, Jošt a Petr (1- 1545). Za Viléma z R.
přidělena k panství Horažďovskému Staro (s_vna Joštova) postaven pivovar pod hra
dávný kostelík (M XX. 133), od kláštera .dem a hrad a panství byly (asi až do
ve 12. neb 13. st. postavený, zůstal vždy lr. 1579) vdobrém stavu, ač onen dosti
Íilialním.
_chudě opatřen. Po Vilémově smrti (1- 1592)
lbratr jeho Petr Vok H. tak zanedbal, že
Hejrov \'iz na Výtoně.
Helfenberg, n. hrad v Němcích !. 1354! spustl. Týž prodal (1593) pustý zámek H.
koruně České získaný, avšak l. 1374 falc 5 Bavorovem a částí panství obci města
krabím zastaveny.
lPrachatic.
Této vzat jest H. 1. 1620 a
Helfenburk, hrad u Úštku,viz Hrá dek. 'zadarován Janovi Oldř. knížeti z Eggen

Helfenburk,

zbořený hrad u Bavorova,berka

k vévodství jeho Krumlovskému.
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Helgendorf — Heřmaň

Prachatičtí doprošovali se v l. 1623—1651 dlecke'mu (1305), avšak potom vyplatil.
navrácení jak při císaři tak i při knížatech, H. se dostal pak Jindřichovi z Rožcm
berka, jenž jej postoupil směnou (1307)
ale nic nedovedli. (H. Vll. 84.)

Helgendorf viz Svatoňov.
Helkovice viz Helvíkovice.

Janovi biskupu Pražskému.

H. patřil

odtud k biskupství a pak arcibiskupství,

Helvíkov (něm. původněHerwigsdorf, jsa hlavním místem zvláštního hospodář
tedy vl. Hervíkov), ves v okr. Lanškroun ství. Byl tu také kostel, kterýž jeden : prv
ském, která dána byla r. 1292 klášteru ních biskupův opevnil. Po r. 1.1.20uchvá
Zbraslavskému a potom držena byla cen světskými držiteli a dostal se pak
k panství hradu Landšperka (či pozdějšímu v držení Trčkův z Lípy. ] patřil napřed
Lanškrounskému) Obec postavila l. 1752 k Lipnici, pak ke Světlé. Král Rudolf pr.
jej dědičně (1582) Burjanovi Trčkovi a
kapli na hřbitově.
Helvíkovice, Helkovice, ves u Žam bratřím jeho, z nichž jej ujal Mikuláš k Že
berka, přip. se 1. 1365 jako přísl. hradu livi (? 1595). Po něm následovali z téhož
Litic, k němuž až do 17. stol. patrila. rodu Maximilian ('i—1597), Kryštof, .Inro
l.. 1547 prodána část (4 dvory) obci slav a Jan Rudolf. Od tohoto koupil H.

Žamberské,

ostatek po spuštění Litic (1614) Kryštof Karel z Roupova,

ponechán při panství Žamberském.
Hemže, ves u Chocně, n. vladyčí statek,
který držel l. 1309 Pešek. l.. 1354. měla
íarní kostel. Držiteli jejími byli r. 1356
Lev 1 H. a r. 1391 vlad. Václav, střídajíce

se jako páni podační s pány Chocenskými.
Na poč. 16. st. náležel dvůr popl. zdejší

JanoviOkrouhlickému

z Kněnic, který

jej prodal l. 1522 Mikuláši Sudličkovi
z Borovnice. Náležela pak H. ke Lhotě
Sudličkově, avšak v 17. věku objevuje se
jako přísl. panství Chocenského. Kostel
byl do 1. 1683 toliko dřevěný, potom tu

postaven nynější kamenný kostel. Fara ta
v 17. st. ne-li dříve pominula.
Hengst, věž ven povydaná jako opev
nění venkovské hradu Třemšína (nad Hutí
zadní), z níž zbylo toliko věžiště s hlubo
kým příkopem. Povydané věže toho spů
sobu byly venkovskými hlídkami, odkudž
se pozorovaly všechny takové příležitosti,
kterých z hradu samotného viděti nebylo.

který

s ním spojil zboží Humpolecké (viz Hum
polec). V 17. stol. přeneseno jest sídlo
panství z Humpolce do Heralce. Hrabě
Antonín z Salmu postavil tu nový kostel,
který byl do 1. 1755 Elialním k Úsobí;
tehdá dosazen sem zámecký kaplan a léta
1771 zřízena tu fara. L. 1780 vyhořel
kostel i s větší částí městečka. V l. 1805,
1809 a 1813 bývaly tu velké nemocnice
vojenské.
Heralec, ves v okr. Hlinskem, jest po
kračování moravské vesnice téhož jména
na pravém břehu Svratky ležící, která pa
třlla l. 1360 Epíkovi z Hrádku a měla
tehdá farní kostel. Česká část vznikla na
gruntech panství Rychemburského.

Heraltice, Heroltice, n. ves v krajině
mezi Jihlavou, Polnou & Štoky, která pa
třívala ke zboží tvrze Stříteže. V 15. st.
vyhubena jest za válek náboženských a
přip. se proto l. 1536 jako ves pustá.

Herbartice,

n. ves na místě nynějších

Hennenberg, n. hrad pánů Berků Harbask u Byšic, jež patřila r. 1395 ke
z Dubé, patřící k panství jich Vildštein statku Liblickému. V 15. st. spustla a do
skému. jehož poloha není na jisto posta stavši se ke statku Byšickému dostala jméno
vená, tak že se s jistotou neví, zdali padá Herbartsko, z čehožvzniklo později Her
do Čech neb do 5:15.
basko a z toho zase nynější pojmenování.
Heralec (bezpochyby z pův. Erhards)

Herlivínova

hora (l. 1258 Helme

městečko, prvotně (1226) ves patřící klá richesberch, lat. [. 1265 Herli'vini mons,
Později tu byla tvrz, l. 1327 Mermlnperch), hora u Českého
kterou držel Oldřich z Říčan a z Křiv Šicendoríu, na kteréž povstal záhy kostel
soudova. Když tento bez dědicův zemřel, sv. Kateřiny. (Viz Buková hora.)
daroval král Václav H. Rejnerovi z Flo
Heřmaň (staroněm. Hermanns), farní
rencie, kterýž jej prodal zástavně kl. Se ves v okr. Chotěbořském, jež patřila ode

šteru Želivskému.
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dávnu kl. Vilémovskému.

Heřmaň — Heřmanice

Fara tu byla

Heřmanice, Heřmaničky (pův. Heř

již 1'. 1362. L. 1421 uchvácena jest H. manicí), ves u Habr, jež se přip. r. 1281
s celým klášterstvím od světských držitelův, jako majetek kláštera Vilémovského.
dostala se pak v držení Trčkův z Lípy, R. 1352 a potom byl tu farní kostel. Se
zejména Viléma, který ji prodal (1556) děli tu také zemané (1318 Křápa, 1339
Burjanovi Trčkovi. Tento ponechal H. při a t d. Modliboh), kteří měli H. od klá
zboží Úhrovskěm, jež prodáno Matyaši štera v nájmu. Na Kunšíkovi, synu Modli

Hostounskému z Kosmačova, po němž bohovu, klášter (1398) vynutil, aby mu
ji měl 1. 1600 syn Daniel. Od té doby H. vydal. L. 1437 zapsány Mikšovi z Ti
držena i s kostelem k Vesci a s ní se do chonic. Pozdějizískány od Trčků z Lípy
stala k panství Ronovskému. Fara se tu & drženy ke klášterství Vilémovskému. Léta
stále udržela. Matriky začínají se r. 1685. 1557 prodány s Vilémovem, při němž stále
zůstávaly. Za neznámé doby zanikla tu
L. 1800 kostel přestavěn a rozšířen.

Heřmaň, farní ves, n. městečko u Proti fara a kostel zůstal lilialním.
Heřmanice, farní ves v okr. Jaroměř
Užitky jeho 1.1330 na žádost krále Jana ském, n. s tvrzí. Ve 14. st. již tu byla
obráceny na zřízení prebendy kapitoly fara. Držiteli byli r. 1356 Rupert purkrabě
Vyšehradské a od té doby byl při ko Hradecký, 1357—1368 Vyšemír, 1371 až
stele (jemuž darován 1. 1331 mlýn pod 1392 Pašek a Včnek bratří, 1415 Hynek,
Myšencemi stálý střídník. Sice patřila část 1418 Matějek zrodu Heřmanských ze
městečka ke království až do 1. 1341, Sloupna. Z téhož rodu následovali 1453
kdež ji král Jan daroval kapitole i s lesem až 1473 Václav Věnek, syn jeho Jiřík a
Vysokou. Ostatek byl manstvím služebným l. 1494 Věnek. l.. 1502 seděl tu Zdeněk
ke hradu Zvíkovu. Císař Zikmund zapsal Salava z Lípy a vl. 1505—1515 Jin
]. 1437 H. Janovi Smilovi z Křemže. dřich Berka z Dubé. l-. 1520 pr. Jiří
Tento přinucen ]. 1444, jsa v zajetí ne : Gerštorfu H. obci král. města Jaro
přítele svého Oldřicha z Rožemberka, měře, která byla v jich držení do r. 1547.
aby mu všechny svoje statky vydal. Odtud L. 1548 koupil je Jan z Pernšteina od kr.
držena H. ke hradu Zvíkovu, ale odcizena komory a pr. ihned Janovi Hostinskému
za nedlouho. L. 1508 držel ji Lev Malovec z Valdšteina(1-1572). Dědicemtoho byl
z Libějovic
(1- j. 1523) a po něm syn synovec Vilém, jehož “synem byl Albrecht
Diviš. Mezi tím zapomnělo se, komu H. V. E., proslulý válečník, jenž se podle sta
patří, a poněvadž kl. sv. Jiří měl v okolí rých pamětníkův na Náchodě u báby své
velké statky, pokládána H. i za jeho ma Hedviky narodil. Týž zdědiv H. po otci
jetek. Od téhož kláštera (1530) pr. dě (% 1595) pr. je (1610) Hanybalovi z Vald
dičně Kryštofovi ze Švamberka (vklad šteina, jenž o ně skrze dluhy přišel (1615).
ve dsky teprve 1584), po čemž vyplacena Od věřitelův a právních jich zástupcův
od Diviše a připojena k panství Kestřan Skoupil H. Jan Jindřich z Oprštorfu,
skému. L. 1588 prodána H. od Jana Vi jemuž zabrány a zase Albrechtovi z V.
léma ze Švamberka obci Písecké. Od prodány (1623) Od tohoto k. H. Maří
panství Píseckého odprodána 1. 1639 skrze Maidaléna Trčkova z Lobkovic a při
komoru král. bratřím Arnoštovi a Janovi pojila je k Hradišti. (H. V. 84,)
Heřmanice (Hermsdorf, původně Her
Bedřichovi hr. z Merode, od nichž ji
koupil (1640) Mikuláš Diviš Radkovec mannsdorf, Hermersdorf), ves u Jablon
z Mirovic a přivtělil ke statku Drahon ného. Příp.“se 1. 1391 a patřila tehdá z části
skému. S ním se dostala k panství Proti ke zboží Jablonskému, avšak l. 1396 vy
vínskému. L. 1640 H. docela vypleněna skytuje se celá jako přísl. hradu Milšteina.
a sklesla na ves. Kostel od 1. 1623 osiřelý L. 1409 tuším prodána a byla pak přísl.
patřil pak k Blskému, později tu přebýval hradu Falkenberka. Od 1. 1454 připomíná
kaplan od faráře Blského ustanovený, léta se jako přísl. hradu Grabšteina, ale jen
1786 tu zřízena expositura a l. 1853 fara, v právním smyslu, poněvadž v skutku se
vína, v níž byl farní kostel již 1. 1254.

Heřmanice — Heřmánkovice
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dostala s Falkenberkem k panství Jablon- odděleny od něho skrze společnou vrch
skému.
nost a zase k Litomyšli připojeny. V 17. st.
Hermanice, ves u Nové Paky, n. s tvrzí, sklesly H. na ves, kostel, byv l.1623 zba
na které seděl 1.1395 Petr z Kamenice. ven duchovního správce, dlouho byl filial
L. 1414 žil Václav Mašovec z _H. P0-_ním k Brandýsu,l . 1720 znovu vystavěn,

zdeji tu seděli Heřmanští z Doubravicefl.
1740 zase opatřen farou. (H. I. 25.)
Zdislav, poslední z nich p1. H. Mikuláši Heřmanice horní neb německé
Kulovi z Chotče a od toho k. H. do- |(staron. Hermannsdorf),farní ves u Lanš
konce pusté (1549) Vilém Trčka z [ ípy | krouna, přip. sel. 1304 5 H. dolními mezi
a připojil k panství Kumburskému. (H. V. těmi statky, které král Václav klášteru

204)

'Zbraslavskému

potvrdil. Odtud drženy

Heřmanice (něm. Hermsdorf, původnělke hradu Landšperku. Jan, biskup Lito
Hermannesdorp), ves u Radoušova, zalo myšlský, zastavil oboje H. Janovi Strý

ženu v l. 1226—1273 na klášterství
Doksanském,

čkovize Střížkova (1'409). Později zase

pročež se 1. 1273 poprvé k Landšperku a Lanškrounu vyplaceny.

přip. Poněvadž újezd Radoušovský zasta- Ves pův. německá se počeštila. L. 1712
ven. !. 1436 Jindřichovi Berkovi z Dubé, postavila tu vrchnost kostel, kterýž povýšen
zůstaly H. při hradu Milšteinu & pak pan- [. 1752 na farní z peněz, které na to dal
ství Lipském. Král Ferdinand dovolil léta Bernart Lyer, děkan kapituly Hradecké,
1537 Zdislavoví Berkovi vyplatiti H. k pan- zdejší rodák.
stvi Záltupskému, což když se stalo a H.
Heřmanice, Velké H., ves v okr. Oti
v dědictví uvedeny, zůstaly při Zákupech ckém, n. sídlo vladyčí 11363 Oldř. Korček,
čili té části panství, jíž se říkalo Paličsko. 1374—1380 syn jeho Miroslav, 1377 Vítek,
Heřmanice, Heřmanovice,
ves při 1391 Kuneš, 1486 Ondřej). V 16. st. přip.
Ploučnicí u Lipého, přip. se již 1.1416 je Hodějovští k Chotěticům a s nimi se
jako přísl. t\rze Svojkova, poněvadž na dostaly k panství Smilkovskému.

ní prodán holý plat, který po dlouhá léta| Hermaničky,
n. ves v okolí Vlašimě,
vybírán. L. 1502 byla přísl. Lipého a po-=která se 1. 1533 jako pustina a přísl. pan
zdčj- Nového zámku.
!ství Vlašimského připomíná.

Heřmanice, také České H., farní ves,;

Heřmaničky, Malé Heřmanice, ves

n. městečko. Roku 1226 byla tu vesniccýv okr. Otickém, n. s tvrzí, ve 14. st. (1380
kte1ouž držel Svatoslav a l. 1263 seděl tu Oldřich, syn Ctiborův a j.) na statky vla
Oldnch 2 H. Na tvrzi (Plchově kopci) sedělidyčí rozdělená. L. 1542 k. Jan Voračický
Vítek ze Š\ aben1c, jenž vzdav králi pan—jz Paběnic H. od Viléma z Koutu. Léta

ství Trutnovské zakoupil před r. 130711613 držel H. Jan Byšický

z Byšic,

mnohá zboží v okolí. L. 1310 v_vtopeny jehož vdova Judyta (1' 1641) odkázala
H. přívalem vody, která celý tanec i s pišt-._H. bratru svému Jáchymovi Chrtovi ze
cem vzala (1-c. 1314). Od Vítka asynůijtína.
Po něm přišly do rodu Často
jeho zboží Heřmanské dílem rozdáno, dílem lárův 7, Dlouhévsi & l. 1670 k. je Jiří
1ozpiodán0. L. 1349 byl tu farní kostel, Bechyně z Lažan. Od vdovy a dědicův
jenž postoupen k biskupství Litomyšlskému. 1.: H. (1713) Kateř. Johanka Ostrovská
L. 1397 seděli tu Pešek Kokot a Beneš rozená Běšinka, pak následovali 1.1717
z Něnic na dvou statcích, 1.1415 Vaněk' Martin Ryba, 1718 Václav Štěpán Malovec
Sek1ra a Vilém z H. L. 1451 držel H z Malovic, 1727 Frant. Bauler z Hohen
Mikuláš z Libaně a od r. 1460 Bohuněkl burka a od toho přikoupeny l. 1731 ke
z Adršpachu. K žádosti jeho král Vladi-iSmilkovu.
512“(1502) ves H. na městečko povýšil.
Heřmánkovice
(Hermsdorf, původně

Jižl. 1506 držel Jan Kostka z Postupic

Hermannsdorf), farní ves v okr. Brou

H. k panstv1 Litomyšlskému. Když Kost- movském, jež patřila od svého založení
ROVĚ1- 1547 o Litomyšl přišli, přivtěleny klášteru
Břevnovskému.
Od r. 1353
H. k panství Brandýskému. Po r. 1652 vyskytuje se tu kostel farní. Po r. 1623

216

Hermannsgrůn —- Herštein Starý

stal se lilialním k Šonovu. Opat O. Zinke válčil odtud do Rakous. l.. 1475 dobyl
postavil tu 1. 1724 nový kostel, při němž tvrze Jindřich Roubík z Hlavatec (zemř.
zřízena l. 1784 lokalie a v 19. st. fara.
1477) a po něm ji držel Petr Stupenský

Hermannsgriin,

Hermesgrůn, ves z Houžného.

Později navrácen CiniSpá

v okresu Nejdeckém, !. 1341 přísl. tvrze nům a drželi jej z toho rodu Jan (14.87
Nejdecká, v 16. st. Jindřichovic. Když se až 1514), Jindřich (1543 1- c. 1560).

o tento statek bratří Šlikové l. 1582 dělili,
oddělen H. jako třetí díl, který Mikuláš
Šlik ]. 1606 Anežce Šlikové roz. hraběnce
z Lippe prodal. Od té doby patřil zase
k Jindřichovicům.

Heřmanovice viz Heřmanice.
Hermanschlag viz Kouřim.
Heřmanův Městec viz Městec.
Hermesgriin \'iz l-lermannsgrůn.
Herměždice viz Verměřice.
Heroutice, Heroltice, dvůr u Tlo

Skrze Elišku, dceru posledního, dostal se

H. Janovi Vamberskému

z Rohatec,

manželu jejímu, a Bohuši synu (1589 až
1615). H. držen pak ke Hřebeni. L. 1640
k. jej od Jana Hynka V. z R. Antonín
Binago, pak následovali 1645 Benedikt

Caccia,

1646 Matěj z Mukenberka

(1- 1666), jehož potomci tu dol. 1677 se
děli. Od 1. 1694 seděli tu pp. z Kaiser
šteina, později zase Mukenberkové skorem

po celé 18. st. (H. 111. 284.)
Heršov, vlastně Hrzov, starý název
skova. n. vladyčí sídlo. L. 1373 a t. d.
žili bratří Buzek a Jetřich, z nichž onen Vltavice po zakladateli Hrzovi.

byl král. komorníkem. Vl. 1404—1437
přip. se Čejchan 2 H.

Heršov

(něm. Hirschau), n. léno ko

Později tu seděli runy České v l-Ioř. Falci, [. 1353 získané,

Heroltičti z Vozerovic. V 16. st. přišlo l. 1374 zastavené falckrabím.
k rozdělení. Jeden díl držel od bratří Alexij
Herštein Starý (původněHersenslvin,
a synové jeho prodali jej 1. 1556 Adamovi Hirsenslein, Hirstein), hrad zbořený za

Řepovi z Neveklova na Tloskově;Ronšperkem, snad založený od Protivce
druhou polovici prodal Jak H. z V. l. 1576 2 H. (1272). Po témž hradě měli příjmení
Bernartovi z Hodějova a připojena též Protivec (1324—1335), Vítek (1324) se
k Tloskovu.
synem Jindřichem, Prkoš (1302 —1317) a
Hersbruck, město a n. tvrz v Bavořích, syn jeho 'Chotěhor (1324—1335), Sezima
n. léno koruny České, jež l. 1353 získáno, (1321),Vilém(1312—1353)aZdeněk(1359
l. 1374 k Falci zastaveno al. 1621—1791 až 1373), z nichž některý snad je ve spo—
od Norymberských v léno přijímáno bylo. jení s Novým Heršteinem. Na St. H-ě seděl
Herstošice (Herscheditz), ves v okr. napřed nějaký Habart, pak nějaký Bruk,
Žlutickěm, n. s tvrzí, původiště rytířů pak jej k. Oldřich lantkrabě Leuchten
Zumrů z Herstošic, z jichž rodu tu Je berský. Od tohoto převzal jej l. 1328
třich l. 1455 seděl. L. 1537 držel část H. Jindřich kníže Bavorský. Později se do
Melichar Tyzl z Taltic.
L. 1571 seděl stal králi Janovi, jenž jej pr. (1331) Ja

tu Adam Prolhofer z Purkerstorfu. novi biskupu Pražskému. Vdržení arci
Nástupce jeho Fabian Šebestian prodal biskupství zůstal H. necelé století. Arci
(1609) H. Janovi Jiřímu Zumrovi z Her biskup Kunrát zapsal jej (před r. 14.20)
stošic. L. 1615 patřily H. již k Lukám Petrovi Ebrzvinovi z Hradiště. L. 1421
a l. 1630 k Údrči.

prý jej opanovali Domažličtí. l.. 1427 byl

Heršlák, Český H. (pův. snad Herrn v držení Bedřicha a Hanuše bratří 2 Kolo
sc/Llag). ves u Myšlan, n. s tvrzí, na níž vrat a l. 1437 patřil Ctiborovi z Volí
seděli Řehoř (1357 1- j. 1372) a synové šteina. Tento odevzdal H. t. r. Zdeňkovi
jeho Beneš a Dvořata, pak Beneš Macuta z Drštky a strýci jeho Zdeňkovi Kolvíf

(1390—1409), syn Benešův, a léta 1437 novi z Ronšperka.
Od té doby patři.
Svatomír. Později tu seděli Cinišpánové H. k panství Týna Horšova. Po r. 1506
z Heršláku. L. 1467 opanoval H. Zdeněk dostal jej za díl Zdeněk Dobrohost
jenž odtud l. 151010
ze Šternberka. L. 1474 dosáhl H-u Lev z Ronšperka,
z Rožmitálu od Činišpánův smlouvou a trovství tropil. Tedy H. dobyt & králi
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Herštein — Hlasivo
k ruce osazen. Od té doby byl pustým a
ponechán při panství Ronšperském. Léta
1545 obeslal Jan ml. z Lobkovic, jemuž
Týn & H. dědičně prodány, pány Ronš
perské (Švamberky) z výplaty & zaplativ
jim peníze, připojil H. po třetí k panství
Týnskému. (H. IX. 103.)

Herštein,

Nový

Heuchlingen, ves u Norymberkn, n.
manství koruny České, v l. 1578—1793
přiznávané.

Heuraffel viz Výtoň.
Hilpoltstein,

n. hrad v Bavořích a

manství koruny České, [. 1353 koupené
a l. 1624—1791 od obce Norymberské
H., hrad zbořený v léno přijímané.

v okr. Kdynském, založen byl ve 14.. st.
3 nazván Novým na rozdíl od předešlého.
První jeho známý držitel byl Břeněk z H.

(1349—1355). Nástupcem jeho byl Ješek

Himmelsteín viz Hymlštein.
Hinterstift a Vorderstiťt viz Lhota
zadní a přední.
Hirnscher, Hi rnsched el, n. ves u Lib

Maršálek z Vilhartic

(1360—1367), kovic, jižně od kláštera Oseckého, jež se
polněmž (1369) vládla tu vdova Ofka 1. 1203 přip. Jaroslav ze Zabrušan ne
z chztlce. Syn jich Jan zapsal se hradem dávno před tím daroval ji klášteru Ose
H-cm (1385) pánům z Rožemberka a držel ckému, v jehož držení se i l. 1209 na
jej do 1. 1.1.35. Synem jeho snad byl Zá cházela. Klášter svedl grunty kmecí na
više, jenž l. 1423 na H. seděl, sice jej drželi dvůr, který se 1. 1340 vedle druhého dvoru
ostatní Janovi synové, Arnošt (143 3—1465), (Nového dvoru) připomíná. l jest dosti
Vilém a Půta. Jan Heršteinský z Vil možná, že ovčín u Nového dvora jest jeho
hartic, syn jednoho z nich, spůsobil to zbytek.

Hirsenstein, Hirschenstein viz
půtkami. že 1. 1474 byl od Bavorův zajat,
a když po propuštění závazek neplnil, do Herštein.
Hirschau viz lleršov.
byt jest H. od nich i. 1475 a pán po
druhé zajat. Jan těmito běhy přišel o své
Hirschberg, n. manství koruny České
jmění a H. kdysi po r. 1496 prodal. Koupil (1359), ještě v 16. st. přiznávané.

jejPůtaŠvihovský z Ryžemberka

Hivno viz Jivno.

(+ 1506).

Hladomře, myslivna u Blovic, n. ves.
Hladov, n. ves v okolí Zálezlic, jiho

Syn jeho Břetislav prodal H.

(1534) obci města Domažlic,

kterážto

starý hrad přenechala spoustě. Pustý hrad západně od Mělníka, jež byla 1. 1354 ma
zabrán jí l. 1547 a pr. l. 1549 ebestianovi jetkem kl. sv. Jiří. Později zastavena jako
Markvartovi z Hrádku. Od té doby pustina bratřím z Kopece, po ní patřila
držen jest ke statku Úňovskému. S ním Kateřině z Šanova a tato pr. ji 1. 1488
dostal. se napřed k Bystřici a později Matyáši z Kozarovic. Klášter ji potom zase
k Chocomyšli &tak k panství zámku Chu vyplatil k Panenským Břežanům.
dčnic. (H. lX. 35.)
Hladov (něm. Waldhof), ves u Jihlavy
Herštein, n. hrad a manství koruny (viz Bílkovy konf. 1099).
Hlasivo (velké), farní ves u Ml. Vožice,
České, jež ponecháno l. 1459 při Sasích.
Hertenberg viz Hartenberk.
jež se přip. l. 1315, tehdá část její držela

Hertvíkov viz Hartlíkov.
Heskov viz Hyskov.
Hesselsdorf viz Hoštka.

Hetov, ves v okr. Bílinském, jež byla

\'16. st. v držení Kaplířův z Sulevic;
zejména ji měl Adam starší K., jemuž
[. 1613 se statkem Tuchořici z pokuty
v manství proměněna. Po jeho smrti da
fOVánH. (1635) Achillovi sv. p. de Soye
&držen pak po léta k Tuchořicům. Později
Patřil k Milešovu a byv od něho l. 1787
PF, byl do 1. 1850 samostatným statkem.
Nllslopisnýslovnlk: Část historická.

Dobroně z Kamberka.

l.. 1369 byl tu

farní kostel, jehož podací náleželo něko
lika vladykám erbu chrta. V H-č z nich se
děli l. 1369 Bušek, 1380 Vlček, 1390 bratří
Přibíček a Jan. L. 1415 bylo H. rozděleno
mezi Zdebora z Říčan a Hynka z Šeba
novic, 1. 1439 držel tvrz Víta starší ze
Rzavého. V 15. st. spustla tvrz za vlády

Zruckých ze Chřenovic.

Z nich drželi

H. 1540 Léva, jehož synové prodali H.

(1553) Václavovi Voračickému z Pa
běnic. Odtud drženo k Polance, patřilo
17
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Hlásný —- Hlavno kostelní

od nepaměti patřívala ke zboží kl. Hradiště.
1. 1580 Janovi Čáslavovi z Podolí, od Od r. 1359 přip. se tu fara. Od kláštera
jehož synův prodáno l. 1586 ku Chýnovu. Hradištského nabyl H. Jan z Ralska a
ok. r. 1417. Při statku
Kostel, byv fary l. 1623 zbaven, přifařen z Vartemberka
ku Chýnovu a od 1. 1786 k Ratibořicům. zápisném Mnich. Hradišti zůstaly H. stále
L. 1823 tu zřízena zase lokalie a l. 1858 a postoupeny l. 1555 králi od Adama
fara. Kostel léta 1746 znovu postaven. z Vartemberka. Král. komora prodala H.
dědičně (1556) Jiříkovi Labounskému
(H. IV. 293, TB. 64.3.
Hlásný (Wachtern), jinak Břeží ves z Labouně, jenž je připojil ke Hradišti
u Rožemberka, jejíž obyvatelé na tom také v ten čas koupenému. H. byvše léta
hradě R. hlásky konali.
1623 zbaveny fary, přifařeny ke Hradišti;
Hlaváčov, 1. hradiště u Rakovníka, l. 1705 zase tu zřízena fara al. 1759
!. tvrziště u Chocně.
kostel znova postaven.
Hlavatce (pův. Hlavatci), farní \'cs Hlavín, 11. ves v bývalém Čáslavsku.
u_ Soběslavě, která se přip. r. 1250 jako
Hlavno RynŠOVO, ves, kteráž patří
přísl. zboží Chýnovského. L. 1354 byl tu vala kapitule Boleslavská (snad se na
farní kostel, jehož podací příslušelo mno H. neh Hlaven vyrozumívá špatně psané
hy'mvladykám, předkům Rou bíkův z Hla Raunen v zakl. listu Boleslavském !. 1052).
vatec. l.. 1406 měli je jen čtyři. Když Dvůr zdejší najala kapitula l. 1386 Janovi
se Roubíkové vyprodali, dostaly se H. vla z Hlavence. Poněvadž kapitula brala l. 1549
dykám z Vyhnanic. Oldřich z Hlavatce platy i z Hlavna kostelního i z Hlavna Su
skoupil je 1. 1452, totiž menší část od dova, nelze vypátrati, na kter'é z nich H. R.
Kateřiny vdovy Markvartovy, větší část dopadá.
Hlavno kostelní, dřívei Velké, lépe
s podacím od Pi'ibky, dcery Burjanovy.
Léta 1530 patřila část k Bechyni a část Hlaven (prv. Glaven), farní ves v okr.
k Želči; oboje spojeny v jedno pod Petrem Brandýsském, původně vladyčí statek (1 318
Vokem z Rožemberka. Třetí díl patřil ke Řehoř). Janda z Lysé daroval část s tvrzí
od 1. 1565 Kryštofovi Voračickému

Bzí a Hozlaurům

z Hozlau (1550) a křižovníkům Svatomářským (1337)
a část kapitule Boleslavské. Onino po

držen l. 1595 k Roudnému. Snad to byla
ta část, která potom obci Soběslavské pa
třila. V 17. st. byly H. přifařeny k Plané
a l. 1785 tu zase zřízena fara. Vl. 1818
až 1822 kostel obnoven.
Hlavečník, ves u Žiželic, r. 1228 řeč.

stavili tu farní kostel, který se 1. 1357 při
pomíná. Sice tu zůstal ještě vladyčí statek,

kterýž drželi l. 1415 Jaroš z Ry'zemburka
a vl. 1426— 1440 Ondráček z H. I.. 1437

zapsán křižovničí statek Václavovi z Ma
Hlavecko a majetek kl. Opatovského, čovic. Král Jiří zapsal H. Janovi z Mo
od r. 1299 příslušenství panství Žiželického, chova, po němž následovali Žofka z Opavy
s nímž se dostala později k panství Chlume a Hynek z Klinšteina, syn její; v l. 1494
ckému.
až 1503 držel týž statek Kryštof z H., od

Hlaven viz Hlavno.
Hlavenec, Hlavnec

1 18.)

Hlavice,

něhož jej dostala l. 1503 Johanka z Krajku
Na vladyčí části
poštavena také tvrz., kterou držel v l. 1524

(t. j. Hlaven & připojila k Brandýsu.

menší), ves sev. od Brandýsa n. L., n. vla
dyčí sídlo, na němž- bydlel ]. 1386 Jan
z H. Později zakoupen a přinělen k pan
ství Brandýsskému, k němuž l. 1547 ze
jména patřil. Císař Rudolf k. tu 1. 1580
dvorec jeden od Viléma z Oprštorfu &
zřídil tu zámeček, k němuž se 1. 1584
z císařského poručení vižky přistavovaly.
Později z něho udělána sýpka. (MB. IV.

až 1546 Václav Bubla

z Meziklatí.

L. 1546 k. ji Pavel Bzenský z Prorubě

a není známo, co se pak s ní dálo. Snad
to byla táž část, kterou císař Rudolf ll.
[. 1580 od Viléma z Oprštorfu koupil. Pa
třilo pak celé H. k Brandýsu kromě části,
kterou si kapitola Boleslavská léta 1623
dskami zemskými pojistila._ Po r. 1623
přifařeno byl H. k Staré Boleslavi, pak
farní ves 11Č. Dubu, jež od k Předměřicůrn (1652). L. 1784 zřízena

Hlavno Sudovo — Hlinná
tu lokalie, když byl kostel úplně přestavěn tovi z Valdšteina
a v 19. st. fara. (MB. IV. 146.)
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prodáno. Ten je při

pojil zase k Valtinovu.

Hlavno Sudovo (vlastně Hlaven Sn- _ Hlína, Hlinná, ves v okr. Nasevrckém,

dň'v), ves u předešlé, nemá jméno své od jež se připomíná k r. 1086. Tehdá tu
Sudy, oměštana Olomouckého<, který prý byly dvě vsi téhož jména, totiž nynější H.
H. prodal (asi 1130) biskupovi Olomu a Kostelec. Za neznámé doby dostala se

ckému, pověvadž list na to daný a vy

tištěnýjest nepravý, nýbrž od Petra Sudy
z Kunratic (1456) a nástupce jeho Mar
tina (1505—1530). Ve starší době snad
se jmenovalo H. Rynšovo (viz to). Cást

H. v držení kl. Podlažického

a s ním

Kostků z Postupic. Ok. l. 1539 odprodána

VáclavoviOkrouhlickému

z Kněnic a

od toho léta 1545 Václavovi Talackovi
z Ještětic.
Držena odtud napřed k Ro

vsn držela l. 1546 kapitula Boleslavská, sicům, později k Trojovicům. S nimi při—
ostatek za neznámé doby připojen k Bran pojena ke Hrochovu Týnci.
Hlína Stará. neb Velká, ves u Tře
dýsku.
boně, n. s tvrzí, prvotně vladyčí ves. Léta
Hlavňovice, farní ves v okr. Sušickém, 1387 seděli tu Vilém, Ctibor a Těmík z H.
jež patřila prvotně ke hradu Vilhartickému. Po smrti Jaroslava z Bošilce (1398) táhl
Při jeho rozkouskování dostaly se napřed
se na statek jeho bratr Jeník, jenž tu ještě
k Čachrovu, potom Sylvestrovi Mlazov
1. 1414 seděl. L. 1450 držela H. vdova
skému z Těšnice, od něhož pr. (1569) jeho Anežka z Prudic. L. 1506 prodána

ZikmundoviDoupovci z Doupova. Léta od Litvína z Todně

část k Třeboňsku,
1508 přešly v držení Dětleba Koce z Do
druhá část k. l. 1522 od Václava Jindřicha
brše, jehož potomstvu zemský statek H.
a Petra Litvínův 1 T. a třetí l. 1542 od
posud náleží. Za jich držení postaven tu Jana.
zámek s kaplí. L. 1785 byla v H. zřízena
Hliňany (prvotně Hliňane), ves 11Ústí
lokalie, v 1. 1799—1808 postaven kostel,
.n. L., n. s tvrzí, na níž seděl l. 1397 Petr
a l. 1857 povýšen na farní. (Gabriel, Su
ÍŠcbíř 7.H. Ok. l. 1530 pr. Jan Zikmund
šice 151.)

ja Bernart bratří Glacové ze Starého

Hlažovice, ves u Osova v okr. Ho idvoru H. Buškovi Kaplíři ze Sulevic.
řovskěm, jež se přip. r. 1233. Klášter 'L. 1545 a t. d. drželi je jeho vnukové
Ostrovský míval tu hospodářství. Tvrz , Kryštof a Alexander, od 1. 1557 tento sám

vladyčí byla při Chrastině (1343 Buzek &Š(-|—1583). L. 1607 k. Jan Mikuláš Ho
01:1, 1370 Bušek Hus, 1406 Jan House). lchauzar z Hochauzu polovici H. od
V 15. st. seděli tu Lautové a Mrázové
' Kateřiny, dcery Alexandrovy, a neznámým
7.H. pospolu. Oboje části získal Jindřich spůsobem získal druhou polovici, kterou

z \'raního (1457—1460). Pak připojeny měl před tím Jiří Kapléř. L. 1623 zabrány
H ke Všeradicům. L. 1572 od nich od mu H. a prodány Vilémovi ml. Popclovi
prodány Havlovi Trmalovi 7. Toušic a z Lobkovic, od něhož připojeny l. 1629
od něho Zdeňkovi Otovi z Losu. Pak k Řehlovicům.
následovali syn jeho Jaroslav (1610—1624),
Hliněná, Hlinná, ves na býv. panství
odtud až do r. 1647 Vratislavové z Mi Děěínském, něm. Gleimen, jež patřívala
trovic

a 1. 1647 přikoupen k Osovu.
ode dávna k Děčínu, od r. 1591 k Bynau
Hlemýždí, ves u Jablonného, která pa burku a pak zase k Děčlnu. R. 1687 vy
třívala v starší době k Valtinovu. Při dě hořela.
lení tohoto statku l. 1548 stalo se samo
Hlinná, Hlinné, ves v okr. Plánském,
stainým statkem, který koupil ]. 1578 Jiří jež se přip. r. 1115. Klášter Kladrubský
z Berbistorfu. V l. 1587—1597 seděl obdržel tu v ty časy popluží od kněze
lu Dětřich ze Švendy, jenž tu postavil Chvala. L. 1379 patřila část vsi této ke

tvrz Nový Šnekendorf.

Syn jeho Julius statku Olbramovskému. V 15. st. spustla
zavražděn l. 1616 a následoval syn Jan H. a přivtělena ke zboží Kočovskému, při
Julius, jemuž zabráno a I. 1624 Albrech němž se 1. 1557 připomíná.
17*
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Hlinsko, Hlinská, město, 1. 1349 farní až do 1. 1421. Cís. Zikmund (1436) za
osada, která tehdá připojena k biskupstvíjpsal H Petrovi z Bydlina, po němž jej
Litomyšlskému. Od nepaměti bylo přísl. |měll. 1454 Zdeněk z B Král Jiří zastavil

hradu Rychemburka. Beneš z Vartem-IH. Janovi Hrabáni zPřerubenic,

jehož

berka vysadil tu asi 1. 1350 rychtu s dů- 'syn0\é jej měli do ]. 1500. L. 1514 držel
chody. Ač lze za to míti, že H. bylo tehdá| jej Václav Litevsky ze Svinař a před
městečkem, přece se teprve 1. 1392 vý- jtím a potom Kutnohorští měšťané. Léta
slovně jako takové připomíná; páni tu také 1547 patřil sestrám z Újezda. Ferdinand I.
měli tvrz. Ok. l. 1420 koupila obec poleidal H. dědičně Jiříkovi Ursinovi z Vla
mezi hranicemi Vojtěchovskými a Blaten- doře a sest1ám z Újezda (1561). Pak tu
skvmi od Arnošta Flašky z Pardubic, ale ne- ?'seděli Šatní z Olivetu dělíce ves na dva
dostali na to písemného pojištění; to jim dal díly. Alžběta Křižanovská jsouc dědičkou
teprve (1443) Jan Pardus z Vratkova. n. Jana otce a Jetřicha bratra prodala H.
Jindřich z Valdšteina dovolil Hlinskýmf Václavovi Březskému z Ploskovic, po
(1511), aby si mohli vodu vésti na obecní; němž následovali l. 1653 Ondřej Boro
rybníček. Zdeněk Berka z Dubé vyprosil vanský, ]. 1653 Alžběta Čejkova, ]. 1657
Hiinským majestát na výroční trhy a trh Jaroslav Šofman z Hemrlesu. Po vy
téhodní (1568). l.. 1585 provedeno ob-Š mření Šofmnnův vystřídali se tu rodové
novení a zlepšení městských knih. Bohu-: Klusákův z Kostelce a Jestřib
slav Ferdinand Leop. Berka udělil Hlin 'sltých z Ryzemburka
a j. až připojen
ským (1652) šenk vinný, vážné, clo a; l. 1791 k panství Novodvorskému.
propustil jim odúmrtí. Jeho nástupcové' Hlodný, n. hrad na levém břehu řeky
obtěžovali H-é novými povinnostmi; ok. Solnické (Alby) blíže Tisovce, o němž nic
]. 1707 pobral jim hejtman knihu měst není známo. Snad jej postavil Jan Ovčíř
skou a výsady. Za to dobře se vedlo ře
meslům, zejména hrnčířskému. L. 1742 H.
od nepřátelského vojska zapáleno a pry
mas a rychtář do zajetí odvedeni. L. 1850
zřízen tu c. k. okresní soud. Založení

dráhy a zkvétání obchodu a průmyslu
bylo příčinou, že H. za posledních desíti
letí velice vzrostlo. V H-u narodil se léta
1840 Karel Adámek. Erb: Na červeném
štítě polovičný kůň stříbrné barvy se zlatou
uzdou. (Erb pp. z Pardubic — PA. [. 174,
IX. 247.)

Hlivojedy

ze Žampachu.

vl. 1354—1369 držitel

zboží Uhřinovského. L. 1576 přip. se jako
zámek pustý. (H. II. 211.)

Hlohov, Lohov ves ve farnosti Boh
danecké v okr. Čáslavském. Část vsi pa
třila l. 1533 ke tvrzi Dobrovitovské, ostatek
přikoupen potom, tak že 1. 1571 držena
k Dobrovítovu celá (kromě jednoho osed
lého k Ledči). S Dobrovítovem připojen
k panství Žlebskému.

Hlohov (obecně Lohov), ves u Šlapa
nova v okr. Otickém, n. s tvrzí, na níž

(prvotně Hlivojedt), samota seděli ]. 1403 Jan a Mikuláš, I. 1448 Oneš.

u Petrovic (Rakovníka), někdy služebně L. 1465 dostal jej Jan z H. (1- j. 1473)
manství ke Hrádku Křivoklátu, které drželi od otce Kunše, později 1474 drželi jej
1360 Markvart, 1434 Kuneš, 1446 a 1454 Petr z Býkovic a Václav Nosakovec z _Odlo
Jan Slaven, 1462 Ctibor Sekerka z Sed chovic. l.. 1548 patřil H. ke zboží Zvě
čic, 1465 Prokop z Děkova, 1474 Pro stovskému.
kop z Černčic, 1484 Kub ze Pšovlk. Léta
Hlohov, Lohov, r. 1416 ves v okolí
1497 k. Zikmund z Chmelic tvrz, dvůr Mašťova, která bezpochyby ]. 1421 od kři
a ves pustou H. Nástupce jeho Petr Holý žákův vypálena. V 16. st. přip. se jako
z Chrastu obnovil ves na vedlejším místě, ves pustá a přísl. zboží Maštovského.
odkudž se jí říkalo Petrovice, tak že starší
Hlohová, ves u Stankov, n. s tvrzí.
na níž seděli l. 1368—1379 Jan Hložek
pojmenování zaniklo. (H. Vlll. 117.)
Hlízov (pův. HZjuzov), ves u Kutné z Hl., syn jeho Otík (1386—1394), 1. 1397
hory, n s tvrzí, která se dostala r. 1142 Zdimír z Sedlce, od 1. 1408—1429 .lířink
klášteru Sedleckému. Tomuto patřila z Běšin. Ve 14. st. byl tu farní kostel.
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V 15. st. seděli tu vladyky ze Sedlce, po-j za díl. Později připadly H. k Buškovicům

zději Břeněkz Ronšperka

(až do r. 1475). a l. 1501 dostal je za díl Jan Fremut
Ku konci téhož st. a až do r. 1543 držena z Krásného
dvoru (+ 1530), jehož
H. ke hradu Roupovu. L. 1543 koupil ji P0t0mstvo tu do 1. 1550 sedělo. Násle

Bohuslav z Vidršperka

(1- c. 1571), doval pak Jan Chrt ze Rtína

v jehož rodě (Jan starší 1- 1606, Kryštof
a Bohuslav mladší) až do 1. 1620 zůstal.
Kryštofova polovice prodána léta 1624
k Týnu Horš. Bohuslavova polovice do
stala sel. 1625 manželce jeho, 1. 1626
Anně Alžbětě Přichovské a přik. l. 1629
také k Týnu. Kostel sklesl (snad l. 1623)
na íilialní. (H. lX. 114.)

jeho, 1. 1575
synův prodán
pachu.
Léta
Štensdorfův.

:: synové

Jiří z Fictum,
od jehož
(1598) Janovi ze Štam
1602 dostaly se v držení
Později připojeny ke Krás

nému dvoru.

Hlubče (Obsl), lépe Hlubce.
Hlubecko, název pustotiny (1509), na
níž bývala ves v okolí Libyně v okr. Je
Hlohová, n. ves v dalším okolí Plzně, senickém.
r. 1379 majetek Habartův.

Hlohovice, Hlohovičky (obec. Laho
vice a Lohovičky), dvě vesnice v okolí Zbi
roha. V obou bývalo po dvoru a po části
vesnice, které bývaly manstvím služebným
ke Hrádku Křivoklátu. Také tu bývalo ro
botné manství. Později proměněna tato
manství v sedlské dvorce poplatné (již
1658). Část Hlohoviček dostala se před
r. 1545 ke statku Svinné a odtud k Řeši
hlavům, jiná část patřila v 17. st. k Tere
šovu. V Hlohovicích postaven za neznámél
doby kostel, při němž zřízena lokalie a
v 19. st. fara.

Hlubín,

Hlubyně,

ves u Březnice,

n. statek vladyčí. Dorota 2 H. pr. l. 1434
věno své na H. bratřím svým, Václavovi
a Janovi z Vlksic. L. 1455 držel část H.

Hejma z Libčic.
Léta 1545 patřil H.
k zámku Rožmitálu. Oddělením od něho
za Gryspekův dostal se H. ke statku Strý
čkovskému, když pak tento koupil (1638)

Jindřich Libšteinský

z Kolovrat,

připojeny ke Starosedl. Hrádku.

Hlubočerpy, Hlubočepy,

vesu Zlí

chova, jež patřila r. 1222 kostelu Vyše
hradskému.
Kapitola jeho postoupila
Hloupensko, v 16. st. místo vsi Hlu H. 1. 1388 kl. Kartouzskému.
Část pa
Oboje zapsal
pína (v. t.), nyní samota mezi Zeleným třila kl. Strahovskému.
a Vlčím u Přeštic.

Hloupětín

cís. Zikmund (1436) Mikuláši z Chotče a
(z nicotné citlivosti píše se pak postupovány až na Jana zTuhance
(1454) L. 1482 měl je Lukáš ze Dvorův.
L.. 1486 koupili H. Pražané a drželi je

Hloubětín), farní ves za Karlínem, mající
jméno své po vladykovi Hlupatovi. Kníže
Břetislav vraceje se z Polska s ostatky sv.
Vojtěcha (1039) položil se ležením mezi
H., Vysočany a Libní & nazejtří táhl v slav
ném průvodu do Prahy. Léta 1207 byla

v držení křižovníkův

Německých.

až do 1. 1547.

Držel je potom Hanuš

Falk, založil tu dvůr (pak i tvrz),a pr.

H. (1570) Janovi Kutovci

z Urazu

(1- 1586). Potomstvo jeho sedělo tu až
do 1. 1604. L. 1614 dostaly se Maryji

L. 1233 koupila je od nich králová Kon Slavatové, po níž dědil Jáchym Slavata.
V l. 1623—1669 patřily Michnům z Va
L. 1365 byl tu farní cínova, l. 1669 k. je jezovité a připojili
kostel, jehož podací příslušelo nejv. mi k Tuchoměřicům. (H. Vlll. 297.)
strům. Také tu postavena tvrz, jejíž zbytky
Hluboká, ves u Borovan, n. s tvrzí,
se ještě ku konci 17. st. spatřovaly.
na níž seděli l. 1357 Drslav a od 1. 1380

stancie a darovala je křižovníkům

s červ. hvězdou.

Hlubany

(prv. Hlubané), ves u Pod Přibík z Dobřemilic.

bořan, n. s tvrzí, na níž seděl [. 1321
Bušek L. 1363 přip. se 5 syny Vilémem a
Jlndřichem. V l. 1409—1422 seděl tu Je
tř1_chz Kladna,
r. 1447 obdržel Mikuláš

Ojíř z Očedělic

Tento odkázal H
léta 1423 Buzkovi a Jindřichovi bratřím
: Maršovic, a tento pr. je 1. 1436 Petrovi
z Lindy, zakladateli klášt. Borovanskěho.
Na zdejší tvrzi seděl Petr ještě 1. 1466 a

H. od bratří svých pak se dostala H. kl. Borovanskému,
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jenž ji držel do zrušení. Léta 1600 do 'z Hradce (1562) Když tento l. 1565
stala se k panství Třeboňskému. (H. III. zemřel, převzal H. syn Adam, jenž hrad
obnovil a o vyzdvižení hor na panství
192.,
Hluboká, zámek a město (staroč. Hlu pečliv byl. Syn jeho Jáchym Oldřich pr.
boka jen zámek, Podhradí město). Ve H. na zaplacení dluhův otcových (1598)
13. st. založen tu hrad jenž jmenován Bohusl. Malovci z Malovic (1- |608).
býval Froburg, Fron bu rg (nyní Frauen Když se synové tohoto o statky' otcovské
berg). Byv napřed král. zbožím, dostal se dělili, dostal Jetřich H. za díl. Ten otevřel
v držení Čéče z Budějovic, jemuž od krále H. stavům (1619), ale ještě t. r. dobyta
Přemysla (asi po r. 1263) odňat. Později od císařských. Léta l622 odsouzen jest
se dostal slavnému Záviši z Krumlova, Jetřich polovice statku a H. odevzdána
jemuž
jenž jej držel s bratrem Vítkem (1285), Don Baltazarovi de Marradas,
Když Zaviše u mladého krále v nemilost l. 1628 dědičně prodána. H. rozšířil hrad
upadl, měl H. vydati, avšak nechtěl ani novým stavením, na něž dal nápis »Fructus
on ani Vítek tak učiniti. Přiveden tedy bellia (-|- 1638). Dědicem jeho byl synovec
pod hrad & hrozeno posádce, že bude sťat, František de Salent y Marradas, jenž
nepoddá-li se. Když pak tak učiniti ne zemřel 1. 1656. Nejstarší jeho syn Bartolo
chtěla, sťat jest l. 1290 v samém Podhradí. měj chtěl raději bydleti ve Španělích a
Král Jan zastavil H. Vilémovi z Land proto prodal l. 1661 H. Janovi Adolfovi
šteina (asi 1317), jenž ji snad do smrti ze Švarcenberka. Od té doby patří H.
('i' 1356) držel. Pak byla v přímém držení k primogenituře knížecího rodu Švarcen—
Karla IV., jenž založil na panství druhý berského. R. 1721—1728 zámek přesta
hrad Karlshaus. Také za celé panování vován a ozdobován. l.,. 1741 přišel sem
Václavovo patřila H. přímo ke království. kurňršt Karel Albrecht s vojskem .a tu pře
Cís. Zikmund zastavil H. (1420) Mikuláši nocoval. Nedlouho potom osazena jest H.
z Lobkovic
(1—1435), jenž ji pro sebe Bavory a pak Francouzi. Nastalo oblehání
udržel, ač měl na ni zálusky Oldřich z Ro zámku skrze rakouské vojsko, kteréž dlouho
žemberka. Po Mikuláši drželi H. synové do r. 1742 trvalo. (Z nedostatku děl v1tal
Mikuláš a Jan; I. 1447 postoupena Janovi, Matěj Čechman, mlynář Podhradský, dře
nikoliv bez kyselostí a rozepři. Jiří Podě věná děla pro Francouze.) L. 1744 ob
bradský přitrh s vojskem ke H-é, donutil sadili Prusové H. po dvakráte, až vypuzeni
Jana, aby se mu poddal. Po r. 1453 vy pověstným Trenkem. Následkem toho po
placena H. a byla dobrou oporou králi tom valy a hradby rozmetány. L. 1815
Jiřímu, jenž ji zapsal k věnnému právu a 1820 přebýval tu cář Alexander. l.. 1844
manželce Johance z Rožmitála. Po smrti počalo se s přestavováním zámku, aby byl
králově opanoval H. Jindřich Roubík : Hla nový ve slohu Windsorském. l.. 1847 se
vatec mocně (1471) a nevrátil jí, dokud sula se věž, ale stavba t. r. dokonána.
dokud mu nebyly zaplaceny škody ve válce Poslední kámen zasadil dne 3. září ny
vzaté. Po smrti Johančině (j.“ 1475) do nější císař pán. V Podhradí neb »městečku
stala se H. bratru jejímu Lvovi z R., jenž pod Hlubokoux, jak se říkalo, založena
odtud válčil do Rakous (1- 1482). Po něm 1. 1786 fara při kostele, který povstal pře
následoval Jan Jenec z Janovic, ale již stavováním z bývalé kaple. Při zřizování
1489 vyplacena H. a zastavena (1490) zeměpanských úřadů zřízen tu léta 1850
Vilémoviz Pernšteina, jenž hrad opravil okresní soud a starodávné jméno Podhradí
a hospodářství na panství zlepšil (1- 1521). přeměněno za naší paměti v název Hluboká.
Syn Vojtěch ujal H. ještě za živobytí otcova; l.. 1685 obdrželo městečko erb, totiž: štít
po jeho smrti ('i- 1534) ujal H. Jan a po polovičný, v jehož spodním zlatém poli
stoupil ji Ondřeji Ungnadovi z Suneka, oděnec, maje v pravici řemdih a v levici
manželu sestry své. Tento také panství červený štít s bílým maltézským křížem.
zlepšoval. L. 1561 vyplacena H. Adama Vrchní polovice rozdělena jest na dvě;
Ungnada a prodána dědičně Jáchymovi v pravém stříbrném poli jsou tři červené
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pruhy vlníté, v levém červeném stříbrná Jan Antonín postavil z prvotní kaple kostel
(1783), při němž zřízena l. 1787 lokalie
poutnická mušle. (H. V". 127.)
Hluboká, Hluboký (v 16. stol. Hlu & za naší paměti fara. Poslední jich rodu
bokey) ves v okr. Sedlčanskem, která se Antonín dostal dovolení, aby dal H. do
dostala r. 1277 klášt. Břevnovskému. loterie (1816). Po té dostala se knížeti
Později prodána a patřila k Osečanům. ze Schónburka. (H. VI. 139.)
Při jich dělení l. 1573 dostala se Anně
Hlupenovo
(něm. Neuhiz'usel), ves
Vojkovské z Lukavce. Před r. 1601 při v okolí Kladrubském, která se dostala
r. 1115 klášteru Kladrubskému od
pojena k Nelžejovicům.
Hluboká, Hluboký ves v okr. Dou kníž. Vladislava, jeho zakladatele. Při témž
povském, jež se přip. již r. 1196. Tehdá klášteře zůstalo H. až do jeho zrušení.
určil ji Milhost pro klášter, který založiti
Hlupín, n. ves mezi Zeleným a Vlčím,
hodlal. L. 1544 vyskytuje se jako přísl. nyní samota. R. 1403 stála, r. 1546 byla
statku Žďárského, při němž zůstala až do pustá a držena k Horšicům jako pustina
1. 1850.
Hloupensko neb Hlouponsko.

Hluboká horní a dolní (něm. Ober-,

Hlupohlavy viz Úpohlavy.

Hlušce (méně správně Hlušice) malé
Unler- Tiefenbach) u Bečova. L. 1504 přip.
se jako přísl. hradu Bečovského jen jediná (pův. Hlušci, t. j. hluší), ves u Bydžova,
n. vladyčí statek, který drželi Přibík (1381
ves. V 17. st. již byla dvojí ves.

Hluboký viz Hluboká.
Hluboký, n. ves v okolí Stružince a
Tuhanč, severozápadně od Lomnice n. P.
L. 1437 věnoval na ní Jan Košík z Lom
nice manželce Machně. Vl. 1457—1524
přip. se H. jako přísl. panství Lomnického.

až 1401) a Ješek Bradáč ze Sloupna
(+ '395) posrwlu, později (1399—1418)

Jan Puklice z Čelčic &současně Domo-—
rad (1417). Léta 1451 držel je Zdeněk
z Vinar. Potom se dostaly k Bydžovskému
panství a léta 1516 odprodány Vilémovi

jehož syn Jan pr. oboje H.
Poněvadž se 1. 1633 v seznamu panství z Pernšteina,
Lomnického nepřipomíná, lze za to míti, Od těch dob patřily k Velkým Hlušcům
že bud' zanikla neb s jinou vesnicí splynula. a s nimi připojeny ke Smidarům.
Hluboký, ves u Manětiny, kterou do
Hlušce velké, farní ves u Bydžova,
stal r. 1193 klášter Plasský od Anny n. vladyčí sídlo s tvrzí (1322 Sulislav,
manželky Kuny z Potvorova. V držení klá
štera zůstal H. až do r. 1420, pak opa
nován skrze držitele hradu Rabšteina, při
němž zůstal, když Rabštein dědičně prodán.
Hluboš, farní ves u Příbramě, n. s tvrzí,
prvotně přísl. hradu Vaideka (l. 1355 měl
tu farář Píčinský dědinu). Po Zbraslavovi
2 H. zdědil H. Oldřich z Drásovic (1415
až 1436) a po něm následoval syn Jan.
I.. 1455 seděl tu Václav z Koněprus.
Na počátku 16. st. držel tvrz H. Jan ze
Svá rova; od jeho syna dostal H. Petr;

Vamberský z Rohatec,
ji 1. 1575 prodali.
dostal

ji 1.

1375 Oldřich, 1382 Chotěbor, 1385 Vilém,
1386 Mareš Desátek, pak Markvart : Va r

temberka (1- 1393), Jindřich z Bartou
šovu (1396—1409). Léta 1417 seděl tu

Mikeš Krně ze Slatin,1.

1451 Petr,

1. 1454 Jetřich z Plotišť. Pak se dostaly
k Bydžovu. Jan z Pernšteina odtrhl oboje
H. & pr. je (1548) Arnoštovi Brukná

rovi z Brukšteina. L. 1549 k. je bratří
Kapounové ze Svojkova, z nichž Al
brecht (1- 1591) tu tvrz postavil. Od něho
zřízeny H. jako nápadní zboží pro nej

jehož potomci staršího z tohoto rodu. Nápad šel tedy po

Po střídání majitelův bratřích jeho a synech, avšak Kryštofovi

1580 Albrecht Vtelenský ze. nejstaršímu K. vzaty l. 1622 šmahem a

Vtelna, jehož syn Karel ji (1623) pro .prodány l. 1623 k panství Chlumeckému.
padl. Následoval pak rod Bechyňův z La Později (1630) odprodány lvovi z Prodš
žan a l. 1636 Vladyky z Račína. kteří hartu, dostaly se pak v držení pp. z Vald
tu seděli do konce 17. stol. V minulém šteina a v 18. stol. přikoupeny ke Smi
století d1želi H. napřed Bechyňové z La
L. 1749
postaven(H.tuV.nový
žan. pozdějiHoberkové z Henrštorfuq lldarům.
11789
.
tvrz
rozmetána.
314.)kostel,
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Hnátnice,

farní ves v okr Ústském,

jež měla již r. 1364 farní kostel a patří
vala ke hradu Žampachu. Později fara
zanikla &zřízena lokalie teprve v minulém
století na náklad nábož. fondu, z níž po
vstala fara.

Hněvkovice, ves u Humpolce, staro
dávné přísl. kláštera Želivského, mezi

jehož statky r. 1226 se nepřipomíná; za
to vyskytují se H. 1. 1437 v potvrzovacím
listu krále Zikmunda a l. 1458 krále Jiří.
Od té doby, co klášter zastaven (1468),
Hněvanov (něm. Líebesdorf; pův. však patřily rodu Trčkův z Lípy ač jen zá
Hníewansdorf), ves u Rožmitálu, která pisně. V 16. st. připojeny k panství Hum
patřila r. 1380 a potom ke hradu Rožem poleckému; bezpochyby l. 1572, když od
berku.
Trčků Janovi z Říčan prodán.
\J

Hněvanovice

(pův. Hněvanouicí), n.

ves za Nymburkem, nyní myslivna u Vl
kavy. Ves tato, která se v nynějších topo
grafických dílech plete s Vanovici (viz to),
patřila v 15. st. 2 části ke statku Újezdci
a byla 1. 1544 pusta. Vančurové z Řehnic
koupivše ji s Újezdcem připojili ji ke statku
Brodeckému, od něhož však později od

Hněvkovice,

Bílé H., farní ves u Dol.

Kralovic, n. městečko. Na městečko po
výšeny r. 1262, když jim právo to Při
snobor, scholastik kapituly Pražské, vy

prosil. PatřilytH. kapitole
Pražského.

kostela

Ve 14. stol. byl tu farní

kostel. jehož podací k jedné z prebend
kostela Pražského patřilo. L. 1436 za
tržena.
psány H. Mikuláši Trčkovi z L1'pv a
Hněvčeves, Hněvčoves, ves v okr. drženy odtud ke hradu Lipnici. L. 1550
Hořickém, n. sídlo vladyčí s tvrzí. Ve městečko H. od něho Bedřichovi Luka
14. st. sedělo tu asi pět vladyk, z nichž veckému z Lukavce odprodáno a pak
Dobral 2 H. se do 1. 1388 přip. Z pozděj tu postavena tvrz. Cís. Rudolf dal H. dě
ších jsou známi 1380 Pešík, 1392 Havel dičně (1579) Trystramovi, Janovi, Ada
Hřebec, 1408 Vaněk, 1412 Otmár a Matěj movi a Mikuláši, synům Bedřichovým, ale
Nos, 1431 Mikuláš a Jindřich. L. 1503 drželi je vlastně jen Adam a Mikuláš, ma
pr. Václav a Petr bratří z Černůtek H. jíce každý polovici. Trystram k. l. 1580
Václavovi Zárubovi z Hustířan, jenž ji díl bratrův prodal jej Jaroslav01i Trčkovi
připojil k Třebověticům. Později držena z Lípy, jenž l. 1582 k. i druhý díl od
Jaroslava ze Vchynic (tomuto od Adama
k Cerekvici. (H. V. 344.)
Hněvice, Hněvčice, ves u Štětí, jež prodaný). V 17. stol. zanikly fara a trhy
se přip. r. 1268. Tehdá dal ji král Pře zdejší; H. sklesly na ves, obdržely lokalii
mysl k biskupství Pražskému směnou teprve v minulém století a staly se farní
za jiné statky jemu odňaté, což i král vsí za naší paměti.
Hněvnice (pův. Hněvnict), ves v okr.
Václav II. (1295) potvrdil. Od té doby
drženy H. k panství Roudnickému.
Stříbrském, která se přip. r. 1115 a pa

Hněvín

most,

Mostu.

Hněvkovice

prvotně název města třila klášteru
_

(pův. Hněvkovici), ves

Kladrubskému.

V jeho

držení zůstala až do jeho zrušení.

Hnidošíce,

n. véska u Hloupětína, jež

u Týna n. Vlt., jež byla od 13. st. přísl. se přip. r. 1233 a patřila řádu křižov

hradu Bechyně. Václav ze Švamberka níkův s červ. hvězdou. V 15. st. za
pr. H. (1551) Volfovi starš. Hozlaurovi nikla na dobro.
z Hozlau &drženy odtud ke Bzí. Jeronym
Hnidousy (pův.Hnidúsy), ves u Kladna,
Hozlaur prodav Bzíl usadil se [. 1584 na jež se přip. r. 1282 jako přísl. kostela

Část tato k němu pa
H-cích, kdež si zámek vkusný postavil. Vyšehradského.
Zemřel za povstání (1618—1620) a statek třila až do 1. 1420. Druhou část daroval
H. r. 1620 vojskem zabraný postoupen král Jan (1 338) Gotfrydoví, mistru kuchyně
Janovi Častolárovi z Dlouhévsi zá král. Od té doby tu bylo také vladyčí
stavně & odevzdán pak (1621) arcibisku sídlo (1407 Dobeš z H.). Dvůr a služ.
povi J. Loheliovi, jenž jej k panství Týn manství, při němž byla tvrz, pr. (1414)
skému připojil.
Slavibor Janovi Skopcovi z Kralovic.
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Za husitských válek seděl tu Jan Špatka.
Od tohoto k. H. (1456) Jindřich z Mali
kovic. V ty doby drobila se ves H. na
malé statky. Ty zcelovány potom a l. 1570
dostaly se H. v držení Albrechta Pětipes
ského z Chyš. V rodě jeho zůstaly až
do 1. 1613 a tu pr. ke statku Kladenskému.

tohoto syn Mikuláš Bedřich ('i' 1701). H.
dostal se pak Karlovi Ferdinandovi Do

břenskému

z Dobřenic,

držen pak

k Nedělišti ještě za naší paměti, nějaký

čas patřilrodu Šternberskému

ajest

nyní zase samostatným statkem. (H. ll.
198.)
Hodějov, ves v okr. Volyňském, půvo

(H. Vlll. 294)
Hnidousy, n. ves v okolí Hradec, Stře dištěslavného rodu Hodějovských z Ho
lic a Holejšova, jež se připomíná r. 1272, dějova, jichž předkové byli 1359 Lodhéř,
jsouc majetkem klášt. Chotěšovského. 1378—1400 Hněvek, později Bernart, jenž
V jeho držení zůstala až do husitských
válek. Zástavou přešly H. v držení pánův
Týna Horšovského, při němž zůstaly po
dědičném jeho odprodání. V 16. st. při
pomíná se jako pustá ves, byvši bezpo
chyby vl. 1427—1431 vypálena a \'y
hubena.

Hobšovíce,

byl purkrabí na Helfemburce, Bušek a sy
nové jeho Jindřich Racek a Ota a Jan
(1454) a synové jeho Jan a Smil, skrze
něž přišel rod tento k platnosti.

Jan do—

tčený pr. H. (1454) Přechovi z Čestic.
Držen pak ke Lčovicům, ale Přech l-čo
vický 2 Č. prodal jej (1533) Mikuláši

farní ves u Slaného, jež z Kraselova.

Později dostal se v držení

patřila r. 1228 ke statkům klášt. Svato Chřepických z Modliškovic a držen
jirského. Ve 14. st. b_vl tu kostel farní k Němčicům.
a H. drželi 1356 Jeklín a Zipota a r. 1377
Hodějov, n. ves na klášterství Že
Hanza Benešovští, měšťané Pražští, léta livském (1226). V pozdějších pamětech
1410 a t. d. vladyka Jan. R. 1426 Jan téhož kláštera se H. nepřipomíná, z čehož
z Vrapic si dědičné právo osoboval. Jeden jna jevo jde, že buď spustl aneb s jinou
dvorec dostal se faráři zdejšímu [. 1390 vesnicí v jedno splynul.
skrze Markétu měštku Pražskou, která jej \ Hoděmyšl, Hodomyšl,
ves v okr.
zakoupila; cís. Zikmund zastavil jej Janovi Březnickém, jež patřila od r. 1349 k pan
Slukovi z Slatinic, jehož dcera Lidmila ství Rožmitálskému, totiž k té polovici,
(1445) zápis ten vrátila. Ves H. drželi pak která patřívala arcibiskupům. Při témž
Bořitové z Martinic. Léta 1536 dány panství zůstala H. po spojení obou částí.
k dílu Okořskému, avšak později připojeny Sousedé mívali táž práva a též povinnosti,
k zámku Smečnu. Platy, které se odtud jako měšťané v Rožmitále.
dávaly do města Slaného, dostaly se léta
Hodenice, Hodonice, samota u Haagu
1623 také rodu Bořitovskému. Tehdá za v okr. Kaplickém, n. ves, jež patřila r. 1281
nikla fara; l. 1787 zřízena tu zase lokalie, klášt. Vyšňobrodskému.
Mikšík z H.
která (1856) proměněna na faru.
(1- c. 1393) vyměnil si od kláštera l. 1387
Hoděčín, ves u astolovic, n. s tvrzí majetek jeho za jiný statek. Později byly
a statkem vladyčím (1368 Mikšík a Bavor H. zase majetkem téhož kláštera.
bratří; onen 1-j. 1415, 1407 Oneš Svině,
Hoděšovice, ves u Holic, jež se přip.
1442Jan Burjan). JiříVranovský z Dou r. 1336. Tehdá daroval ji král Jan se
bravice pr. H. (před r. 1540) Janovi zbožím Chvojenským Pertoltovi, Jindři
Lickovi z Ryzemburka, od jehož po chovi a Janovi bratřím z Lipého.
Bez
tomkův jej k. (1585) Marjana Absolo pochyby drženy později ke zboží Albrechti
nova z Kralovic. Po ní následoval syn ckému a s ním připojeny k Parduhskému
M1kuláš a l. 1598 Jan Absolon z Ledské panství.
(? 1606). Léta 1608 koupil H. Mikuláš
Hodětice (pův. Hoděticz), ves u Ne
Bukovský z Hustířan (1- j. 1623), po veklova, již ok. l. 1350 farní ves. Podací
němž dědila dcera Johanka manž. Zdeňka jeho příslušelo rodu tomu, který nosil na
Sjtfaky z Nedabylic. L. 1642 následo helmě chrta, tedy vladykám ze Stajíc,
\al1 bratr její V1lém Karel (1- 1682)

a Břekovcům z Kozího hřbetu, z Hlasiva,
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z .ledlan a Suchdola; naposled je měli léta
1415 Bohuslav Břekovec s bratřími & Al
bera z Těchobuze. Byly ve vsi malé vla
dyčí statky, které skupovali Břekovci k Čer
venému Hrádku. Jeden takový svobodnický
statek přikoupil Jan z Vrtby l. 1584, ji
ného nabyl !. 1596 od Hermana z Říčan.
Léta 1624 zanikla tu fara a kostel byl
nlialním ke Chlumu, Kosově hoře a na
posled k Maršovicům. V 17. st. byly H.
v držení pánům z Vrtby. později patřily
k Osečanům. l.. 1727 prodány oboje Já

chymovi Pachtovi

z Rajova, jenž Ose

čanv prodal a H. k panství Tloskovskému
připojil. (MB. V. 30.)
Hodětín, ves u Bechyně vyskytuje se
od starodávna (zejména od r. 1511) jako
přísl. panství Bechynského.
Hodětín, n. ves u Veletína a Myslkova
(mezi Táborem a Sedlčany). jež se přip.
r. 1291 mezi statky biskupskými. Z vladyk,
kteří odtud pocházeli, známým se stal Jan

díly. Skoupil

Tluksa

je před r. 1560 Zdeslav

z Vrabí.

přišel oň pro dluhy;

Jeho syn Zikmund
pak se dostal Smi

lovi Hrušovskému : Hrušova.

Od

dědicův jeho pr. (1603) Václavovi Břez

skému : Ploskovica

připojenkestatku

Ostrovskému. V 17. st. zanikly fara i kostel;
na místě tohoto postavena kaple. Až do
1. 1731 náležel H. k Ostrovu. pak za

koupen od montánního

eráru pro doly

Kutnohorské, avšak zase za naší paměti
prodán. Z držitelův statku novějších nej
znamenitějším byl J. St. Skrejšovský.
Hodkov, ves “ Sedlce ve 14. st. vla
dyčí sídlo (1348 \'chyna, 1360 Eliška,
vdova Arnoštova, 1386 Břeněk, 1394 Jan
Jícha, 1395 Albert). Později připojen H.
k panství Chlumeckému.
Hodkov, ves ve farnosti Jistebnické,
hvla r. 1380 a potom st./lie přísl. statku
Jistebnického.

Hodkovice

(pův. Hodkovicí), město

Hájek z Hodětína, jenž býval v l. 1411 až v okr. Libereckém, jež mělo r. 1363 farní
1418 podkomoří morav. a českým a mi kostel. Tehdá patřily H. pánům z Dražic

a r. 1376—1378 Janovi z Bibršteina. Od
r. 1385 vyskytují se jako přísl. hradu Fryd
šteina a vl. 1432—1434. jako fara kato
lická. S panstvím Frydšteinským dostaly
ji tehdá s jinými vesnicemi řádu Něme— se pak ke zboží Českého Dubu. Staré pa
ckému.
měti městečka shořely; poslední oheň velký
Hodina, vl. H odyn ě (pův. na Hodině, byl 1. 1806, kdež větší část městečka vy
neb na Hodyni), ves u Kralovic, jež pa hořela. Léta 1808 povýšeny od císaře
třívalaklášteru Plasskému. Klášter Františka I. na město. Erb: Pod zlatou
obdržel ji před r. 1229 od krále směnou, hraběcí korunou stříbrný štít a na něm
ale buď jen z části aneb ji zase prodal, černý medvěd s ústy rozžhavenými a ja
protože l. 1240 zase obdržel H. od Bohu zykem vyplazeným na zadních nohách
slava Radimovice. Později držena jest ke stojící.
Kaceřovu a s ním se dostala zase ke kl.
Hodkovice, ves v okr. .lilovském,stála
Plasskému.
asi již ve 13. stol., ale připomíná se v_i'f
Hodkov, ves u Zbraslavic. n. s tvrzí. slovně l. 1314, když ji Jetřich Volflinův
V 13. stol. byl tu farní kostel, jehož po z Prahy, držitel, pod plat vysadil. Tehdá
dací měli l. 1375 Petr z Kolovrat
a již patřily ke Zlatnickému zboží al. 1356
l.1379 Jeník z H. V l. 1392—1403 seděl pr. kapitule kostela Pražského, avšak
tu Kunašek 2 H.. předekrodu Bohda zůstal tu kromě toho dvorec svobodný
neck ých : H-a. L. 1414 držel H. Kuneš (1409 Jan Rost Modřanský). Platy z H.
7.Olliram0\'ic(1'j.141g)a
po něm vycházely také ke kapli královské Všech
synovec Kuneš Kozel (+ ]. 1473). Pak se Svatých již za krále Jana. Některá část
dostalH. Dvoreckým z Olbramovic patřila pak k universitě, dostala se v zást.
a měl stejné pány s Olbramovici. Naposled držení vladyk a patřila pak ke statku Bře
jej držel Přech Dvorecký z 0. L. 1550 žanskému. Ostatek zůstal při statku Zlat
prodán a od 1. 1556 rozdělen byl na tři nickém.
strem kuchyně král. Též znám jako dobrý
válečník.
Hoděvice, n. ves v krajině Chomu
tovské (1281). Chotěbor z Řečice daroval
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Hodkovice, n. ves u Kunkovic ve far Když se pp. ze Švamberka l. 1540 dělili,
nosti Vilhartické, kteráž bývala přísl. hradu odtržen H. od Bechyně a přidán k dílu
Vilhartického. Příp. se 1. 1428 ve smlouvě, Milevskému, při němž napořád zůstával.
již Menhart z Hradce některé vsi obvěněné Asi 1. 1623 zbaven jest kostel H. svého
zase k Vilharticům přikoupil.
duchovního správce a byl lilialkou k Ji
Hodkovičky (prvotně Hodkovicí, tedy stebnici. L. 1785 zřízena tu lokalie, kteráž
Malé Hodkovice), ves u Modřan. Václav I. obsazována kněžími kl. Strahovského, ač
král zřídil tu prebendu pro kanovníka podací teprve 1. 1795 témuž kl. postou—
Vyšehradského, kterou pak zrušil a ves peno. Kostel po ohni (1832) znova po
H. kapitole daroval (1245). Kapitola tu staven a l. 1858 na farní povýšen. (T.
postavila tvrz a zboží zdejší pronajala 623)
Hody, n. ves v okolí Heřmanova Městce,
(1368) Jencovi, proboštu u sv. Kříže. Cís.
Zikmund zapsal H. Mikuláši z Tuhance jež se |. 1382 jako jeho přísl. připomíná.
(1437), Později získala H. obec Nového V 15. stol. spustla, tak že se v seznamu
města Pražského ke svému záduší. Léta téhož zboží 1. 1538 zdělaném již nepři
1547 jí statek tento s dvorem pustým za pomíná.
brán. ale nedlouho potom navrácen ke
Hodyně, ves u Litně, jež se připomíná
špitálu sv. Elišky a sv. Bartoloměje a v legendě o sv. Ivanu v 15. stol. sepsané.
l. 1586 vrchnost, která králi zůstavena, Tehdá byla ves rozdělena. Část jedna
pustá dostala se l. 1489 od Jana Beškovce
doprodána.
Hodonice, ves u Bechyně, jež patřívala z Proseěi Janovi Rousovi z Lipniěky,
r. 1268 ke hradu Bechyni a tudíž do t. r. jehož rodu ještě v 16. st. patřila. Okolo
biskupům a pak králům.. Od téhož panství l. 1550 patřily některé pustiny ke hradu
Točníku & část vsi ke zboží Osovskému.
pak neodtržena.
Hodonice viz Hodenice.
Později měl díl H. Karel Korka z Kor
Hodov, ves u Úval, n. vladyčí sídlo ltyně, jehož syn Karel jej (1605) Václa
s tvrzí. Přip. se i. 1364, kdež na ní dán vovi star. Vratislavovi z Mitrovic pr.
plat k oltáři sv. Alexia a sv. Anežky v ko Patřila odtud k Litni a později oddělena
stele sv. Víta skrze syny n. Mik. Planera. se statkem Svinařským, při němž zůstala.
R. 1373 přip. se Odolen 2 H. V 15. st.

Hohenberg viz Homberk.

Hohenfels, n. hrad v Němcích a přísl.
seděl tu Mikuláš ze Stežova (1-j. 1473).
Syn(?) jeho Jindřich Hostynský ze St. koruny České, jež l. 1374 zastaveno a
(1489 a t. d.) připojil H. k Hostyni & po v l. 1578—1817 od kurfirstův falcltých
nechal tvrz spoustě. S Hostvní připojen jako léno přijímáno.
ke zboží Škmreckému.
Hohenstein, n. hrad v Němcích léta
Hodovice, \es u Manětiny, jež se při 1353 od falckrabí vyzískaný, později man
pomíná r. 1169. Vladislav král daroval ství koruny České, vl. 1577—1791 od
H. tehdá křižovníkům Svatomářským obce Norymberské přijímané.
řadu sv. Jana & držena potom k Manětínu.
S ním se dostala l. 1420 v držení pp. ze

Šv-ambe1ka,

Mančtínském.

ale ponechána při zboží

Hohenstein viz Honštein.
Hoholice viz Úholice.
Hoholov,

n. ves sev. od Oseka mezi

Březinou, Vitinkou a Osekem.

l... 1379

Hodušín, farní \es u Milevska, jež se byla rozdělena na několik vladyěích statků
dostala r 1291 se statky odsouzených (Bohuslav, Ješek atd.). V l. 1409—1423
Vítkmcůvbiskupství Pražskému. Od držel H. Petr z Oseka. l. 1447—1449
V nábož. válkách za
1- '353 připomíná se tu farní kostel, jenž Lipolt z Chrastu.
panil klášteru Želivskému, ač ves Jiříka Poděbradskkho zničen H. docela a
náležela k panství h1adův Přibenických.
V 15 St. páni z Rožemberka H. zastavo
vali a konečně prodali. Vyskytuje se od
r. 1530 jako přísl. panství Bechyňského.

přip. se 1. 1521 jako

pustá

ves a přísl.

zboží Oseckého. V potomních dobách
udržel se jen název rybníka Holovského
a polí okolních.
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Hoješín,

Hojšín, ves u Chotěboře,jež 1558 Matyáš, 1587 Matyáš) zvali se Ka
se přip. l. 1491 jako 'přísl. statku Ruší menickými z Hojovic. Poslední z nich
novského. L. 1567 dostal se s Rušinovem pr. H. s tvrzí (1611) Anně Voračické
ke statku Lipce a v držení Kustošův ze z Paběnic. Skrze ni dostaly se v držení
Zubřího. L. 1617 prodán s Modletínem Ježovských z Lub, kteří tu po celé
Janovi st. z Dobřenic. Později odprodán 17. stol. seděli. V 18. stol. byly v držení
a byl samostatný statek, v němž na poč. Vraždův z Kunvaldu, pak následovali

18. st. zámeček postaven. Patřil do 1. 1709 Salazar de Monte Albano a Václav
Terezii Obrekové roz. Fryšmance, potom Novohradský z Kolovrat. R. 1730 při
rodu Šafbergrův z Treuberka, v druhé koupeny k Červ. Lhotě. (H. W. 272.)
polovici téhož století a až do r. 1814 ro
Hokov, ves u Kolešovic, n. s tvrzí,

dině Schmiedl v. Schmieden.
odkudž pocházel rod Hokovských z Ho
Hojná. voda, též Vilémova hora, kova (1404 Racek, 1412—1413 Jindřich
městec na sedle Dobrovodské hory v okr.
Novohradském. Prvotně tu býval les a
sklenná huť (jejíž památku zachovala ne
daleká ves Stará huť neb Althůtten). Ří
kávalo se jí (1553) sklenná huť nad Vi
lémovou horou a něm. Glashůtten, při ní
byla již r. 1553 vesnice. L. 1567 stavěni
tu domové a vznikly lázně, které se s osadou
pod nimi ležící Dobrou vodou nazývaly.
Tato byla 1. 1613 městcem a stál tu ny
nější kostel, avšak bez fary. Snad byl tento
dřevěný, poněvadž v domácích pamětech
se vypravuje, že tu hraběnka Majdaléna
z Buquoy založila kapli sv. Anny (okolo
1. 1623), odkudž lid náš osadě té i »u sv.
Annyu říkal. Kaple později na kostel roz
šířená bývala ňlialní ke Stropnici a Bene
šovu. Od 1. 1673 bydlíval tu kněz střídník.
Asi v ty doby povstal nynější městec. Léta
1708 učiněna o podací smlouva mezi vrch
ností &opatem Vyšňobrodským a založena
tu fara pro obě osady Hojnou i Dobrou
vodu. Avšak druhý farář přestěhoval se
do Dobrévody a opustil farní dům, který
potom prodán. R. 1855 nařízeno zase
rozdělení na dvě fary a l. 1858 uveden
sem zase nový farář. Erb: Na stříbrném
štítě rokle s skalami a trávníky. Na levém
návrší stojí kříž přirozené barvy, k němuž
z rokle zlatý jednorožec vyskakuje. (T.
3560
.
Hojovice, ves u Černovic. n. vladyčí

Hes, 1430 Dalibor, 1468 Jan, 1484 Otík,
1513-—1545 Kuneš). L. 1515 k. H. Jan

Štampach ze Štampachu,

jehož syn

Adam ho postoupil (o. 1597) Bcneši Lib

štejnskému

z Kolovrat (1-l. 1617).

Po smrti syna tohoto Ferdinanda

(1—1648)

prodánH. BylvdrženíVolkenšteinův,
pakHubryků z Henrštorfu av 18.st.
připojen ke Kolešovicům. Z tvrze udělána
(1757) veřejná kaple, která za Jozefa ll.
zrušena a potom rozmetána. (H. Vlll. 116.)

Hol viz Holy.
Holá, lépe Holka.

Holačovice viz Holešovice.

Holákov, dvůr u Božejova; jejž po
stoupil Jan Hrouček/(ňóo) konšelům Pel
hřimovským. Později tu seděl rod Hola

kovských z Proseče

(1489 Mikuláš,

pak Václav, I. 1575 Jan, Petr a Jakub
synové jeho). Tehdá tu byla tvrz. L. 1598
byl H. přísl. statku Božejovského. (H. IV.
188.)
Holany, městys u Lipého, r. 1359 ves
farní, která patřila ke statku Milčanskému

Berkův

z D ubé. Později držen ke statku

Rybnovskému, a když na něm Nový zá
mek postaven, k tomuto. Kostel zdejší léta

1788 znova postaven. Erb: Štít modrý
& v něm ze spodu stříbrná zeď ze štukoví
postavená. Za ní vynikají dvě čtverhranaté
věže, každá o dvou oknech nad sebou &
končité střeše se zlatou makovicí. Mezi
sídlo, jež před r. 1381 Čeněk 2 H. Damia— věžemi vyniká za hradbou strom bříza své
novi ze Žďáru pr. Později tu seděli Jan přirozené barvy.
1. 1432

Přibík,

Václav Robmhap

]. 1452

Jindřich

2 H.

Holašovice viz Holešovice.

z Suché odprodal H.
Hole, ves u Průhonic, přip. sel. 1346
od panství Pacovského 11530) Zikmundovi jako majetek rodiny Rokycanských a příSI
Kamenickému, jehož potomci (1522 Václav, statku Koloděj, odkudž vykázány platy kl
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sv. Ducha. Za husitských válek zničena
a byla ]. 1437 pusta. Pozděíi odprodána
od Koloděj a připojena k Průhonicům
|-. 1508 tu byla tvrz, ale dvůr byl lidem
v plat vysazen.
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na němž seděl Zvěst 2 H. ('I- j. 1484).

Obec král. města Mostsku nabyvši panství
Mostského hradu pr. H. (1604) Kašparovi

star. Belvicovi

z Nostvic. Po té při

pojeny H. ke statku Zaječickému a s ním
přikoupeny l. 1651 k Eisenberku. Po roce
Holedeč, ves u Žatce, n. s tvrzí. Z vla-; 1623 sklesl kostel na filialní (patře k Zlat
dyk zdejších přip. se 1. 1318 Jindřich, níkám); ]. 1722 tu zase zřízena fara.
Miloslav, Toman, Voch. Miřen a Mikuláš,
Holešice, dvůr u Orlíka, při němž bý
1362 Miřen, Mik. Liphart, Veleslav, 1399 vala tvrz a n. dvojí ves. Seděli tu 1380
až 1404 Přech, 1399 Odolen, 1401 Hašek, Kuneš, 1407 syn jeho Mikuláš a Jan Ho
1404 Velislav, 1410 Oldřich, 1414— 1441 leška, 1429—1448 Mareš. L. 1454 držel
Janek, 1418 Oldřich, 1434 Odolen Polák, H. Vyntíř: Kadova. Jan Kovářovský
postoupil H. Zdeňkovi
1454 Jan a Hlaváč bratří, 1495 .Oldřich. z Jetřichovic
Do I. 1527 držel H. Zikmund Čelecho ze Šternberka,
jenžodtud (1469 atd.)
vec z Kralovic, pak MikulášHysrle sousedům škodil. Později dostaly se H.

Holečice viz Holešice.

z Chodův.

Ten prodal H. (1544) se pánům ze Švamberka.

L. 1505 do

strýci svými Jindřichovi st. 2 Údrče, od staly se za díl Bohuslavovi, l. 1506 po
jehož potomkův Jindřicha, Viléma a Vá stoupeny Jindřichovi a připojeny ke Žví
clava koupila H. obec města Žatce. kovu. (H. XL)
Po r. 1620 sice statek ten obci zabrán,
Holešov, Holíšov, Holejšov, ves
v okr. Vožickém, od starých dob na vla
ale 1. 1627 zase navrácen.
Holedeček, ves u Žatce. Ve 14. stol. dyčí statky rozdělena, které se pak na
býval tu farní kostel, jehož podací náleželo svobodství rozdrobily. Od jednoho z nich
dílem vladykám ve Velkém Holedči ose-„ vzala si přijmenírodina Holejšovsk ých

jimž ]. 1559 štít propůjčen.
dlým, dílem rodu Kavlencův v Žatci &vla- ' z Slavětína,
Holešovice, Holišovice, Holejšo
dykám Veletickým. V 15. stol. skoupeny'
statky vladyčí, které tu bývaly, k Holedčil vice (pův. Holišovicí), sedmý okres měst
a obojeprodáno l. 1579 obci Žatecké; Pražských, před tím \'es, která se 1. 1228
Zbyl jedině dvorec svobodný, který obecí připomíná. Tehdá tu seděl vladyka Bohu
1.1737 od KryštofaSekerky z Sedčici mil, ale ves byla ode dávna královská
přikoupila. Po r. 1623 sklesl kostel zdejšíš jako přísl. hradu Pražského. L. 1359 pa—
na lillalní k Žatci. L. 1737 vyhořel, l. 1788 třila Fránovi z rodu Rokycanských, jenž
tu zřízena lokalie a l. 1806 fara.
tu prodal plat Františkovi z Okoře, strýci
Holenberg, n. hrad v Německu &léno svému, aby tento jej mohl dáti klášteru
koruny České, jež vl. 1578—1718 od sv. Ducha. Odtud patřila témuž klášteru
kurňrstův falckých doznáváno.
část vesnice. Druhou část držel l. 1408
_ Holenice, n. ves v okolí Vrchlabském,! Jan z Vrapic z rodu Benešovských. Po
jež patřila ]. 1522 ke tvrzi Vrchlabské, izději patřila část ke statkům nejv. pur
krabství (bezpochyby ta část, která vždy
jsouc již vesnicí pustou.
Holenstein, n. hrad a manství koruny při hradě Pražském zůstávala), ostatek
České v Bavorsku. Léta 1374 zastaven se dostal v držení Bryknárův z Bryk
ic Falci a v l. 1578—1714 naň léno od šteina. Od nich drženy k Libni (1595)
Malé H. celé a díl Velkých H. V našem
králův Českých přijímáno.
Holešice, Holečice i Holetice, století H. rychle vzrůstaly a byvše do léta
farní ves v okr. Jírkovském, v níž byl farní 1886 samostatnou obcí, pak se připojily
kostel již 1. 1360. Obyvatelé vesnice pa k městům Pražským.
tříce ke hradu Mostskému obdrželi jisté
Holešovice Staré, Holišovice, ves
řvobody od krále Přemysla II. (1- 1278), u Chroustovic, n. s tvrzí. Z vladyk zdejších
)ež lim 1- 1331, 1484 a 1562 potvrzeny. známi jsou 1. 1318 Štědron, ok. !. 1390
V 15. st. byl tu také vladyčí statek s tvrzí, Hynek, 1440 Buzek. Od 1. 1454 držel H.
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Příbek z Březovice, jehož dcera Johanka
je prodala (1496) Mikuláši ml. Trčkovi
z Lípy. V 16. st. drželi tu dvůr Příb
kové z Otaslavic a rozdělili ves zase na
díly. Jeden patřil k Březovici, na druhém
postaveno nové sídlo. Tento k. l. 1616

Anna Marie Kapounova

z Damsdorfu

od Adama Příbka z 0. Od té doby patřily
H. až do r. 1663 ke zboží Zaječickému,

slavskou pr. Dětleb ze Seslavec

obci m.

Skutče ke špitálu a vložil ji [. 1460 ve
dsky zemské. Když pak Jan Zájezdský vla
dyčí statek (před r. 1500) Anežce z Chlumu
prodal a tato ho odkázala synu svému
Jindřichovi Šťastnému z Valdšteina, patřil
H. z části k Rychemburku, z části ke špi
tálu Skuteckému. (PA. XVl, g5.)

Holice (něm. původně Ekleinsdorf, lat.
Eklim' villa), město, prvotně ves s tvrzí,
l. 1349 ves farní, která postoupena k bi
skupství l.itomyšlskému. Král Jan daroval
zboží Chvojenské a 4 vesnice (mezi nimi
i H.) Pertoltovi Jindřichovi a Janovi z Li
Holešovice, Holašovice, Holačo pého - 1336). Později dostal se statek ten
jichž
vice (něm. Holschowitz), ves v okr. Budě v držení pánův ze Šternberka.
jovském, jež se dostala r. 1292 klášteru jedna větev zvala se odtud Holickými.
Vyšňobrodskému
a v jeho držení po Předek jich Jan (1358—1376) držel H.
ještě ke Chvojnu; když pak došlo k dělení,
potomní věky zůstávala.
drželi H samotné synové Smil (1375 až
Holetice viz Holešice
1390) a Oldřich (1384—1387) a potom
Holetice (staroč. Vlhostice, Úhostíce), Oldřich jinak Vladislav (1390—1394), syn
ves v okr. Chomutovském, bezpochyby táž, Oldřichův. Když pak se synové Vladislavovi
v níž daroval král Václav nějaké statky
dělili, zůstal Smil (1408 a t. d.) na Holi
klášteru Valdsaskému (1290). Později vy cích, kdežto bratr jeho Aleš (1- 1455) vešel
skytují se H. v držení kl. Grůnhainského
záhy v držení velkých statkův. Kdy a komu
z části, z části jako přísl. statku Vintířov
H. od Šternberkův prodány., není známo.

dostaly se pak rozdělením Kapounům
ze Svojkova.
Později následoval Jan
Kryštof z Talmberka, biskup Hradecký,
po jehož smrti prodány od dědicův (1699)
k panství Chroustovskému. (H. I, 113.)

ského (1447) a potom Hasišteinských L. 1493 držel je Neptalim z Frymburka,
z Lobkovic.
Část duchovní postoupil
který zdejší obec hojněwbdařil. Nástupce
Beneš z Veitmile zase klášteru (1479), ale jeho
Hynek Bradlecký z Mečkovn pr.

král Ferdinand zastavil ji 1. 1537 zase Al (1507) tvrz, dvůr a městečko H. 5 přísl.

brechtovi Šlikovi. L. 1552 dostala se
Bohusl. Felixovi z Lobkovic, od něhož ji
k. Linhart ze Štampachu. Tomuto l. 1608
dědičně doprodána a připojena k Ahni
kovu, k němuž již před tím druhá část
náležela.

Vilémovi z Pernšteina,

od které doby

patřily k panství Pardubskému. Od pánů
z Pernšteina obdrželi H-čtí vzácné svobody.
které však ohněm zkaženy. Neb l. 1643
Švédové město vytloukli a vypálili a léta
1679 zase skrze oheň velikou škodu utr
Holetice, Holotice, ves v okresu Bo pělo. (L 1642 začínají se matriky.) Ochu
chovském, n. s tvrzí, r. 1540 majetek Jana zené obci pomohl cís. Leopold ll., po

Zumra z Herstošic,

celé 16. st. seděl.

jehož rod tu po voliv trhy výroční a téhodní. Léta 168_0
L. 1610 pr. Jan Jiří shořely na dobro obecní pivovar a mlýn

Zumr H. Asmanovi Štampachovi
ze a již neobnoveny. L. 1738 postaven nový
Štampachu
na Sedčicích. Potom při kostel, l. 1758 zase část H. skrze vojsko

pojen jest statek tento (před r. 1633) k Ne pruské vypálena. Za to dostali H-čtí ob
pomyšli.
darování, aby každý čtvrtek trh na přízi
Holetín (dolní a horní), ves u Hlinska, drželi. L. 1850 staly se H. sídlem země
jejíž část drželi l. 1374 vladyky z Sesla panských úřadův. (PA. X. 302, M. VI. 87.)
vec, kdežto ostatek patříval k panství hradu
Holice, vrch za Vimperkem (u Ferchen
Rychemburka. Část byla vladyčím statkem haidu, 1531).
s tvrzí, na němž seděli l. 1415 Jan Roubík
Holicko, ves pustá, která se 1. 1599
a l. 1451 — 1466 Václav z H. Část n. Se— na panství Benátském přip. Tak jmeno
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vúna pustina, avšak ves se jmenovala bez znova postaven, l. 1645 leželi tu Švédové.
(H. ll. 241.)
pochyby Holice.

Holín viz Holyně.

Holonohy

(pův. Holonuz ), n. ves nad

Holíšov, Holejšov, Holejšovy, farní mlýnem Kalousovým u Nenačovic, jež se
ves v okr. Stodském, která se připomíná připomíná poprvé v základním listu kl.
r. 1272 &patřivala klášteru

Chotěšov Strahovského

ske'mu. Kostel farní přip. se ve 14. st.
a podání jeho náleželo proboštům Chotě
šovským. Po r. 1420 odcizen byv H. do
stal se v držení osob světských, patřil
v 16. st. k panství zámku Týna Horšov
ského a navrácen klášteru (jak se zdá)
teprve r. 1623. V 301. válce H. od ne
přátel vypleněn, fara zbořena a kostel byl
lil. k Touškovu. L. 1745 zase zřízena fara
a kostel opraven.

(1143), který tu měl ještě

1410 úroky. (ll. 1515 potvrzena mu ves
pustá Holonow.) Ostatek patřil Franovi
z Žatce, od 1. 1357 Jordanovi Rechcerovi
a darován od cís. Karla k universitě. Ny

nější mlýn Kalousův náležel kapitule
Pražské
až do 1. 1421 a později zase.
(PA. X. 333.)

Holostřevy (nikoliv -střeby, původně
Holočrěm), farní ves v okr. Stříbrském.

jež patřila od r. 1186 klášt. Kladrub

Holíšovice viz Holešovice.
skému. Fara tu byla ve 14. a 15. stol.
Holka (t. j. malá Hole), n. ves v okolí Jan opat zastavil H. (1455) jistým sou
Rataj nad Sázavou, která se přip. [. 1528 sedům Stříbrským; léta 1476 vyplatil je
jako ves pustá a přísl. panství Ratajského. Bohuslav ze Švamberka a držel potom
Holkov, ves u Velešína, n. s tvrzí, pů— k Boru. Tak to bylo po celé 16. st. Po
vodiště Holkovcův : Holkova, z jichž zději byly v držení Širntyngárův

a když

rodu tu seděli l. 1378—1413 Matěj neb těmto l. 1622 statky vzaty, zase kl. Kla
Mach, 1425 synové jeho Bušek a Mikuláš, drubskému navráceny.
Holotice viz Holetice.
1452 Jan, 1469—1513 Matěj, na němž
rod tento přestal. Od něho koupil H. (asi
Holoubkov, ves v okr. Zbirožském,
.513) Jiřík Kunaš z Machovic (-i' 1555), jež se přip. ]. 1380. Patřila tehdá pánům
jehož rod (1569-—1580 Jan, 1593 Bohu z Rožemberka a držena buď k Vildšteinu
slav, 1628 Jan Chval) tu přes století seděl. neb ke Strašicům. V 15. st. spustl H. a
l,. 1640 pr. H. pro dluhy Marjaně K0 ač patřil k panství zámku Zbiroha, nikde
řenské z Něšova & 1. 1643 M. Maxi. se v jeho zápisech nepřip. (teprve 1. 1652
milianěČastolárové z Machovic (zemř. jako pustá ves). Později vystavěna v těch
l. 1683). Pravnukové této z rodu Řepi— místech nová ves, jež v našem století skrze
ckých následovali potom al. 1757 dostal průmyslné závody velice vzrostla.
se H. kl. Korunskému, s nímž připojen Holousy (pův. Holoúsi, staroč. i Ho—
lúsy), ves v okr. Slanském, kteráž patřila
ke Krumlovu. (H. 111. 95.)

r. 1228 klášteru Svatojirskému, avšak
Hollin viz Holyně.
Holohlavy (pův. Holohlavi), farní ves část byla vladyčí. (L. 1405 pr. tu Petr
u Jaroměře, l. 1318 majetek Půty z Par
dubic, Jana a Miroslava z H.- L. 1365 byl
tu farní kostel, jehož podací náleželo vla
dykám zdejším, Černožickým a Čáslavským.
Viadyky Olkmar (1-j. 1365), Beneš a Jan,
synové jeho, Matěj Hrachovec (1380 až
1407) a Otmar (1395—1415) byli předky

Otmarův z Holohlav.

L. 1425 dobyli

H. husité a kněze Sovu prakem do po
větří vrhli. V držení následovali Jan (zemř.
)% '438) a syn jeho Otmar. Před r. 1495
lmPOjeny H. ke zboží Smiřickému. V 16. st.
zřídila tu vrchnost špitál. L. 1584 kostel

2 H. plat na stavbu kostela Pražskéh0.)
Císař Zikmund zapsal H. (1437) Janovi

Nešporovi, který je držel ke Vrapicům.
L. 1544 držel je Daniel Tatous z Vra
ního, od něhož je vyplatil Zikmund
z Údrče. L. 1590 byly H. pusty. V 17. st.
připojeny k Buštěhradu.

Holovousy

(pův. Holoúsi), ves v okr.

Hořickém, která byla již r. 1260 sídlem
vladyěím Miroslavovým. Z vladyk jsou
známi 1390 Pešík Hubart, 1403 Hynek
& Jan Rezkové, 1433 Jan Hubart, 1448
Prokop a Otík. Těchto potomci zvali se
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Holovousy — Homberk

Holovouskými z Holovous. V 16. st.
Holubín, n. ves u Stochova, jež patřila
seděli tu Karlíkové
z Nežetic (Janil. 1330 ke zboží Stochovskému. Později
—i-c. 1540,

Mikuláš starší ',L 1552, Karel se nepřipomíná.

1- j. 1574, Václav 'j“ j. 1594). L. 1594
Holubín, Holubíno, ves uMar. Lázní,
k. H. Albr. VladislavSmiřický ze Smiřic jež se přip. l. 1273 jako majetek kl.Te
a drženy odtud k Hořicům až do ]. 1629.1plského.
Léta 1530 zastavena sice od

Tehdá dány v léno Frýdlantské Elišce Sto- krále Hanušovi Pluhovi

z Rabšteina,

šové ze Stropčic, po níž následoval syn ale později zase ke klášteru připojena.
Ota Jindřich Stoš z Kounic (1- j. 1649)
Holušice (obecně Houšice, špatně Hol
a jeho sestry. Skrze ně dostaly se v držení ' č-ce), ves u Uhlířských Jan0vic, n. s tvrzí.

rodiny des Carmes, v l. 1695—1728 L. 1534—1547 držel tento statek Martin
bylyvdržení Libšteinských zKolovrat. Mareš z Holušic, od něhož jej k Václav
Potom následovala rodina Lamotte deleaváě
z Vojenic. Tento pr. H. 1. 1549
Frintropp, od 1. 1786 Leveneurove' Janovi Čejkovi z Olbramovic, jenž je
z Grůnvaldu a za naší paměti Sosnov- přpojil ke Kácovu. Kromě toho byla tu
cové z Vlkanova. (H. V. 328.)
dvoje svobodství a jeden dvorec patříval
Holovousy,
ves u Kožlanl n. vladyčí„k Zruči, od níž l. 1542 přikoupen ke Ká
sídlo, !. 1388—1406 Oldřicha :: H., jehožicovu. (MB. Xll. 94.)
dce1a Markéta pr. H. 1447—1449 Dobešii Holušice, ves u Sedlce na Blatensku,
z Modřejovic a Bohuslavovi z Chlumu. Ín. vladyčí sídlo (1450 Jan Příbram, 1460
Odtud drženy k Dolanům. Okolo l. 1540 Jan Šedivek), prvotně (133_6) přísl. hradu

držel je Petr Šatný z Brodce. Po němStrakonic.

L. 1545 přikóupena ke statku

byly rozděleny na dva statky, z nichž jeden ?Sedleckému od Ctibora' Dívčického
ze
se dostal l. 1546 Lažanským k Dubňanům,Š Sudoměře.
později ke Chříči, druhý Krakovskýml
Holy, Hole, Hol, ves v okr. Smíchov
z Kolovrat. Tento pr. l. 1630 Adamovii ském, Starodávný majetek kl. Břevnov—
Jindř. Týřovskému z Enzidle a při-' ského. Asi ok. l. 1224 byla založena a
od krále Přemysla Hole pojmenována.
pojen také ke Chříči. (PA. VI. 232.)

Holubí dvůr, n. vladyckésedění v okolí Léta 1320 pronajata Petrovi Košíkovi
z Hrádku na 15 let. Císař Zikmund za
stavil ji 1. 1436 Václavovi Cardovi z Pe
trovic a od té doby ji držel vždy ten,

Česk. Dubu, jehož držitel Mikuláš obdařil
komendu Dubskou (1415) platem ve Bzí.
Holubice (pův. Holubicí), ves u Kralup
n. V., která se přip. r. 1204. Tehdá pa

který byl pánem hradu Úštku. L. 1528
Pražské a jen část byla ves H. pusta. L. 1574 ji král Maxi
zůstala králi, který ji t. r. také kapitole milian Sezimům z Ústí dědičně prodal.
daroval. V l. 1224—1225 oltář zdejšího Ihned potom odprodána Janovi ml. Boři
kostela prastarého skrze biskupa Pelhřima tovi z Martinic k zámku Okoři. Později
posvěcen. Tehdá a potom byl tu kostel dostala se pustina tato k Tuchoměřicům
farní, jehož podací náleželo těm kanov— a znova osazena.
níkům, kteří tu měli své hospodářství.
Holyně, Holín (pův. na Holyní),yes
Václav IV. zastavil H. (1416) Vokovi v okr. Zbraslavském, jež se přip. r. 1088

třily H. kapitole

z Valdšteina,

jenž je zapsal l. 1423 v zákl. listu Vyšehradském & od r. 1253

manželce své Elišce z Úhlišť. Od této do jako majetek křižovníkův s červenou
stal H. druhý manžel její Mikuláš z Kně hvězdou, v jehož držení nepřetržitě až do
ževsi (1429). Později se dostaly H. v držení r. 1850 zůstáVala.
Starého města Pražského. L. 1547 mu Holyně (lépe než Holín, něm. Hollin),
odňaty a l. 1548 prodány Floryanovi ves v okr. Stříbrském, která patřila l. 1379
Gryspekovi z Gryspachu, od něhož ke zboží Svojšínskému a při něm nepře
připojeny k Nelahozevsi. V 17. st. zanikla tržitě zůstávala.
tu fara a kostel přifařen k Minicům. (PA.
Homberk (prv. Hohenberg), n. hrad
.VII. 415, M. XVI. 49.)
na vysoké skále u Vísky v okolí Mirošova.

Hamburg — Honezovice
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Držitelem jeho býval Jan 2 H., jehož pečeť L. 1787 založen tu nový kostel. V 19. st.
se našla u sv. Dobrotivé. Měl čtyři syny proměnila se lokalie ve faru.
Jaroslava, Bleha, Ješka a Jiříka (1368 atd.),
Homole (něm. i Landfried), n. hrad
z nichž každý měl čtvrtinu. L. 1407 ob za Náchodem v hrabství Kladském, který
ležen H. skrze vojsko král., poněvadž se s okolím přímo ke král. Českému patříval.
odtud loupeže dály. Bleh měl syna Sezimu Prvotní hranice šla totiž po předělu vod
(1395) a Jaroslav syny Jaroslava ('i' j. 14.10) za Levínem. Ve 14. st. držel jej rod vladyk
a Jana Hájka. Po onom byl syn Heřman, z Panovic, avšak na poč. 15. st. získal
z tohoto synové Zbyněk (1422) a Jan._ jej Jindřich Lefl z Lažan a držel k pan
0 dědictví po nich byly 1. 1454 spory, ství Náchodskému. S ním se dostala H.
aniž jest známo, komu se H. dostal. V 15. st. v držení rodu Kunštatského a poněvadž
spust! a přivtělen k Rožmitálu; později od Jiří Poděbradský kromě Náchoda i hrab
něho oddělen a patřil k Mirošovu. Potomci ství Kladské měl, držena k tomuto.
Homyle, Homile, Homole, ves u Ne
Jana Hájka nazývali se po něm Hum
chanic, patřívala až do 16. st. ke statku
burky z Homberka.
Hamburg, město a n. lantkrabství Boharynskému, ač tu v 15. st. přece ně
v král. Pruském, jež l. 1388 s podříze jaký zemanský statek býval. Po r. 1569
nými many bylo přísl. koruny České. Od dostal ji za díl Vilém Jestřibský z Ry
té doby až do 1. 1501 léno naň od lant zemburka
(1—1614) a postavil tu tvrz.
krabí Hesských přijímáno.
Následovali po něm synovci Karel a Al
Homíle viz Homyle.
brecht. Tomuto H 1. 1623 vzata, ale na
Homole, Véska v okresu Kosteleckém byl jí zase l. 1641 (mezi tím patřila ke
s lilial. kostelem Bolestné m. b. Prvotně Chlumci). Syn jeho Jan Bernart prodal ji
tu byl holý chlum řeč. H. aneb Chlumek, (1662) Kateřině Hedvice Šultové z Bo
na němž vl. 1692-—1696 Terezie Eleo rovnice, od níž přikoupena l. 1666 ke
nora vdovaz Ugarte roz. ze ďáru Chlumci. Náležela potom ke Kratonohám
kostelík postavila a při něm školu zalo & poz.!čji zase k Boharyni. (H. V. 340.)
Honbice (rci Hombice, ale nepiš), ves
žila. Pozdější držitelé Borovnice učinili
k němu rozličná nadání a lid okolní na u Týnce Hrochova, jež se přip. již r. 1244
vykl si sem putovati. L. 1740 věž kostelní jako sídlo vladyčí Hoška a syna jeho Ba
prudkým větrem vyvrácena, [. 1864 kostel vora a l. 1318 Bavora a Zvěsta. R. 1349
vyhořel. (i.. K. 273.)
byla lu fara. která postoupena k biskup
Homole, n. tvrz u Petroviček v okoli ství Litomyšlskému. Z H. pocházel rod
Polickém na lesnaté hoře. Okolí jeho získal Horynův a Ořechovských z Honbic
kl. Břevnovský 1.1341. Popluží na Ho (1415 Václav, 1453 Jan a Jan Horyna atd).
moli přip. se 1. 1395 a l. 1404 najal si L. 1464 seděl tu Bohuněk. Ku konci 15. st.

je Bavor z Hustířan.

Asi tehdá tu stála držel H. Jan Makovský z Potšteina

63.)

Později se nepřipomíná. (1498) a po něm Příbek z Otoslavic
(1- 1514). Po něm drželi H. synové Jiřík

Homole,

hájnice u Koutů v okr. Lede a Petr (1541), pak Jan a Adam, synové

při něm tvrz.
(1-1. v.

ckém, n. ves aneb dvorec vladyčí, který Jiříkovi. Adam, dostav je 1. 1568 na díl,
se přip. [. 1385, byv před tím majetkem k. Holejšovice, k nimž H. připojil. V 17. st.
Mikše z Bohdanče.
byl kostel zdejší tilialním k Trojovicům.
Homole, Homoly, farní ves v okresu Později patřila část H. k Nabočanům (od
i.itoměřickém, jmenovala se prvotně Hři 1. 1716 k Nasevrkám), druhá dostala se
bojedy neb Řibojedy a vyskytuje se od ke Chroustovicům a od nich k Přestavlkům.
1. 1407 jako přísl. zboží Liběšického. Když (H. 1. 219, M. V111. 94.)
toto l. 1575 rozděleno, dostala se H. Jaro
Honezovice, Honozovice (pův. Go
slavovi z Vřesovic. Od té doby patřila nezovici, něm. Honosilz), ves u Stodů,
ke statku Vel. Újezdu. L. 1724 založena n. s tvrzí. Část této vsi daroval kn. Vladi
tu kaple, při níž zřízena l. 1786 lokalie. slav (1115) kl. Kladrubskému, jiná část
““i“—105ml?
slovník: Část

hislorická.

18
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Honice — Hora sv. Kateřiny

s tvrzí a dvěma dvory dostala se za ne pak vedle potoka Kotlavského a okolo
Horšov Perna a odtud \: oblouku až severně od
skému. Na této seděli zemané (1370 Ha Šluknova. Za synův jeho stalo se zase
rant, 1398 Oldřich a j..) Císař Zikmund rozdělení na díl Lipský a Honšteinský.
zastavil H. OldřichoviVšerubci z Slavic Hynek Honšteinský měl pět synův, mezi
(1420?), později je měl pp. z Volfšteina. než H. a příležící statky děleny. Jindřich
V 15. st. byl tu nápravní dvůr, jenž nabyl obdržel polovici hradu H-a s kusem země
později kl. Kladrubský. Jan ml. z Lobkovic od nynějších hranic u Děčína až k Vyso
vyplatil H. (1545) od držitelův zápisných kým horám za Novým městem nad Policí.
Bratr jeho Hynek mladší obdržel druhou
a připojil je k Horš. Týnu. (H. IX.)
Honice, Hojnice, ves u Strašecího, polovici hradu, tříslo země po pravém
přip. se 1. 1330, kdež část její se dostala břehu Labském až k Šand "'a Rumburk.
klášt. sv. Maří Majdalény a od něho Onen založil si na svém ;díle hrad Vild
Kunrátovi Junošovu, kdežto druhá část štein (přip. se do r. 1430). Panství toto
patřila léta 1339 ke král. kapli Všech převzal od něho bratr Hynek, postoupiv
Svatých. Na oné seděli l. 1343 Remunt, mu za to Kamenici Českou a držel zase
l. 1410 Přech Radlice, l. 1415 Jan Trestka, celé panství Honšteinské, o něž však děliti
l. 1423 Zikmund Dubšic. Později počítány se musel s Benešem, Hynkem a Albrechtem,
H. za přísl. kláštera sv. Maří Majdalény. syny bratra svého Beneše. Tedy si vzal
V 16. st. byly H. přísl. panství Smečan Hynek hrad H. celý s pozdějším jeho přísl.
ského, byvše pánům za neznámé doby dě v Sasích, polovici Šluknova s vesnicemi
některými v okolí neb větší část nynějšího
dičně prodány.
Honositz viz Honezovice.
výběžku Šluknovského; dotčení tři bratří
Honštein (pův. a něm. Hohenstein), dostali hrad Vildštein s _celým panstvím
hrad a město v Sasích, jenž býval přísl. k němu patřícím s obojím Einsiedlem a
Čech a v 15. st. od nich odtržen. (Viz snad i pozdější statek Hanšpach a ně
kterou příslušnost u Šluknova. L. 1443
následující.)
Honšteinské panství, severozápadníkoupili Bedřich a Vilém, knížata Saská,
končina království Českého, jejíž dělení a Honštein hrad s veškerým příslušenstvím
odtržení spůsobilo nynější hranice výběžku od Hynka staršího Berky a tak se dostali
Šluknovského. Prvotně patřilo k zemi Mil i v držení větší části země Šluknovské.
čanův neb Milečsku a na vých. břehu Labe Potom koupil kníže Bedřich (1451) pan
u Perna se hranice Čech, Nišska a Mi ství Vildšteinské od Albrechta, ale tak, že
lečska stýkaly. Krajina okolo Honšteina, mu dal na místě peněz polovici městečka
Šluknova a Hanšpachu byla ještě ve 13. st. Šluknova, polovici \'si Kaiserswalde, vsi
málo vzdělána a dostala se tehdá s purk Zeidler, Nixdorf, Wolmsdorf a jistě many.
rabstvím Žitavským (ač toto k Čechám a Poněvadž Albrecht také druhý díl Šluk
ona k Lužici patřila) v držení pana Často nova, jakož i obojí Einsiedl, kterého ne
lova (1216—1253), po němž ji držel syn prodal, dědičně již držel, měl nyní i celý
jeho Jindřich (1249—1309). Za synův to nynější výběžek Šluknovský, a hranice Čech
hoto přišlo k dělení, při čemž se dostal šly tak, jak nyní jdou.
Lípý se Šluknovskem a Honšteinskem a j.
Hony, n. Lhota (lluiberg), ves v okr.
v držení druhého syna Jindřicha neb Hynka Broumovském, jež povstala na klášterství
Berky z Dubé (1- 1348). Za synův jeho Břevnovském. V urbáři l. 1406 se nepři
opětovalo se zase dělení, tak že Hynek pomíná, i zdá se, že povstala teprve v 16. st.

známé doby k arcijáhenství

(1337—1381) dostal Honšteinskoa Šluk

Hora Andělská &t. d. viz Andělská

novsko s Lípým a bratr jeho ostatní statky hora a t. d.
v Čechách. Hynek v krajině, kterou teprve
Hora sv. Kateřiny, Hory sv. Kate
vzdělával,založil hrad Honštein,jejž(1353)jřiny,
město, děkuje svůj vznikEŠebestia
od-císaře Karla v léno přijal. Tak tedy část novi z Veitmile. Týž tu v gruntech svých,
ta přidána k Čechám a hranice“ Čech šla k Borku patřících vyzdvihl hory měděné
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Hora sv. Václava — Hořany

při nichž se lidé osazovali. Král Ferdinand žena prvotně jako kostelec neb opevněný
osadu tu povýšil na městečko a erbem & kostel sv. Václava, který se r. 1359 přip.
městskými právy obdařil. H. patřila ku jako farní. H. patřívala arcibiskupům ku
panství Boreckému. Kryštof : Karlovic panství Týna Horšova. R. 1430 držel ji

Později se
koupiv Borek (1554) daroval sousedům mocně Bohuše z Tosnovic.
lesy a polnosti. Když l. 1577 Borek od dostala v moc pánův z Ronšperka a na
prodal, pustil H. Mikuláši Fictumovi posled držena ke hradu Heršteinu. Jan ml.
z Ekštetu.
Po něm ji držel s 3 vesni z Lobkovic vyplatil l. 1545 »kostel sv.
cemi Jiřík z Karlovic a ten ji prodal Václava na hrůbícha od pp. ze Švamberka
(1582) Bohuslavovi Felixovi Hasištein & připojil jej zase k panství Týnskému.

skému

z Lobkovic, tak že tím zase Až do 1. 1785 zpravovali kostel kněží Pi
k Borku připojena. Bohuslav Jáchym udělil voňského kláštera.
městečku nové výsady. Když panství Bo
Hořákov, ves u Čachrova, l. 1379 na
recké !. 1594 král. komoře připadlo, po tři vladvčí statky (Božtěcha, Haška a Přecha)
tvrdil cís. Rudolf ll. (1597) svobody mě rozdělená; l. 1384 seděl tu Petr z H. Dvůr
stečka, ale prodal Borek zase. Městečko tento vladyčí zůstal napořád statkem dskami
tím hynulo na živnostech, poněvadž sou zemskými se řídícím, kdežto veszpřipojena
sedé byli od vrchnosti utiskováni; válkami ke statku Kolineckému a při něm do léta
pak následujícími bída rostla. Městečko a 1838 zůstávala.
okolí bylo v 16. st. luteránské, jak svědčí
Hořany (prv. Hořané), \'es u Č. Brodu,
matriky dosud dochované; 0 obrácení sou starodávné dědictví proboštství
u sv.
sedův dobyl si zásluh P. Bedř. Hunecken, Apolináře. Opat klášt. Ostrovského po—
jezovita koleje Chomutovské, jenž tu vletech stoupil tu dvoru Janovi z Korkyně (1419),
1628—1648 působil. Táž kolej obdržela Císař Zikmund zapsal H. Jiříkovi z Kun
i právo podací nad kostelem a držela je štátu a z Poděbrad, od kteréž doby pa
až do zrušení (1773). Kostel byv napřed třily k panství Poděbradskému. Později
íilialním k Boleboři, opatřen l. 1690 farou nabyl jich Jaroslav ze Šelmberka a od
a l. 1786 znova postaven. Výsady městské“ něho před r. 1531 obec Starého města
Tato ztratila H. 1. 1547 a
potvrzeny od císařův a králův v l. 1612, Pražského.
1652, 1669, 1785 a 1794. Dolování na prodány [. 1561 Jaroslavovi Smiřickému
stříbro přes útrapy vojenské v 17. st. a ze Smiřic, jenž je připojil k Č. Kostelci.
odtud pocházející bídu ještě v 18. st. bylo
Hořany, ves u Kutné hory, přip. se
dosti výnosné, ale čím dále, tím více vý |. 1299, kdež kl. Sedlecký a Markvart
těžku ubývalo. Erb od krále Ferdinanda !. Šik z Kutné hory na ně majestát krále
propůjčen byl půl štítu blankytného na Václava obdrželi. Šikovi synové Albert a
vrchní straně a v něm obraz sv. Kateřiny Kuna tu vl. 1303—1309 seděli. Práva ta
s mečem a dva žernovy mlynářské bílé, ]. 1337 potvrzena. Dvůr zdejšídržell. 1438
polovice štítu dolejší (červená) a v něm Mikuláš z H. Ves dostala se pak z části
půl (stříbr.) kola s břitvami. Nad štítem v držení obce Kutnohorské, z části pa
hclm s přikryvadly modrými a bílými & třila l. 1538 ke statku Libenickému. Kutno—
půl kola s břitvami. Nyní jest erb podobný horští majíce potom celou ves kromě jed
totiž: štít ze spodu červený se stříbrným noho osedlého, přikoupili léta 1644 dvůr
celým kolem, od vrchu zlatý s obrazem svobodný v H. od Jana Oldřicha Kalousa
sv. Kateřiny v zeleném rouše. V pravém a spolusouseda.
levém rohu štítu jsou červené štítky, na
Hořany, ves u Opočna v okr. Loun
onom dvě havířská kladiva, na tomto stří ském, n. s tvrzí, n. vladyěí statek, kterýž
brný žernov. Nad štítem helm s přikry drželi [. 1316 Dalibor z Kozojed, Mikuláš
vadly červenými a bílými a nad ním půl Pašek a Zdeslav : H., léta 1391-—1408
kola s břitvami (t. j. ostrými palci).
Martin Šram, léta 1408—1414 Jan 2 H.
Hora. SV. Václava, sv. Václav na Menší část držel ]. 1450 Václav z Tu
hrůbích,

farní ves za Ronšperkem, zalo chořic, větší pr. l. 1454 Sulek z Vlasti
18*
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slavě Janovi Škubele z Jimlína.

Po stupcem jeho byl (1. 1409 již) Jan starší

něm následovala l. 1461 manželka Kateřina
z Uherska. Okolo l. 1530 koupil Děpolt
z Lobkovic ves H od Kateřinyz Kozojed,
manželky n. Smila Razického ze Vchynic.
Od potomkův Děpoltových připojeny ku
Lipnu, když toto ]. 1582 koupili.

Horany,

z Hradce.

Když začaly války husitské,

vzepřeli se H-ští své vrchnosti a přidali

se dobrovolně k bratrstvu Táborskému,
jemuž byli pro opevnění svého města do
brou záštitou. Když [. 1434 velký zástup
Táborů 11 H. poražen byl od lidu Men

ves u Mostu, n. manství ke harta z Hradce,

poddali se H-ští tomuto

hradu Mostskému, kteréž drželi v 16. st. svému pánu dědičnému. Po r. 1437 zmá

Satanéřové z Drahanic. Vrchnostman hal se blahobyt v městě, že i statky po

ská stala sel. 1585 dědičnou v rodě Lob zemské kupovati mohli. Ok. ]. 1458 vyšly
kovském, pak manové osvobozeni a H. H. 2 držení pánův Hradeckých a dostaly
dostaly se v držení Jindřicha z Pisnice, se v držení Jana a Racka bratří 2 Ko
jenž je prodal (1595) obci král. města cova. K prosbě Rackově potvrdil král Jiří
Mostu. Od této k. je (1600) Markéta svobody města a udělil mu výroční trh
Hochauzerova
a syn její Jan Václav. Havelský (1463), Od Racka bezpochyby
Polovice obou k. od mateře a dědicův tvrz na místě nynějšího zámku postavena.
synových l. 1624 Jiří Schón z Schón Protože Racek mír rušil, obležen jest na
eku, po jehož smrti spadly H na krále. H. skrze jisté pány a vojsko městské (1477).
V 18. stol. byly v držení Zessnerův ze Po dlouhém obléhání, "při němž měšťané
Spitzenberka,
pak (l. 1773) Glaserův pánu svému vzácnou věrnost zachovali,
: Glasersberka a v 19. st. rodiny v. Ott vymořeno město hladem, tak že se pod
lilienfeld.
dalo. (Za vzácnou věrnost dostalo město
Hořapy, n. ves buď v bývalém kraji od krále 1502 právo pečetiti červeným
voskem.) Páni dobyvše města náklady svoje
Boleslavském aneb Bydžovském.
Horažďovice (druhdy i Horažd'šjovíce, hradili z prodeje panství, jež se dostalo
po starém spůsobu kancelářském Hara potom v držení Půty z R yžemberka.
wicz, Ilorawicz), město, které založeno Tento potvrdil a rozšířil (1497, 1503)
bylo ve 13. st. (před r. 1279) skrze pány svobody města, stavěl klášter a nadal &
ze Strakonic a l. 1293 od krále Václava postavil kostel klášterský, v němž (1- 1504)
vyňato bylo z moci úřadů krajských, tak pohřben. Synové jeho dokonali stavbu klá
že na roveň postaveno městům král. Ba štera a rozdělili se tak, že Břetislav měl
vor ze Strakonic (1- 1317) daroval kostelu jednu polovici H. a Jindřich druhou. (Před
zdejšímu sv. Petra, kterýž skrze předky tím nějaký čas držel H. Zdeněk Lev z Rož
byl vyzdvižen a křižovníkům Svatomář mitála.)
'
ským odevzdán, l. 1298 les Babiny. Krále
Po smrti Jindřichově (+ 1551) rozdělili
Rudolfa I. 1306 voleného neuznával, pročež se o polovici jeho tři synové Jan, Václav
tento vytáhl proti němu a jiným protiv a Michal, tak že každý měl šestinu města;
níkům a město H. (patrně již opevněné) avšak Václav podědil po bratřích a při
oblehl. Avšak tu se král rozstonav zemřel koupil léta 1561 polovici Břetislavovu
ještě v mladých letech (1307). Po Bavo (1561). Tento pak krátce před smrtí se
rovi následoval bratr Vilém, který statek synovcem práva města (zejména vaření
kostela zdejšího potvrdil (1318) a roz piva) slavně potvrdil. Avšak Václav a
hojnil. L. 1330 založen jest od Jetřicha Michal potom obec utiskovali, tak že po
mečíře špitál. H. patřily pak k panství mnohých ústrcích ke smlouvě došlo (1570)
hradu Prachně po r. 1315 nad nimi po z poručení císaře samého. Václav pak
staveného až do vymření Bavorův. Poslední 1578 a 1587 svobody obce potvrdil a
z nich Břeněk protivil se králi Václavovi, u císaře (1586) majestát na clo a mýto
pročež kázal král Václav IV. město H. vyprosil (1- 1587). Syn jeho Karel zase
oblehnouti. Stříleno na ně z velikého děla, sousedy utiskoval, v právech zkracoval :!
ale není známo, jestli bylo dobyto. Ná dědiny jim bral. V té příčině byla učiněna

Horčabsko -— Hořenec
smlouva l. 1589 (1—1593). L. 1598 posta

skému,

12:37

jenž ji ke zboží svému Tochov

ven kostel sv. Jana Křt. Po Karlovi držel skému připojil.
Horčice, lépe Horšice.
H. strýc Děpolt ("j' 1616), jehožto syn Fer
dinand Karel po bitvě Bělohorské ujel a
Horec (něm. Harz), ves u Bezdružic,
u města Amiens zahynul (1622) L. 1619 jež bývala přísl. hradu Gutšteina.
Hořehledy viz Ořehlcdy.
dobyty H. od císařských, vydrancovány a
Hořekovice viz Hoříkovice.
vypáleny. L.. 1620 dne 3. října opanovány
Hořelice (původně Gorěluc), farní ves
od nich po druhé. Panství zabrané pro
dáno l. 1622 Adamovi ze Šternberka v okr. Unhoštském, jež patřila r. 1228 ke
(i- 1623), jehož vdova sousedy obracela statkům kláštera Svatojirského. Léta
na katol. víru. (D0 1. 1676 se to úplně 1356 byl tu farní kostel, jehož podací ná
nepovedlo.) Svobody zabrány obci, která leželo abatyším. V 15. stol. seděli v H.
za navrácení (1638) 1000 zl. podávala. Lauferové 2 H. Císař Zikmund zastavil
Frant. Matyáš, syn Adamův, potvrdil svo H. Jeronymovi, Janovi a Buškovi bratřím
od nichž a potomkův jich
body obce 1. 1647. Syn jeho Václav Vojtěch z Čečelic,
zavedl v obci dobrý řád a vyprosil na cí držena k zápis. vesnicím kl. Ostrovského.
saři třetí výroční a téhodní trhy. l.. 1666 L. 1607 prodána dědičně Zikmundovi Mě
dostal H. na svůj díl Ignác Karel nejml. síčkovi z Vyškova, jehož nástupce Boři
bratr, ale prodal je |. 1676 Václavovi Voj voj ji prodal (1612) Kateřině Zapské
těchovi, jenž obci zase svobody potvrdil. z Chlumu. Asi tehdá tu postavena tvrz.
Týž postavil nový zámek a dal tu vítěz Od dcer Kateřininých k. H. Ondřej Erl
ství nad Mongoly u Olomouce vymalovati z Erlšteina. Po něm následoval rod Kar
Kostel zdejší od
(okolo 1. 1690). L. 1689 město vyhořelo. vínských z Karvina.
Dědičkou Václavovou (1- 1708) byla man r. 1623 filialní k Železné opraven ]. 1697
želka Klára Bernardina z Malcánu (1-1719). a l. 1698 při něm fara zřízena. L. 1730
L. 1721 k. H. Eleonora z Mansfeldu, koupil H. od bratří Karvínských Karel
po níž následoval l. 1748 syn Jindřich. Jáchym hrabě Breda a připojil ji ke zboží
Od něho k. H. (1755) Marie Karolina kn. Tochlovskému. (l—l.Vlll. 285, MU. 146.)

Lowenstein-Wertheim

(+ 1. 1765), po

Hořeměřice, Horoměřice, ves v okr.

níž manžel Karel Tomáš a po něm druhá
manželka jeho Marie Jozefa následovala.
Skrze tuto dostaly se H. do rodu Rumers
kirchů. Od nich koupil H. 1. 1834 kníže

Smíchovském, starodávné přísl. kl. Stra—
hovského
(zejména 1. 1406). Císař Zik—
mund zapsal (1436) polovici Bartošovi

panství dosud náleží. L. 1790 povýšena
jest fara na děkanství. Léta 1814 zrušen
zdejší klášter, ale l. 1854 zase odevzdán
školním sestrám. I.. 1850 staly se H. sí
dlem zeměpanských úřadův. V H. narodili
se Tomáš Budecius, opat Zbraslavský, a
V. Herites, probošt kost. Praž. Erb: Štít
modrý a u jeho zpodu vrch skalnatý, na
němž stojí dvě stříbrné věže, každá s jedním
oknem a cimbuřím beze střechy a červ.
štítkem. na němž jest zavinutá střela (má
byn prostá střela pp. ze Strakonic). Mezi
c1mbuřími věží jest zlatá hvězda o šesti
špicích. (H. XI.)
v Horčabsko (vlastně Hořičabsko, Hoře
cabsko), ves u Tochovic, přip. se 1. 1313.

a potvrzena mu 1. 1515 od krále Vladislava.
Asi 1. 1560 odcizeny H. zase od kláštera,
ale 1. 1598 opět vyplaceny.

z Drahenic a poloviciJakubovi z Řitky.
RudolfVchynský ze Vchynic, jehož rodu Klášteru podařilo se později ves vyplatiti

Hořemyslice, Horo myslice, ves\;okr.
Plzeňském, dříve na několik vladyčích statků.
rozdělená, na nichž seděli v l. 1367—1379
Amcha a Lipolt, léta 1379 také Drslav,
]. 1414 Jan. I,. 1446 držel H. stvrzí Jo
hánek z Nové Plzně, po němž je měl

(1454) Jan Muchek z Bukova. Potomek
jeho Jan seděl tu okolo 1. 1543 a potom
dědili je synové, z nichž Adam je ujal.

Týž prodal tvrz H. spřísl. (1563) obci
kr. města Plzně. V 17. st. tu zřizovány
železné hutě.
Hořenec, ves v okr. Bílinském, po níž

Král Jan daroval ji t. r. klášt. Ostrov-' s: psali r. 1251 Jeniš a Pctráč bratří z H.
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L. 1409 patřila z části Jindřichovi z Chod-' měl po něm Oldřich Krčmice. Druhou
žova, z části Martinovi z Kystré. Později polovici drželi 1. 1360 Bušek, l. 1388
dostal se v držení kr. města Loun, jež Hynek, l. 1403 Příbek Tluksové z Bo
o něj přišlo; l. 1550 prodán Ladislavovi žejova ještě z rodu Dětochova. Po nich
z Lobkovic. V 17. st. náležel H. k Lib držena tato polovice k Loutkovu (1419
čevsi.
Jan z Loutkova). První polovici drželi Janek
Hořenice (nikoliv Hořenec), ves u Údlic, : Chotěmic s Heřmanem z Landšteina
ode dávna sídlo vladyčí, na němž seděli (1417, 1419), později Mikuláš z l.., jenž
!. 1327 Štěpán, František, Bech, pak Hodi ji prodal Janovi z Kralovic. Tento koupil
slav (1- j. 1384), Macek (1384), 1398 až také Loutkov a tak měl potom H. jednoho
1419 Štěpán ze Všechlap. L. 1454 byly pána (1- c. 1451). Vdova Janova Marta
0 H. spory; zdá se, že je opanovali Ol— : Březí zapsala /všechny statky Janovi Sá
dřich a Zikmund bratří Šeptáči ze Vše dlovi ze Smilkov\a, synu svému. Tento
chlap. Potomci jich Bedřich a Vilém br. odkázal je 1. 1464 několika příbuzným.
Hylprantové pr. tvrz H. (1535) Šťastnému Při dělení jich (1465) obdržel Petr Bře

Šmohařovi z Rochova.

Potomku jeho kovec z Ostromeče

H. 3 Kamenem.

Joštovi H. 1. 1623 zabrány a Jaroslavovi Odtud patřil H. ke hradu Kameni až do
Bořitovi z Martinic prodány. Později 1. 1499, kdež se synové Jana z Vojslavic
náležely k Ličkovu (rodině v. d. Wahl) & dělili. Ti vyprosili H-u (1498) dva vý
roční trhy. Skrze Elišku z Vojslavic dostal
pak připojeny k Borku.
Hořenice, ves u Kadaně, náležela z části se v držení H—a a Loutkova manžel její
pod šos města Kadaně. Čtyři chalupy do Mikuláš z Leskovce. (1523) Nástupce
staly se Strojetickým a drženy pak k No jeho HynekŽampach z Potšteina udělil
vému Sedlu; tyl. 1623 zabrány a postou léta 1540 H-ckým právo, aby o statcích
peny Augustinu Šmidovi ze Šmidbachu. svých říditi mohli, a připojil k městečku
Dvůr šosovní dostal se k vladyčí části, ves Úlehli. Tehdá držela obec statek Skoči
kterou držel Jan Šanovec z Šanova dolovice. L. 1548 k. H. Jindřich Kekule
(; 1605). Tehdá tu byla tvrz. H. se do ze Stradonic, jehož synové prodali H.
staly potom Janovi Reichartovi ze Štam & Loutkov (l. 1578) Štěpánovi Španov
pachu, jehož syn Zdeslav měl také Po skému z Lisova. Synové jeho Jáchym
láky a oboje l. 1629 prodal. H. pak od & Kryštof utiskovali sousedy, o čež se
Polák neodloučeny.
stala smlouva l. 1598. Po smrti Jáchymově
Hořeněves, Hořeňoves viz Hoři prodán týž statek (1639) Humprechtovi

něves.
Hořepná viz Hořipný.

z Račína.

Hořepník (původně Hořupm'k), město,
prvotně vladyčí statek, který držel l. 1252
Bedřich. Nástupce jeho Sezema držel po
lovici městečka (držitel druhé není znám)
a hrad, který stál v Konipasu jinak v Bře
zině. Týž statek daroval (ok. l. 1299) Dě
tochovi z Třebelic. Tento zemřel po

Valentin z Martinic,

Když pak tento pro dluhy

o statek přišel, nabyl ho 1. 1669 Maxim.

jenž l. 1670 svo

body městečka rozmnožil. Po něm (1- 1677)
následovali z téhož rodu syn Jaroslav Ber
nart (+ 1. 1685) a Maximilian Guidobald
(1- 1733) a naposled Jozef. Od tohoto pr.

týž statek (1757) Francouzské kongre
gací u sv. Ludvíka v Praze, která spo

r. 1324 a polovici tuto zdědil po něm jena ]. 1777 s kongregací Vlaského špi
Oldřich z Hradce, jemuž l 1334 od krále tálu. Po zrušení této přirčenyH. a Loutkov
potvrzena. Syn jeho Oldřich (1360) pr. Pražské všeobecné nemocnici a spra
pak tuto polovici. Následoval pak v držení vovány skrze administrací státní do 1. 1791.
(asi 1. 1361) Jeník z Mezimostí, předek Tehdá k. je Václav Bechyně z Lažan,
Konipasův & Krčmův z Konipasu, jenž H-u popustil práva ochranného města.
jehož potomstvo tu ještě ok. ]. 1411 se On a potomní držitelé bydleli v H-e v pan
dělo. Poslední Petr prodav tuto polovici, ském domě. Erb: Štít modrý a u spodu
podržel si v H. toliko dva domy, které trávník, na němž stojí stříbrná věž čtver
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hranatá ze štukoví postavená s okny, cim
buřím, červenou končitou střechou a zl.
makovicí. Po obou stranách věže jsou
stříbrné lilie (erbovní znamení Jana z Kra

dvoje „H.. z nichž menší zvány později
Hořešovičky. Jedny z nich patřily r. 1228

lovic).

bylo tu několik statkův vladyčích; podací
farního kostela vykonávalo [. 1372 jede
nácte. Znamenitější z vladyk byli: 1398
Záviše Burda, 1406 Sezima (1- 1419), jiný
Sezima (1401——1431), 1420 Václav, Pro
kop, Jan, 1432 Matouš. Od některých po

Hořesedly, Horosedly, ves v okresu
Jesenickém, ]. 1355 s farním kostelem, jehož
podací se vsí až do 1. 1420 kapitule král.

kaple Všech Svatých náleželo. Vedle

ke klášteru

sv. Jiří, avšak přip. se také

r. 1249 vladyka Heřman 2 H. Ve 14. st.

toho byl tu statek vladyčí, snad jen ná
jemný (1397 Jindřich Hes). Král Zikmund cházeli Hořešovci z Hořešovic,
zastavil—ÉH.(1420)

Bedřichovi a Hanušovi

ných Hořešovci z Libošína.

od ji
Na poč.

z Kolovrat, při jichž potomstvu až do 16. st. skoupeny vladyčí statky od sousedů.
1. 1579 zůstávaly. Avšak páni zastavili H. Část vsi držena k Žírotínu a ta připojena
zemanům, kteří tu postavili tvrz (1529 léta 1566 ke Kornhauzu. Druhá držena
Mik. z Polenska, 1540 Jan Myška ze Žlunic, k Srbči a pr. l. 1628 k panství Zlonickému.
+ 1568). Jaroslav Libšteinský 2 Kolo Kostel zdejší byl v 17. stol. íilialním ke
vrat dostav H. dědičně prodal je (1579) Kornhauzu; l. 1767 zřízena tu lokalie a
Havlovi Hrobčickému z Hrobčice a v našem století fara. (H. VllI. 162.)

Hořešovíčky, Malé Hořešovice, ves
“ten je přivtěljl Kolešovicům. Kostel stal
se v 17. stol. Hlialním ke Kolešovicům. v okresu Slanskěm, za starodávna též na
vladyčí statky rozdělená. Z nich se přip.
(H. Vlll. ms.)
Hořesedly, Horosedly

(pův. Hořu l. 1398 Jan Racek z Hořešoviček.

Část

sedli). ves u Mirovic, která se r. 1234 držel také Sezema : Hořešovic (1- 1419).
přip. Kl. Milevský postoupil jich tehdá V 16. stol. patřila celá ves k Srbči a do
směnou Janovi, biskupu Pražskému, od stala se 1. 1575 za díl Kateřině z Reichu
které doby k panství Příbramskému ná vdané Žďárské. L. 1628 prodal Floryan
ležely. L. 1448 seděl tu Vít z H. se synem JetřichŽďárský ze Žďáru ves H. k pan
Mouřicem. Léta 1584 dostaly se dědičně ství Zlonickěmu.

Kryštofovi Loubskému

z Lub.

Později

Hořetice (staroč. Hořulici), ves u Mar

drženy k Myslínu a postavena tu tvrz. šovic, která se r. 1271 připomíná. Křižov
Anna Sibylla Wildkynova z Lub pr. níci s červenou hvězdou brali odtud ně
(1668) H. lgnácovi Karlovi ze Šternberka. jaké užitky. L. 1375 daroval tu Bohuslav
Drženy pak nějaký čas k Horažďovicům. ze Suchdola krčmu kostelu Hodětickému.
Od starodávna a po celé 16. st. patřily H.
l.,. 1708 měl H. Jan Fr. z Talmberka,
jenž tu kapli postavil; vdova po něm Jo k Suchdolu a panství Červ. hrádku; po
zefa Maximil. založila při ní kaplanství zději připojeny k Tloskovu.
(+ 1. 1760). Následovali pak Běšínové
Hořetice, farní ves v okr. Žateckém,
z Běšin, rod Mayerů a od 1. 1789 kníž. l. 1356 s farním kostelem, jehož podací
rod Švarcenberský větve Orlické.
měli léta 1356 Jarohněv, Pešek, Čáslav,
! Hořesedly v. Hořisedla, Horosedlo. l. 1370 Jarohněv, Petr a Václav, I. 1386
Hořeslaň, n. ves, kdesi západně od Jan a Smil, Pešík a Nechval a sirotci Cti
Postoloprt, která. se 1. 1375 připomíná.
borovi. V l. 1408—1419 seděl tu Pešík

Hořeslavsko

(vlastně Hořeslavíce,prv. Šatka, l. 1430 Jan Kostelec z Sebuzína.

Ilořeslavicí), samota u Ledče n. S., 1. 1357 Na poč. 16. st. seděl tu na tvrzi Martin
sídlo Bartoše z H., jenž t. 1. lidi svě osvo ze Stranec. Po vymření rodu jeho spadly

bodil a právy nadal. Později ves tato H. na krále a darovány (1542) Hynkovi
Později držel H.
spustla a místu se říkalo Hořeslavsko. Ny Krabici z Veitmile.
nější samota jest původu novějšího.
Jindřich Chmelický ze Chmelic (zemř.
Hořešovice (staroč. Hořešovíci, Hořn 1568) a po něm vdova, k níž se přiženil
šovici), farní ves u Slaného. Prvotně byly (c. 1570) Bohuslav Doupovec z Dou
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Hořetín

——Hořice

pova. Od potomkův jeho k. H. (1610) Potom následovali Zikmund (1- 1608) a
Kašpar st. Belvic z Nostvic, pak násl. Jaroslav ('i' 1611) a pak př1šlo ke zcelení
1613 Langově z Langenhartu. L. 1623 všech statkův Smiřických, jichž polovice
zabrány Asmanovi Štampachovi a prodány se dostala (l. 1622) Albrechtovi z Vald
Františkovi Clary. Léta 1626 dostaly se šteina. Ten tiskl H-cké břemeny &ubíral
v držení Michnů z Vacínova, od nich jim svobod. Císař Ferdinand ll. daroval
1. 1727 do rodu Krakovských : Kolo H. (1635) JakuboviStrozzi ze Streiten
vrat, jimž jako i Libšteinským z K. thalu
Po útrapách válečných (1639 a
až do polovice našeho století náležely. 1642) vypukl tu 1. 1649 velký oheň a zu
Kostel l. 1689 znova postaven a l. 1811
po dlouhé sirobě zase duchovním správ
cem opatřen.
Hořetín, n. ves u Domažlic, která
vl. 1427—1431 od křižákův zahubena

byla. V 16. st. patřila obci Domažlické,
v jejímž držení stále zůstávala.
Hořevec, r. 1379 statek Volfardův na
Plzeňsku. V letech 1456—1468 byl Stach
z Hoí'evce pánem na Otíně. ] zdá se,
že jest H. t0tožný se vsí Oberdorf za Pla
nou, jejíž jméno Němci utvořili rozumějíce
Hořeves.

'

Hořice (od starodávna množné číslo,
jak svědčí staré tvary Goricih a de Horizc),
město, prvotně jen ves, jejíž polovice se

dostala r. 1143 klášt. Strahovskému.
R. 1267 držel H. a okolí Marek z H., za
něhož (1270) již tu byl farní kostel. Léta
1365 přidělil Jakuš z H. Svatomírovi a
Hynkovi, synům svým, dva díly městečka
H. Tento zemřel před r. 1395 a čtvrtinu
jeho držel v letech 1396—1412 syn Jan.
Ostatní díly měli l. 1396 Přibík Doubek

z Třebovčtic,

Mareš a Jan z Ostrova

a po nich 1412 Zdeňka, vdova Přibíkora,

Jiří Haléř z Kunčic,
z Chvalkovic

Zdeněk Šváb

a Jan z Křince. Zdeněk

měl svou část ještě 1. 1454. L. 1494 držel

celé H. Jan Rašín z Ryzemburka, jenž
svobody městečka potvrdil.

L. 1503 po

stoupilH. Janovi Štěpanickému z Vald
šteina

řily ]. 1650 mor a l. 1633 povodeň. Oktavie,
vdova po Jakubovi, pustila za to obci pro
dej soli a tržně. Petr, syn její (1- 1664),
vyprosil H-ckým šestý výroční trh (1662,
pátý dal Valdštejn). Posledním pořízením
Petrovým měly se statky je'ho obrátiti ku

fondu na vydržováníinvalidních důstoj
níkův a vojákův, avšak k tomu došlo
teprve po smrti _Oktavie a vdovy Marie
Františky Khevenhúllerové (1714). Vrchní
právo měl arcibiskup. L. 1688 a 1689
zase zuřily ohně. L. 1732 přijala vrchnost
od obce prodej kořalky a za to“ jí platila.
Léta 1738 vyhořelo městečko, při čemž
vzácné staročeské hodiny v niveč přišly.
V l. 1740—1747 strádali H-čtí útrapami
vojenskými. L. 1741 postaven nový kostel
(stavěl Dienzenhofer). L. 1743 vzaty H.
do. státní zprávy. L. 1749 zase H. vy
hořely; potom postaven nynější zámek na
místě staré tvrze. V l. 1756—1763 zase
nastaly útrapy vojenské a spojené s tím
veliké náklady na penězích. V l. 1750 až
1777 drželi Jozef Pertolt Sosnovec z Vlka
nova & syn jeho Jozef Jan panství H-cké
v nájmu. l;.. 1778 a l. 1781 zase trpěly
H. velikými požáry. L. 1825 založil tu
farář Al. Hanl knihovnu. L. 1850 staly
se H. sídlem zeměpanských úřadův. V H.
narodili se Tob. Birno ('l' l. 1751), Jozef
Ladislav Jandera (* 1776), pilný sběratel
místních pamětí, Frant. X Čech, Kašpar

(1- 1506). Syn jeho Zdeněk prodal Černý, Joz. Durdík (* 1837). Erb: Štít
H. Vojtěchovi z Pernšteina.
L. 1532 červené barvy a v něm na trávníku zeď
držel je Jan Litoborský z Chlumu a po městská stříbrná ze štukoví postavená se
něm rychle následovali ]. 1535 Petr Boh střílnami a cimbuřím, v ní brána s vraty
danecký z Hodkova, l. 1538 Bernart otevřenými, nad tím čtverhranatá věž s okny
Žehušický z Nestajova a po něm Zik dole malými, nahoře velkými, šindelnou
mund Smiřický ze Smiřic. Syn tohoto sedlovitou střechou a zlatými makovicemi.
Jindřich ('l- 1569) vyprosil H-ckým třetí a (H. W. 130.)
čtvrtý výroční trh. On a syn jeho Albrecht!
Hořice 'staroč. z Hořic), město v okr.
Vladislav (+ 1602) přikupovali okolní statky. j Krumlovském, prvotně panské sídlo větve
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Hořice dolní_ a _horní — Hořiněves

Vítkovcův erbu růže, totiž Jindřicha _zKo farní kostel. Také to byl vladyčí statek
sovy hory (.1272—1281). Od tohoto k. r. 1357 Běty, vdovyLitkéřovy (1359 také
H. Zaviše z Falkenšteina
(-í- 1290) a Heřmana & Lidéře bratří), r. 1362 Jarošův,
bratr jeho „Vítek prodal H. ihned klášt. r. 1376 Rubinův. R. 1380 držel H. Mla

Vyšňobrodském11.__Ačkoliv pro provinění dota z Ryzemburka a vl. 1405—1414
Zaviše a Vítkovo měly na krále spadnouti, přip. se jako společní podační páni Beneš
přece klášter _vyprosil, že mu byly pone
chány. Nároky, které činili na H._ sirotci
Jindřichovi (pro nedoplacení l. 1293), pe
nězi odbyty. L. 1358 byltu farní kostel
sv. Kateřiny a H. byly tehdá městečkem,
jež Vyšřiobrodští německými přistěhovalci
zalidnili._ Klášter tu měl také své hospo
dářství. Ač kostel zdejší platy měl, přece
nemožné bylo proň knihy. kalichy, kříže,
korouhve a roucha zaopatřovati: proto
udělovány v l. 1462—1483 odpustky těm,
kteří by jej navštěvovali. Století 16., 17.
a 18. uplynulo pro toto velmi malé mě
stečko, které krnělo ve vesnických pomě
rech, bez důležitých změn, když pak tu
dráha zřízena a zavedeny pašijové hry,
staly se H. brzo osadou daleko a široko
známou. Erb: Na štítě stříbrném růže čer
vené barvy se zlatým jádrem (erb pánů
z Rožemberka, fundatorův kl. Vyšňobrod
ského).

eryzvemburka a Hanuš z Chlumu.

V 16, st. bylv H. přísl. hradu Ryzemburka

a jměním Žehušických

z Nestajova.

Když po r. 1579 panství toto k rozpro
dání přišlo, dostaly se H. ke statku Heř
manicům, jenž l. 1637 přikoupen k pan
ství Náchodskému. Od 1. 1623 přestal kostel
býti farním &přifařován kokolním farám.
L. 1709 tu fara obnovena. (MB. X. 67.)

' Hoříkovice, Hořekovice, Hoříko
ve-c (vlastně Ořikovíce), ves u Stoda, jež
stála již r. 1235. Tehdá daroval král Václav
tu dědiny kladské kl. Chotěšov. L. 1272
a v násl. dobách náležela klášteru celá
ves a zůstala při jeho panství až do zru
šení poddanství.
Hořín, farní ves pod Mělníkem, prvotně
dvůr královnin s hospodářstvím, který se
1. 1319 přip., a ves, z nichž od starodávna
se dávaly desátky řádu křižovníkův s červ.

hvězdou, sice patřila část k proboštství
Hořice dolní a horní, dvě vsi u Chý Mělnickému a l. 1352 nabyli tu křižov

nova, n. s tvrzí (v dol. H.). L. 1413 až níci části, která až do 1. 1850 k Tursku
1439 seděl tu Mikuláš, předek Hořických náležela. L. 1353 měl H. v nájmu neb
z Hořic. V 15. st. patřily k Radenínu a zápisu Václav, syn Frenclinův, později zase
l. 1528 dostal je na díl Jan Smrčka ze. byl vpřímém držení královen. l.,. 1436
Mnichu ('i- 1558). Vnukové jeho prodali zastaven H. Janovi z Černína. L. 1439
oboje H. Oldř. st. Smrčkovi, ale později vpadl sem Jan Šmikonský ze Žďáru a dvůr
nabyl Dol. H. Jiřík Smrčka a přikoupil vydrancoval. Později držen H. ke hradu
Hoř. H. od Bohuslava Smrčky. L. 1623 Mělníku. Podle posledního pořízení Frant.
proměněny H, z trestu v léno. V držení Antonína Černína z Chuděnic (1-1739)
následovali l. 1622 Oldřich (1- 1657) a postaveny tu od vdovy Isabelly M. mark.
Adam. 1657 Václav Sylvestr Smrčkové. Westerlo zámek a kostel (1746); tento
Od tohoto k. H. 1. 1661 k Černovicům. pak 1. 1787 na farní povýšen, byv dotud
Kryštof Voračický obdržev H. na díl svůj zámeckou kaplí. Léta 1778 byl tu císař
prodal je (1727) Eleonoře Millesimové Jozef shlížeje válečné škody; l. _1784 a
roz. Kořenské a od ní k. je kníže Jozef 1890 velice tu škodily povodně. (BM. 5oo.)
Hořiněves, Hořeněves, Hořeňoves,
ze Švarcenberka a připojil je k Chýnovsku.
(H. W. 298.)
farní ves v okr. Jaroměřském, jež se přip.
Hořičky, ves u Chvalšin, povstaly bez r. 1238. Asi !. 1280 potíral Mutina Vře
pochyby ve 14. stol. na klášterství Zlato štovský v okolí loupeživé roty Branibor
korunském, patřily l. 1483 k rychtě Bo ských. L. 1367 byl tu farní kostel, jehož
letické a k panství Krumlovskému.
podací měli klášter Opatovský a Hroch a

_ Hořičky, Hořička, na Hořičkách, Petr br. z Přelouče.

Po nich následo

larníves u Č. Skalice, jež měla již r. 1357 vali l. 1397 Martin, od r. 1413 bratří
Místopisnýslovník: Část historická.
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Hořipný — Horka

Pavlík a Prokop &potom onoho syn Jero Chlumskými, avšak od r. 1358 náleželo
nym, sedíce na tvrzi. Potomci jich psali Chlumským samotným. L. 1417 přiděleno
se Hořiněvskými z Hořiněvsi; L. 1482 ke hradu Košumberku. Později přivtěleno
držel H. Jindřich z Rychnova, jehož zase ke hradu Chlumu, k němuž l. 1544
dcera Johanka jej prodala (1544) Jaku náleželo. Po rozdělení panství Chlumského

bovi Kadrmanovi

z Kelče. Od potomka pr. Jindřich Slavata z Chlumu (1580)

jeho Jakuba k. H. Myslibor—Hamza

Zábědovic

ze Hostovlice a podací na Horkách Heřmanovi

(1588) a od něho (1612) Bohdaneckému z Hodkova. Oboje pak před

Kateřina Štošova. L. 1623 zabrán Janovi r. 1619 připojeno ke Žlebům. Asi v 17. st.
Purkartovi Kordulovi ze Sloupna a stal se kostel filialním. OJ věkův stával
prodán Valdšteinovi (1624), ale ten vzdal o samotě a vesnice teprve pozdě na pan
potom H. Mandaléně Trčkové z Loo ských pozemcích vysazena.
kovic (1625). Od té doby patřil H. k pan
Horka, n. ves v okolí Přeštickém, jež
ství Smiřickému. L. 1661 oddělen jest zase patřila r. 1239 klášt. Kladrubskému.
pro Frant. Ferd. Gallasa a pr. !. 1674 Z pozdějších pamětí není nic o ní známo.

Janovi hr. ze Šporku,

jehož potomstvu

do I. 1790 náležel. Poslední z nich Jan
Karel utiskoval tak poddané, že zámek
jeho H. přepadli (1775). L. 1790 prodána
H. cís. Jozefovi ll. L. 1707 postaven
kostel, dávno již osiřelý, !. 1718 zřízeno
při něm kaplanství a l. 1725 zase fara.
V H. narodili se Neplach, opat Opatovský
(nar. 1312, -'r 1371). a V. Hanka (nar.
1791 — H. ll. 238.)

Horka,

Horky, dvůr u Martinic ve

farnosti Košetické, n. d\tatek vladyčí (141 1
až 1414 Mikeš). L. 1524 seděl tu Zdeněk

Lukavecký z Lukavec, jehož rodu až
do 1. 1592 náležela. T. r. k. H. Jiří Ko

šetický z Horek, později byly v držení
Dráchovských z Dráchova a od 1. 1609

patřily ke Košeticům. Později oddělena H.
jako díl Elišky Tengnáglové z Šebířova.
která jej prodala l. 1640 Johance Cukrové,
Hořipný, Hořipná, Hořepná (pův. sestře své. Nedlouho potom připojena k On
Hořupná), ves v okr. Vyšňobrodském, bý šovu.
Horka nad Slupnou, ves u Zruče,
valé příslušenství hradu Rožemberka, \při
němž stále zůstávala.
tak se jmenuje proto, že část její u řeky
Hořisedla, n. ves u Lštění (za Stan nazývala se 1. 1380 Slupna. L. 1553 pr.
kovy), r. 1379 jmění vladyky Zbyňka, jehož Albrecht a Jindřich br. Zručtí ves Sloupnu
potomek (jak se zdá) byl v l. 1407—1436 Pavlovi z Malovic. Napřed držena ke
Zbyněk 2 H. a z Luk. Později náležely Zbraslavicům, později byla samostatným
obci Domažlické, zabrány l. 1547, ale po statkem potomkův Pavlových. L. 1616 pr.
zději zase navráceny. Obec pr. ji 1. 1665 Anna Mírkova z Malovic tvrz a dvůr H.
a ves Sloupnu Janovi ml. Řisnickému
se statkem Lštěním. (PA. XV. 167.)

Horka,

Horky (původně Hora), ves z Řisnice.

u Uval, po níž se psal r. 1279
zH. (+ j. 1290). R. 1352 byl
kostel, k němuž i Úvaly patřily.
držel H. Volfram Menhartovic

Bohuslav
tu farní
R. 1354
z Prahy,

Od něho se dostala do rodu

Lukaveckých a l. 1642 Litmírovi Vidunovi

Obyteckému z Obytec.

Odtud držena

k Souticům a od r. 1765 ke Zbraslavicům.
L. 1782 odprodána a byla v držení hr.
r. 1361 Pavel, předek pp. z Jenšteina, a Šporků, od léta 1845 Stanglerův. (MB.
r. 1374 seděl tu Přech z H. Od r. 1392 XL 96.)
Horka viz Horky.
nacházelo se podací a ves celá v držení
Horka (něm. Adamsfreiheil, u lidu
pp. Škvoreckých a byla potom až do roku
1850 přísl. Škvorce. V 17. st. zanikla tu Bergwerk), městečko u Nové Bystřice, dě
fara a kostel sklesl na filialní.
kuje svůj vznik Adamovi Pavlovi Slava
Horka, Horky, ves mezi Čáslavi & tovi z Chlumu. Týž povolav horníky ze
Golčovým Jeníkovem, jež se vyskytuje od Sas, dal na síru a skalici kopati a daroval
r. 1267 jako farní ves. O podací kostelní jim grunty u vsi Zenotína. Tak povstalo
dělili se r. 1358 Sezima z Rochova s pp. městečko po něm zvané, jemuž Adam léta
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Horky — Horky Železné
1637 svobody městské udělil. Naděje, že
by přišel na měď, jej sklamalv, také dolo
vání započaté dlouho netrvalo a obyvatelé
chudnouce museli vyhledávati jiných živ
ností. Do léta 1768 patřila kaple zdejší
k faře Bystřické; t. r. tu zřízena admini
stratura a l. 1781 povýšena na farní kostel,
jenž však teprve 1. 1816 od hrab. Traut
mansdorfové postaven. Sice b_vla H. do
I 1850 přísl. panství Bystřického. Erb:
Štít zlatý a v něm modrá růže se zlatým
jádrem, za níž vynikají dvě kladiva hor
nická pošikem a křížem přes sebe položená.

připomíná se ves Horky, která pod tvrzí
povstala. Název tento přenesen v 17. st.
i na zámek a kostel a i panství dosud
slove Brodecké a fara se ještě v 19. st.
také Brodeckou nazývala. Kostel v nově
postaven l. 1734. (O držitelích viz Brodec.)

orky, n. ves v okolí Chlumce nad
Cidlinou a vsi Chotějovic, tam, kde se
léta 1670 na Slaných říkávalo. Byla již
v 16. st. pusta.

Horky

Malé, ves u Strenic, patřily

na poč. 16. st. ke zboží Vel. Horek. Když

patřila větší část vsi k panství Žehušickému.

toto l. 1548 děleno, dostal je Jan Klusák
z Kostelce na díl. Nástupce jeho Jiří
Klusák prodal H. Václavovi Hrzánovi
: Harasova (1574). Následovali pak Al
brecht Pětipeský, Václav Hrušovský a Jan
Habartický rychle za sebou. L. 1580 při
koupeny H. ke zboží Cetenskému a s ním

Dva poddaní patřiliobci Čáslavské,

připojeny k Velkým Horkám. (H. X. 387.)

Horky viz Horka.
Horky, Horka, ves u Žehušic, patřila
ke zboží Bojmanskému. L. 1422 zapsal ji

Fryduš horník Janovi Chotuňovi 2 Ne
slajova. Od té doby a po celé 16. stol.

Horky Velké, ves u Strenic, n. vla
Horky, Horka, ves u Dubé, která ná dyčí statek s tvrzí (1354-—1364 Věněk,

které pak odňati l. 1623.

ležela r. 1253 křižovníkům s červenou hvě 1387 Petr Bratroš, 1401 Václav Babák).
zdou. Později držena k Dubé a Beršteinu, Před r. 1404 držel H. Hrzek z Brodce
ok. l. 1600 dostaly se k Deštěnskému dílu a pak syn jeho Jan (1409— 1444), Václav
Václava Berky, propadly konfiskací ]. 1622, Klusák z Kostelce přiženil se do
patřily pak k Dokzám a připojeny zase a postavil věž posud stojící. Rod jeho
(1510—1546 Albrecht, 154.8 synové jeho)
k Beršteinu. (BD. 341.)
Horky (pův. Hory), ves u Litomyšle, drželi H. až asi do léta 1579, kdež Jiří
po níž se psal r. 1226 Hlupen z Horek. Klusák prodal H. Markétě z Řehnic. S ní
L. 1397 držel Tomáš z H. dvůr v Heř vyženil H. Albrecht Zdeněk Kaplíř ze
manicích. L. 1506 patřila celá ves Horky Sulevic 1593.1- 1596), jehož bratr Vojt.
k panství Brandýskému, při němž se zase Václav prodal je (1599) Mikuláši z Ger—
l. 1558 připomíná. Když pak měl Brandýs štorfu. Tento propadl je a pr. (1621)
společné pány s Litomyšlí, přivtěleny H. Jiříkovi Bened. Beníkovi z Petrštorfu
k Litomyšli.
(1- 1646), Po smrti Jana Benjamina, syna
Horky, ves u Tábora, někdy jeho před jeho, prodala vdova H. (1676) Janovi Re
Pak střídali se
městí. Ačkoliv se v okolí Tábora od staro nartovi z Valmerodu.
dávna ryžovalo, přece stříbrné doly za držitelé z rodů Kleblsberků, Šliků (1672)
raženy teprve v 16. st. a jim děkují také Vchynských a od těchto k. je (1744) Fr.
Horky svůj vznik. Zprávcem byl král. perk Jozef Pachta : Rajova a přip. k Beznu.
mistr, avšak zápisy se dály do Táborských (H. X. 384.)
knih. Za válečných dob 17. stol. nastal
Horky Železné, ves u Borové, jméno
úpadek hor; když pak dlouhý čas dolo— své obdržely od železného hamru, který
vání opuštěno bylo, obnoveno jest v první 1. 1464 Přibek 2 H. prodal Jiříkovi Ha
Dolovici našeho století skrze společnost merníkovi. Ten aneb jiný připomíná se
tčžarův.
1. 1538 jako přísl. panství Polenského. Po
Horky nad Jizerou, farní vcs u Nov. vladykách dědil tvrz a dvůr H. Kryštof
Benátek. Zdejší zámek stojí na místě tvrze Čechočovský z Čechočovic (1523 až
Brodecké, také farní kostel nad zámkem 1555). L. 1555 nazývají se Nové Horky.
StQlÍCínazýval se Brodec; avšak již !. 1505 Jindřich, syn Kryštofův, prodal ]. 1569
19*
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tvrz pustou H. s příslušenstvím Zacharyáši R spatřuje. Pravá polovice je na příč roz
z Hradce, jenž je připojil k panství Po dělena; ve vrchním poli jsou 4 stříbrné
a 4 červené pruhy na příč položené, ve
lenskému.
Horn Bleíštatský viz Hory.
spodním zlatém poli jsou dvě havířská
Horňalzky (staroě.Hornětice),ves v 0er kladiva na kříž přeložená. (TB.' 96.)"
Mělnickém, jež stála r. 1271. H. náležely Horní,'t. j. Bukovsko horní. _

kapitole Pražské. Pozdějibylyv zápis 'Horní hrad, _Horňo'n'rad
nérn držení a zval se odtud rod Horňa

v Horní vsi 11 Horní

Cerekvice.

n. tvi'z
Ves pa

teckých z Dobročovic. V 16. st. spustla třila ve 14. stol; k Moravě a dostala'se
ves a držena k Byškovicům. Ku konci téhož v 15. st. v držení Leskovcův (viz Horno
století připojeny k Obříství a znovu po ves). Bohuchval L. dostav ji na díl od
stavěny. teprve v 17. neb 18. stol. (BM panství Cerekvického postavil t_vrz před

500)

r. 1550 Vl.1552—r57_4

držel ji strýc

Horky Velké (neb Rudolfovy, jinak jeho Šebestian, [. 1574 k. Jan Leskovec
Rudolfov, t. j. překlad z něm. Rudolfsladt, hrad pustý nad Horní vsi a ves a připojil
též Hory Budějovské), město u Budějovic. jej k Cerekvici. lé. 1584 obdržel jej na“díl
V okolí se stříbro již ve 14. st. kopalo. syn Bohuslav (1—l. 1603) a tvrz opravil.
Od 1. 1547 dolovalo se tak šťastně, že se l.. 1613 držel jej Albrecht Šebestian L.,
za půl století prý přes 1'/2 mil. hřiven jenž jej zase k Cerekvici připojil. '(H. IV.
stříbra vytěžilo. Okolo l. 1550 postaven 316.
kostel."Evangelíkyz Budějovic vypovídanými
Hornosín, ve's u Bělčic, patřila na poč.
(1559—1560), kteří se však na H. zdržo 16. st. ke zboží Bělčickému & rodu Bě
vati směli, vzrůstala osada tato tak, že ji šínův z Běšin, léta'1528 oddělen jako
císař Rudolf I. 1575 na horní město po zvláštní“ statek. Po smrti Zdeňka "B. držel
výšil a jménem Rudolfstadt nazval. Jeden H. Zbyněk Jiří, syn jeho, a ten jej pr.
dům v městě zřídil si na spůsob nějakého l. 1602 VolfoviNovohradskému z Kolo
sídla Jan Hóltzel z Sternsteina, horník vrat. Pak připojen ke Lnářům. L. -1'860
'
"
vzdělaný a činný; asi 1. 1596 byl tu perk postavena tu mešní kaple.
mistrem. ' Později se dostalo sídlo to Ma
Hornov, r. 1250 ves kláštera Oseckého,

lovcům, znichž Jan dostav rychtu Lišov
skou za díl, tu bydlíval. 'L. 1619 byl tu
hlavní stan stavovského vojska, odkudž
řízeny byly podniky jeho proti císařským
v Budějovicích. Po porážce stavovského
vojska v Zahájí opanovány H. od Bukvoje
(1619, 15; června), jenž je vypálil a vy
plenil. Teprve l. 1623 město znova ob
sazováno a stavěno. Dům Helclovský při
pojen pak k panství Hlubockému, svobody
H. zničeny a skrovná osada, jež se více
vsi než městu podobala, darována obci
Budějovske'. Tato sice udělila obyvate
lům 1. 1630 svobody městské, ale nedo

která se vl. 1250—1254 připomíná.

Horňoves,
Cerekvice;

Horní ves, ves u “Horní

ve 14. st. přísl. MoravY—a na

vladyčí' statky rozdělená (1364 “Oldřich
z Pacova, 1364 Roněk, 1368 Mikeš a
Frenclin, 1368 a t. d. měšťané “Jihlavští
a Pelhřimovští, 1369 Martin, 1370 Miku
láš). Později patřila k Cerekvici horní a
postaven tu Horní hrad (viz to).

Horoměřice viz Hořeměřice.
Horosedlo, Hořisedla, ves 'v okresu

Volyňském, připomíná se ok'. l. 1400 jako

majetekproboštův kostela Pražského

a zboží Volyňského, k němuž stále patří
vedla obec k rozkvětu přivésti, _tak že léta vala.
1663 nebylo v H. více než 58 domův.
Horosedly viz Hořesedly.
Horoušany (původně Horúšané), ves
Ok. l. 1636 provedena tu katolická refor
mace a brzo po tom ustanoven první ka u Hostouně, ]. 1379 přísl. zboží Mutěnín-l
tolický farář. Léta 1818 tu dolování na ského, později část panství Týnského.

stříbro obnoveno. Erb: Štít poloviěný,
Horoušany,
jehož levé pole červené a v něm erb krá asi r. 1809.
lovství Českého, nad nímž se zlatá písmena
Horoušany,

ves u Roupova, založena

dvůr u Petrovic (dříve
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1. 1.379" ves a bodami a listy shořely. Po smrti Mikulá
.vladyčí „statek Otíka a Amchy a j. Odtud šově.(1' 1565) obdržel syn Václav, přítel
se nazývala rodina-Hvozdů z Horouša'n. umění a literatury (1-l. 1596) H. za díl.
V.-1_6.st, “byly přísl. statku Merklínského. Měšťanům učinil l. 1588 obdarování strany
Horoušany a Horoušanky, dvěves vaření piva a pustil j-imšenk vína a sklad
ni'c'e_v_okresu Brodském, pů'v. jen'jedna železa „a soli. L. 1590 zase více než polo
(Horoušany), která se přip. již r. 1238. vice města vyhořela. Litvin, syn Václavův,
_Tehdá ii držel klášter Zderazský, ob ztratil H.," jež. ]. 1620 vítězným vojskem
držev', již darem od p. Všebora. Císař Zik obsazeny. Zabraný statek prodán l. 1622
mund zapsal l. 1436 'Vaňkovi z „Křivé Marii Eusebii hrab. z Martinic roz. ze
za níž město opět vyhořelo
_\85H. a dVůr tudíž s některým přísl. Je Šternberka,
škovi z Roztok, jehož potomci se psali (1624). Po ní následoval !. 1626 manžel
Horoušanskými z Roztok. _Od nich J'a'roslav Bořita, jenž H. ihned synu svému
p'ostoup'eny—
H. později Pražanům.
Léta Jiříkovi Adamovi postoupil. L. 1634 zase
1547 vzaty _jim, ale poněvadž král—Ferdi město vyhořelo, 1. 16.39 od Švédův vytlu
nand je chtěl k Podčbradům připojiti,-dal čeno. Johankamarkraběnka Gonzágova
za ně ke klášt. Zderazskému jiné-statky dědila H. po Jiříkovi manželu, ale postou
(1549)._ L."1608 postoupeny ke Kounicům. pila je (1652) Bernartovi lgnácovi z Mar
Ostatek vsi“ náležel k Tlustovousům a- při tinic (1- 1685), po němž dědila dcera Te
koupeny bezpochyby také k Poděbradům. réza Františka (1-1606), vdaná za Jana
Horoušanky založeny od vrchnosti l. 1780. Frant. hrab. z Vrbna. Tento dosavadní
(Trnka, Kounice 84.)
starý hrad (v němž se podle pověsti Jiří
Hořovice, město, prvotně (1233) prosté Poděbradský narodil) ponechal za byt úřed
sídlo panské, na němž seděli [. 1243 Neo níkův a postavil (před -r. 1709) nynější
stup a Habart bratří (_1.1229 a t; d.) a nový zámek. Po smrti jehoujal H. nej
l. 1263" Vchyna a Zaviše; Nástupcové jich mladší syn Norbert 11—1734), po němž
Plichta, Jarek a Hahart z Žirotí'na -daro následovali z téhož rodu syn Eugen Václav
\'ali l. 13_21:_p0dací kostela v H. klášteru .(1-ok. 1790), tohoto syn Rudolf (1- 1830)
v Týnci; Plichta z' Žirotína s Ješkem, sy a tohoto syn Eugen (1- 1848). Dominik,
nem svým, přenesl ves H. nanynější syn posledního, pr. H. 1. 1852 Bedřichovi
místo' města a vysadil je jako městečko Vilémovi, kuríirstovi Hesskému, jehož po
„právem Berounským. Část jeho s kostelem tomstvu panství Hořovské do'sud náleží.
držel l. 1363; Habart Plichta z Ž., jinou L. 1850 staly se H. sídlem_zeměpanských
!. 1370 Smil z Libomyšle. Asi v tu dobu úřadův. Asi“ v tu dobu rozchvácena slavná
seděli-tu také předkové rodiny Hradišt n. knihovna Hořovská; Znamenití rodáci:
_Němeclté-H. i Koro'ušany),

skýc'h z Hořovic (1380 Markéta, vdova Beneš Čertjinak

Zámorský z H,., Jan Ro

.po l_„é\ovi,-1392 at. d. Bohuněk a Beneš sacius (1613—1637), Samuel Martinius
Čert). Léta 1390 držel H. král Václav a z Dražova (nar. 1593, 121639). Erb: Štít
l.1422seděl tu Ondřej Huler.. Nástupce polovičný, v pravém p_olipůl stříbrné orlice
jeho Zikmunda H. oblehli tu 1. 1430 kališ se zlatým pyskem, drápy, rozžhavenými
níci a dostavše H. úmluvou, odevzdali je ústy a zlatou pružinou přes prsa s 3 pu
Janovi Zmrzlíkovi ze Svojšína. Léta kličk'ami; levé pole trojdílné, uprostřed
1437 opanoval H. Zdeněk z Rožmitála, stříbrné, ostatně červené. (H. Vl. 181.)
pak následoval od 1. 1458 Sezema Štěpá
Hořovičky, Hořovice, ves v okr. Je
novec z Vrtby ('i-j. 1477). Skrze dceru senickém, připomíná se 1. 1392, kdež tu_
jeho Mandalénu dostal se v držení H. Lit Maršík : Hrádku dal plat do kostela Stro
vín z Klinšteina (1496—1510), manžel jetického. Část H. patřila měšťanům Ra
ÍEÍÍ- Když se ok. l. 1520 dcery jeho dělily, kovnickým a Lounským; ]. 1445 k. jednu
dostaly H. Vracka a Dorota, a1šak tato část Jan Rejn z Tyter od Zuzany z Ra
pr (!525)svou polovici Mikulášiz Říčan, kovníka. L. 1483 patřila část ke hradu
manželu Vracky. L. 1540 H. se všemi svo Petršpurku; ostatek potom přikoupen.
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n. ves v okolí Kuřích vod, šov, Křakov, Třebnici, Horu sv. Václava,

jež v 15. st. spustla. L. 1550 přip. se jako Meclov, Valtířov, Šitboř, Rokošín, Hostouň,
Mutěnín, Újezd sv. Kříže, Štítary, Dubeč,
přísl. statku Kuřovodského.
Horšice (v mluvě Horčice), farní ves Mířkov, Mělnice, Bernartice, Stráž, Přimdu
u Přeštic, r. 1245 sídlo Adamovo z Hor a kapli sv. Kateřiny. V 16. st. říkalo se
šic. l... 1356 tu byl farní kostel, jehož mu Týnské arcijáhenství. (Viz PA. VII.
podací náleželo vladykám zdejším. (Z nich 4420
Horusice, ves u Veselí n. L., 1. 1294
znamenitější 1375 Tomáš, 1386 Jiřík,
1407 Ondřej, syn jeho.) L. 1463 byly H. přísl. panství Hradeckého. Část její držel
rozděleny mezi Jana, syna Ondřejova, a Petr z Chotěmic, jenž ji odkázal ]. 1432
potomky Tomášovy. Jiný Jan držel (1527 ke špitálu chudých za rybníkem v Jindř.
až 1546) tvrz a část vsi. Potomci jeho Hradci. Jindřich z Hradce pr. H. (1491)
Horšičtí z Horšic (1559 Vilém a Mi pánům z Rožemberka k panství Třeboň
kuláš, 1589 Jan, 1596 Hynek, 1638 Mi skému. L. 1500 založen při H. veliký
kuláš Vilém, 1668 Jiří Antonin) seděli tu rybník a později rózšiřován. Za grunty
do I. 1676, kdež H. prodány pro dluhy jím zatopené obdrželi H-čtí grunty n. vsi

AdamoviFrant. Henigárovi z Eberka a Oslova.

\

Horušice, ves u Žehušic, jejíž část se
připojeny k Přichovicům. Kostel osiřev po
r. 1623 zase l. 1796 farou obdařen. (H. od r. 1544 jako přísl. panství Žehušického
vyskytuje. Ostatek byl majetkem kláštera
lX. 177.)

Horšov, farní ves u Týna Horšovského, Sedleckého.

Léta 1619 k. obec Kutno

jež stála r. 1186. Tehdá tu bylo hlavní horská část tuto iis lesy od stavův, ale
hospodářství biskupské v těchto krajináchz za nedlouho byla nucena ji klášteru vrátiti.
a sídlo arcijáhenství H-ského, což oboje Pak zůstala při panství Sedleckém až do
později přeneseno do Týna Horšovského. r. 1850
Hory království Českého majíjména
Zůstal tu farní kostel, jehož podací ná
leželo arcibiskupům. Na dvoře seděli na a názvy v mnohém ohledu zajímavé. Děliti
pravníci arcibiskupští (asi 1360 Mareš, je můžeme na obecné a zvláštní.
Obecně jsou názvyHora, Hory, zdrob
1378 Otík, 1403 Bohuslav, 1438 Pavlík
z Hradiště, 1464 Bušek z Bezvěrova), po nělé Horka, Hůrka, Horky, Hůrky,
zději patřil H. přímo k panství Týnskému. Hořice a všechny ostatní od tohoto kmene
L. 164.8 kostel od Švédův vytlučen (ni odvozené. Rozšířen jest i název Chlum
koliv zbořen), neměv již před tím faráře (též Chlumec, Chlumek, Chloumek,
a l. 1745 znovu posvěcen. (H. IX. 115.) Chu m, Chumo), znamenající asi to, čemu
Horšov, ves u Kaplice, jež se přip. říkáme návrší, pohřešuje se však slovo
]. 1358. Klášter Vyšňobrodský. obdržel tu Kopec, znamenající prvotně hromadu na
1. 1387 jisté důchody. Jiná část zůstala kopanou a vyskytuje se jen v názvech no
při hradě Rožemberce; malá část dostala vějšího původu. To i lze říci o jménu
se s hradem Pořešínem k panství Novo Vrch, jež znamená prvotně vyšší část hory;
hradskému a jiná v 15. st. k faře Krum týž smysl má proto pojmenování »na
lovské.
vršícha. Samotné se tyto názvy jen někdy
Horšovsko, Horšovskýkraj, arcijáhen vyskytují, obyčejně je přídavek jako ku
ství a děkanství, jež obsahovalo \e 14. a př. Hora nad Hlubokou cestou (1587),
15. st. fary: Domažlice Kdyni, Stanětice, H. podle Plamavy (1557), ještě častěji jest
Zdemily, Loučim, Úboč horní a dolní, přídavné jméno, kterým vstupuje pak název
Srbice, Lštění, Blížejov, Osvračín, Hloho takový do řady jmen zvláštních.
vou, Bukovou, Merklín, Přestavlky, Cho
Zvláštní pocházejí vždycky z jisté pří
těšov, Touškov Hartmanův, Holíšov, Stan činy, která nám někdy jest zřejmá, roz
kov, Hradce, Čečovice, Bijedly, Kostelec,!umíme-li smyslu slova, avšak jest mnoho
Skapce, Staré sedlo, Prostiboř, Bukovec,š názvův takových, kterým nerozumíme a
Rácov, Semněvice, Týn Horšovský, Hor-í jichž smysl by jen jazykozpytec podrobným
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badáním uhodl. Taková jména jsou: Běšín
(1502), Bobík (1340), Boubín, Bulový,
Butná hora, Čbán, Devořec, Houba (1263),
Hrochot (1346), Klet (1263), Nevadiny
(1584), Pažem (1581), Pizdiholec (1539),
Razina hora (1380), Říp (1110), Slupný
(1585), Tulečnice (1360), Veliz (999).
Ostatní pojmenování lze takto roztříditi:

chycených neb vídaných neb jakékoliv jiné
náhody jako Číhadlo, Čížová (1382), Hra—
diště, Jestřábí h. (1606), Kohout (1602),
Kozí h. (1547), Kozlův vrch (1373), Kraví
hora (1469), Lomec (1380), Loučovice
(1423), Nedvězíh. (1506), Psí hory (1600),
Ptáčník (1531), Sovčí hora, Strašidelník
(1259), Točná (1578), Vlčí vrch (1560 ,
a) jména vzatá : tvaru aneb podoby, Vrahina (1243).
Hory, správný název německé vsi Horn
jako Brdo, Bradlo, Brdec, Brdce, Dlouhá
hora (1535), Homole, Híby (1544), Hře ve farnosti Bleištatské. Od 1. 1350 vysky
beny (1543), Chrlice, Ostrý (1404 Ostrý tuje se jako přísl. hradu Hertenberka.
Hory, Stříbrné hory (v 16. st. Hory
pahorek, 1564 Ostrý vrch), Ostrýš (1626),
Planá hora (1409), Řepík (1585), Stožce Knínické neb Vrbické), dvůr v okresu
(1581), Stranný (1226), Vysoká hora Habrském, n. ves, při níž se na stříbro
dolovalo. Část této vesnice pr. Adam a
(1179);
_

b) jména pocházející od spůsoby Zacharyáš Slavatové z Chlumu (1578)

nebo dojmu, kterým na dívajícího zevnějšek Jaroslavovi Trčkovi : Lípy k panství
působil, jako Bělice (1298), Bílá hora Ledeckému, druhá část vyskytuje se (ze
(1560), Černá hora, Černé hory, Plesník, jména od 1. 1598) jako přísl. statku Vrbi
Plešivec, Rosochatec (1233), Světlé hory ckého.
Hory, Březové hory, město, prvotně
(1531), Veselá hora (1588), Zelená hora,
městečko, založené od horníkův, kteří se
Zelený vrch (1549);
c) jména pocházející od povrchu tu při obnovení hor stříbrných 1před tím
jako Blaník (1397), Blanský les (kde jsou obci Příbramské náležitých) usazovali. Léta
blany), Bukovská hora, Dubí hora, Dubo 1732 tu postavena kaple, l. 1841 zřízen
vice (1524 ), Holice (1530), Chvostná městský úřad. L. 1892 vznikl v horách
(1373), Chvostník (snad i Choustník), .la oheň. jímž 320 horníkův zahubeno. Erb:
vorm'k, Kamenný vrch (1613), Klenový, pod korunou zlatou štít červený, na němž
Kluk (1375), Leština, Lipová, Lysá hora, nahoře dvě kladiva hornická přirozené
Olší, Osek, Oseka, Paseka neh Paseky, barvy křížem a pošikcm přeložená a pod
Praha, Třemošná, Třemšín;
tím stříbrný měsíc 5 rohy k pravé straně
d) jména odvozená od osob (maji obrácenými se spatřují. Štít drží dva ha
telů neb jinýchkoli) jako Frecárova hora VÍři ve svátečních šatech černých a stří
(1553), Hostkovy hory (1380), Chotuc brných s zel. čepicemi na hlavě, držíce
(1569), Chuchlova h. (1565), Kněží h. tou rukou, kterou štít nedrží, kladivo na
(1380), Kněžská h., Království, Králova ramenech položené.
Hory Kašperské a t. d. viz Kašper
h., Letkova h. (1380), Mileč (1584). Mra
kotina (1554), Nerova h. (1557), Pintovka ské hory at. d.
(1444), Rackova h. (1543), Radyně (1 361),
Hory Malé, Adamov, městys v okr.
Vitanova h., Vítkova h. (1384), Vojíkova Lišovském, založen jest od horníkův v 16.st.
h. .(1 380), Zdebišovka;
3 na prosbu pána jeho Adama Ungnada
;) jména od polohy a místa pochá ze Suneka l. 1595 od císaře Rudolfa za
zející, jako Bavorský les, Besednická h. horní městečko vysazen. Při tom mu- udě
(1409), Dobříšské h., Čeněvická h. (1381), lena táž práva, jimiž Hory Velké neb Ru
Domašínské h. (1566), Klečetské h., K0 dolfov obdařeny byly. L. 1601 nazývá se
tenský chlum (1515), Kunětická h. (1436), městem, [. 1628 zase městečkem. Erb:
Písecké h. (14-00), Růvenská h., Todenská Štít polovičný; v pravém poli červeném
spatřují se nejvýše písmena A (památka
h., Vladořská h. (nikoliv Vladař):
f) jména pocházející od událostí, na zakladatele), pod tím zlatá koruna (pa
které se na hoře zběhly, neb od zvířat tu mátka na cís. Rudolfa) a pod tím zlatá
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'kotvice obráceně položená. Levé pole je; děkuje vznik svůj stříbrným horám,' které
napříč rozděleno, v horním stříb. jsou ze: tu skrze pp. z Rožemberka v 16. st. za
spodu tři zelené pahrbky a nad tím dvělraženy a od r. 1593 k velkému květu při
hornická kladiva pošikem a křížem přes cházely, tak že na rozhraní 16. 'a 17. st.
sebe položená. V dolním červeném poli mno'ho stříbra vynášely. L. 1652 povýšeny
jdou 4. stříbrné pruhy pošikem od pravéína městečko a od Anny Marie kněžny
horní k levé dolní straně.. Nad štítem jest'z Eggenberka vyprošeno jim “obdarování
korunovaná kolčí helmice, z níž pokryvadla na výroční a téhodní trhy. 'Adam Frant.
červená a bílá po štítu splývají a nad hel kníže ze Švarcenberka, držitel pa-nství'Chý
micí orlice vyletující v pravo červená, v levo novského, postavil tu l. 1722 kostel, jenž
stříbrná.
byl s počátku filiálním k Chýnovu; L. 1773
Hory Matky boží (vlastněHory stří založeno tu samostatné kaplansrví a léta
brné Velhartic/zá Matky boží sněžné, lat. 1785 fara. L. 1818 postavil tu lgn, Veselý,
Montes Mariam'. něm. Frauensladl, Berg farář zdejší," kapli na místě starší dřevěné
stadtl unserer liqben Frau), král. horní kaple. Erb: Štít modrý a v něm na tráv
město, prvotně příslušenství hradu Vil— níku dvě stříbrné věže okrouhlé, ze štukoví
rhartic, jehož držitel Zdeněk Lev z Rož postavené, s cimbuřím, černými bánčmi a
mitála vyprosil si 1. 1511 majestát na zlatými makovicemi; na pravé věži jsou
horní svobodu na 10 let pro panství Vil zlaté sluneční hodinymna levo je okno a
hartické. Práce hornické začaly l. 1520 za v něm zlatý zvonec. Mezi věžemi jest štít
krále Ludvíka, jenž (1521) Zdenkovi Lvovi od vrchu na tři pole rozdělený, v prostřed
pro H. svobodu hornickou udělil a 1.1 22 ním spodním červeném jsou dvě hornická
Hory na město horní povýšil. Zdeněk “osvo kladiva na kříž přeložená, levé jest stříb.
bodil pak horníky od poddanosti a udělil s červ. růží (pp. z Rožemberka), pravé jest
jim městské svobody. Avšak asi po 1'. 1541 modré s orlicí, půl stříbrnou, půl červenou,
zacházelo zde dolování, odkud obecný lid a zlatou pružinou. Nad štítkem helma s červ.
okolní bral si příčinu říkati městu Zla a stříb. pokryvadly a nad tím obraz hor
mané hory. Od Ferdinanda ll. obdržely níka kladivo držícího.
H. svobody (1637), ale ty schudnutí města . Hory Stříbrné, Horky 'St., ves v okr.
nezabránily. Ku konci 18. st. se na půl Přibyslavském, n. horní městečko. V okolí
noční straně města něco pavovalo, avšak .bývaly ve 13. a: 14. stol. bohaté stříbrné
se skrovným výsledkem. Také l. 1828 stará doly, které však v 15. st.zanikly. V 16. st.
šachta, po 350 let opuštěná zase se bez zase obnoveno dolování, ale nevyneslo
prospěchu otevřela. Léta 1737 postaven vl. 1558—1574 více než asi 400 hřiven
kostel, byl do 1. 1762 filiálním k Petrovi stříbra. L. 1692 zase se činily pokusy o ob
'
cům; t. r. tu zařízena administratura a novení hor, ale zastaveny.
Hory stříbrné Nalžovské neb Mě
l. 1857 fara. Erb: Štít červený (nyní oby
(čejně zlatý) a v něm obraz Matky boží stečko horní nad Nalžovy, městov okr.
kv modrém rouchu) a z každé strany anděl, Planickém, děkuje vznik svůj dolování na
orunu její drže, a pod tím dvě kladiva stříbro, cín a olovo, které tu' na počátku
havířská na kříž přeložená, ano je dva 16. st. začalo. Svojše z Vilhartic, jsa pá
havíři (s zelenými čepicemi, černými ka nem statku Nalžovského, vyprosil si 1. 1521
báty a. s stříbrnými nohavicemi) drží. Nad svobodu horní, avšak l. 1527 odevzdal hory
štítem helma a přikryvadla na ní červenou Janovi z Rožemberka, mistru Strakoni
a modrou barvou (nyní zlatá s červenou ckému. .Oba'tu měli odtud perkmistra spo
a černou barvou) potažená dolů visí a nad lečného. Jan dobře řídil hory a dovedl
tím taktéž dvě kladiva haviřská na kříž toho, že »ves Nalžovx za městečko vysa
zena (1530). L. 1532 zemřel Jan a ne
přeložená. (Gab, Sušice, 152.)
Hory Nalžovské viz Hory stříbrné dlouho potom i Svojše. Král míně se“tedy
Nalžovské.
sám v hory uvázati, vyslal do H. komisaře,
Hory Ratibořské, městečkou Tábora, aby se jich ujali (1533); vrchnosti Nal

Horyčapsko — Hostěnice

249

-žovské. ponechány. 4'kukusy. Král zastavil čice (1583 Benigna, 1588 Jan, 1600 Jiří).
kupování rudy pánům“ z Rožemberka a ří L. 1611 seděl tu Mik. Bohuslav Hložek
“zení hor přepustil Oldřichovi Pouzárovi ze Žampachu, po němžnásledoval (1656)
z Michnic. Odtud povstaly pře 'mezi Joštem syn Jan Karel. Od něho k. lir-(1661) M.
-z Rožemberka a Pouzárem, ve kterých tento ,MajdalénaMalochva
ze Žampachu, po
vyhrál. Za těchto—nesvorností hynuly hory, níž následovali syno'vé. V 18. st. drželi H.
*tak že l. 1541 všechny šachty zatopeny hrabata Clarya l. 1765 přikoupen ke 7.10
byly. Až do té doby vytěžilo se 41.000 cům. 'Kostel byl od 17; st. ňlialním. (H.
hřiven stříbra. Zaniknutím hor zaniklo také .Vlll. 211.)
Hostačov, ves u Golčova Jeníkova,
-právo královské. a H. zůstaly při panství
-Na1žovském. Horníci z velké části odešli, n. s tvrzí, léta 1318 sídlo Bohuslavovo.
.ostatní chytali se ji'nýchživností. Jan ze L. 1360 zřídil tu Jaroš z Lacemboku s král.
»Vchynic povolil .obyvatelům volnou'pastvu p'ov'olením krčmu. Později tu“ seděli bratří
na svých gruntech za svobodný výčep piva, Buzek -—aBernart Bervík, 1. 1404 Beneš
což potvrdil Bedřich Švihovský z Ryžem z Labouně. V 15. stol. seděla _tu rodina
'berk'a (1- 1630). Syn jeho Ferdinand Vok Hostačovských z Petrovic. Ok. l. 1530
měl spory s městečkem, poněvadž dosa k. H, VáclavTuněchodský z Poběžovic,
vadní vrchnost nutila sousedy všechny po ale pr. jej (1557) Heřmanovi Bohdane
třebyod vrchnosti kupovati (1652—1654). ckému z Hodkova(1-1583). Od 1. 1597
Jan Norbert“ hrabě Pótting rozšířil kapli drželi H. Václav Chotouchovský 1 Ne
zdejší (1721 at. d.) v kostel, k němužl bovid & Jan odtudž (_1'1. 16_16),_l. 1630
zámecký kaplan Nalžovský p_řisluhoval.Léta Jindřich Ch.“L_. 1641 pr. J_bhanka Ger
1787 zřízena tu lokalie al. 1813 fara. što r'fov'a roz. Mitrovská z Nemyšle zámek
Erb byl městečku 1. 1530 od krále Fer H. spřísl. M. Majdaléně sv. _pí. z Golče
dinanda takový propůjčen: Štít'modrý, „roz. 7;Opsinku. Od té doby patřil H. až
u samého spodku vršek zelený, co skalka do našeho st. ke Golčovu Jeníkovu.' Od
vyzdvižený, na kterémž stojí obraz sv. Jana tržen sice ]. 1685 a dostal se v držení ro
křtitele v oděvu velbloudové bar-vy, maje dinyFuncken, pak Straků z Nedabylic a
v pravé ruce při prsech knížky zeleným _Bechyňů z Lažan, ale zase v 18.'st. při
povlečené, na kterýchž leží beránek bílý koupen. V 19. st. zase odprodán.
s korouhvičkou červenou, a v levé drží štít
Hostašovice, n. ves 'v'okolí Zbraslavě,
bílý, ve“ kterémž růže zelená s jádrem snad u Točné, jež patřila do r. 1420 kl.
Zbraslavskému. Král Zikmund zastavil
modrým.

Horyčabsko viz Horčabsko.
- Hosín, farní ves, jež patřívala od ne
paměti ke hradu Hluboké a měla 1. 1330
svou faru. Matriky začínají se 1. 1590 a
vyskytují se tu pořád katoličtí faráři. Po
r. 1623 přisluhoval farář zdejší také k okol
ním kostelům. (TB. 89.)

ji (1420) Janovi Močihubovi z Kralovic
& Janovi Ručkovi z Petrovic. V 16. st.
drženy k Cholupicům. Později připojeny
zase ke _klášteru a zanikly bezpochyby
v 17.

st.

*

'

Hostašovice, n. ves u Stankovic v okolí

Rataj, na jejímž místě jest samota Ostašov.
Hoslau u Týna Horšova, česky Hvo L. 1528 patřila jako pustá ves k Ratajům
a místu říkalo se Hostašovsko.
žďany.
Hospo'zín, ves u Velvar, n. s tvrzí,
Hostějoves, ves u Jindř. Hradce, jme
l. 1318 sídlo Malějovo, l. 1349 zčásti ma novaná po vladykovi Hostějovi, který se
jetek Zdeslava skolastika. který ji postoupil r. 1255 připomíná. Od svého počátku byla
.
kapitole Pražské. Ve 14. st. byl tu farní přísl. panství Hradeckého.
kostel, jehož podací náleželo l. 1404 vla
Hostěnice, Hostinice, Hostimice,
dykám z Kralovic. V 16. stol. seděli tu ves u Brozan, jež se přip. od r. 1226 mezi

Štrouchové z Chlumku (1501 Hanuš, statky klášt. Doksanského.

V 15. st. byl

1322 Bernart a Václav, 1581 synové onoho). tu také vladyčí statek s tvrzí,“ na němž

Od 1. 1583 drželi H. Hrobčičtí

z Hrob seděl l. 1388 Jan Růže z R'oudného,
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Hostín, Hostinná, Hostyně Dře
pak Zajícové z Valdeka v 15. st. V 16. st.
byla H. přísl. statku Brozanského, při němž věná, ves u Liblic, kterou drželi -l. 1361
až do 1. 1850 zůstávala.
Frycek a Ješek z Liblic společně. H. pa
třil
odtud ke zboží Liblickému. V 16. st.
Hostěradice,
ves u Netvořic, jež se
přip. l. 1310 jako přísl. kl. Ostrovského. objevuje se část při témž zboží a část pa
třila
ke zboží Byšickému. Ke spojení obou
Císař Zikmund zapsal H. (1436) Jerony
mnvi, Janovi a Buškovi bratřím z Čečelic došlo, když 1. 1676 Byšice ke zboží Libli
ckému
přikoupeny. (BM. 516.)
a obnovil týž zápis l. 1437 Janovi Kobia
Hostín, Hostyně, farní ves v okresu
novi z Č. Na poč 16. st. patřily H. pp.
z Klinšteina a drženy k Týnci. Později Velvarském, jež patřila kapitole Vyše
se dostaly v držení kapitoly Pražské. hradské již od r. 1088. Od této tu za

L. 1620 sice od stavův prodány Bohusla ložen farní kostel, jenž se od 14. st. přip.
vovi z Hodějova, ale potom zase kapitole l.. 1320 Jan, probošt Vyšehradský, H. prá
navráceny. Později připojeny k Lešanům. vem zákupným vysadil a Pertolt probošt
Hostětice, n. ves v okolí Volyně, snad potvrdiv to (1337), dal lány znova změ
řiti. R. 1420 dostal se H. v zástavní držení
u Čepřovic. l.. 1315 patřily H. k újezdu
Volyňskému a ke statku králové Elišky. světských pánův. Kapitola usilovala o to,
Později drženy ke hradu Hluboké. l-. 1585 aby jej vyplatila, avšak nemajíc k tomu
byla ves pusta a prodána dědičně Vilémovi peněz, pr. 1563 ves H. skostelem Ště
pánovi Oškobrhskěmu z Oškobrh.
z Rožemberka.
Z tohoto rodu následovali Jan (% 1595) a
Hostětiee, Hoštětice, Hoštice (něm. Jan Jetřich sedíce na tvrzi. Tomuto 1622
I-Iassaiitz), dvůr u Štítar za Horš. Týnem, H. zabrán a prodán l. 1622 Polyxeně
n. ves, již koupil okolo 1. 1186 klášter z Lobkovic, od jejíhož rodu připojen
Kladrubský
od Oty a Heřmana z Míř k Nelahozevsi. Matriky sahají do r. 1678.
kova. L. 1379 patřilo jedno popluží odtud
ŠTehdá tu fara zanikla, H. přifařen k Lužci
k Mutěnínu. Byvše ]. 1431 od křižákův ia teprve 1. 1784 zřízena lokalie, která pak
vypáleny, přip. se 1. 1544 jako ves pustá proměněna na faru.
a přísl. statku" Hostounského.
Hostin hradec, n. knížecí hrad, kterýž

Hostice, starožitný název řeky, která založil ]. 1139 kníže Soběslav přebývaje
padá do Lužnice u Kosaře (r. 1179 Go na dvoře svém Chvojně (Dvoru králové),
stice, r. 1359 Hostice).
Ve Chvojně postižen jest nemocí smrtelnou,
H tíčkov, ves u Plané, jež se 1. 1319 pročež nesli ho do nově vystavěněho hradu,
jakÉMOží
Třebelskéhopřipomíná;kdežto s pobožnou důvěrou připravoval se
avšak to platí jen 0 části, poněvadž druhá ke smrti a dne 14. února l. 1140 zemřel.
část náležela M_lepglskému (zejména H. h. vykládá se obyčejně na Hostinný,
1459). Před r. 1465 drmást
dědičnou v jehož okolí se ještě 1. 1400 Burgberg při
Přokop ze Švamberka. Později koupena pomíná.
jest od pp. z Žiberka, držena ok. ]. 1520
Hostinný, Hostinná (prvotně snad
ke Brodu a pak prodána k Plané.
Hostín hradec), město od Němcův za
Hostíkovice, ves v okr. Lipském, v níž ložené, jež dal král Jan k manství Půtovi
byl ve 14. stol. farní kostel. V H. seděli z Turgova (1316). S ním držel H. syn
r. 1379 Petr Vyšata a Hašek z Oslovic; jeho Jan (1354). Tehdá tu byl farní kostel.
vl. 1409—1415 Jan Vyšata, r. 1421 a V roku 1359 držel H. Purkart, purkrabě
1422 Vaněk Vyšata z Liljova, sdílejíce Magdeburský, po němž léta 1365—1377
se o podací s vladykami Mnichovskými a Bolek kníže Opolský následoval. R. 1383
držíce část vsi, kdežto druhá patřila ke drželi H. zase páni z Turgova, Jan a
tvrzi Milčanům. Obě byly 1. 1542 přísl. Půta bratří, kteří obci svobody potvrdili.
statku Rybnovského a později Nového Po jich smrti držel H. Jindřich z Rederu
zámku. V 17. st. zanikla fara a H. při ('i' j. 1415), po němž se dostal H. v držení
Jana Krušiny : Lichtemburka. Léta
fařeny k Holanům.

\
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1423 dobýval Žižka H.. v jehož držení

byl pověstný Jan Městecký z Opočna
(1-1430). Po smrti Jana Krušiny (1- 1434)
uvázal se v H. Hynek, br'atr jeho (1- 1454),
ale syn jeho Vilém prodal H. maceše své

Anně z Koldic (1454). Tato potvrdila
|. 145S špitál v nově založený

(1- 1467).

Od dědiček k. H. (1467) Oldřich Zajíc

z Hazemburk

a, manžel jedné z nich.

Bratr a dědic jeho Jan prodal H. (1474)
Alšovi z Šanova, jenž daroval (1477)
obci svou lázeň &založil nové knihy měst
ské (1- 1493). Synové jeho Václav a Jan
drželi H. napřed nedílně a od r. 1507
po polovici. Polovice Václavova dostala se

napřed (1518) Janu Tetaurovi a l 1519

Janoviz Vartemberka, jenž nwoupil
druhou polovici od Hynka Špetle z .la
novic (1512—1519). Za toho rozdělení
úřadovali dva purkmistři. Jan obdařiv obec

prodal H. (1521) Zdeňkovi z Valdšteina
11- 1525). Synové tohoto se |. 1548 roz
dělili, tak že obdrželi Zdeněk jednu a Jiří

druhou polovici, avšak onu koupila (1552)
Kateřina z Chlumu, manželka Jiříkova. Za
Jiříka zavedeno luteranství. kostel obnoven
(1552 a 1570), cechům dána pravidla a
obec svobodami obdařena (1- 1582). Zna
menité dědictví po něm rozděleno mezi
syny. Jednu polovici dostal Hanibal. druhou
Jan Kryštof.
Hanibal, jsa pán velmi vzdělaný, ale
špatný hospodář, zadlužil se velice; statek
jeho dostal se (1615) Janovi z Kleno
vého a později následoval v držení jeho

.lan Bernart z Fůnfkirchen

kem Olešnickým, od kteréž doby zámek
H-ský pozbýval své důležitosti, poněvadž
držitelé na Olešnickém Novém zámku by
dleli. Vilém-založil v H. residenci jezovit
skoa, kterou však jezovité pro skrovné na
dání opustili ('i- l. 1659). Syn jeho Jan
Lambert (1- 1669) úmysl měl, založiti v H.
klášter františkánský, což teprve 1. 1677
provedeno; bývalá residence jezovitská dána
pak obci na zřízení školy. Od cís. Ferdi
nanda Ill. obdrželi H-ští svobody na tři trhy
výroční (1653) a od Maxim. z Lamberka
právo vybírati poplatek 2 kořalky na opravu
hradeb a jiných městských stavení. Erb:
Štít modrý a v něm 11spodu zeď stříbrná
2 tesného kamene s branou otevřenou a
mříží v ní železnou, vytaženou. Nade zdí
vynikají dvě čtverhranaté věže stříbrné po
obou stranách brány, každá s okny, červ.
hřebenovitou střechou a zl. makovicemi.
Skrze bránu viděti na strom, lípu, která
košatým vrškem nad zeď vyniká, a na též
lípě sedí orel brunatné barvy rozkřídlený.
Přede zdí stojí dva obři sice nazí, každý
však s kabátem : buvolí kůže (neb stříb.)
se kšticemi s hlavy splývajícími a chunde
latou bradou; pravý opírá pravou ruku
o štítek král. Č., levý levou o štítek sv.
Václava (černou orlici ve stříbr.); druhou
rukou drží spolu stuhu přes kmen jdoucí.
(H. V. 20 .

Hostišov,

dvůr u Otic, n. ves s tvrzí,

]. 1402 sídlo Filipovo.

Ok. l. 1440 seděl

tu Mikuláš z Nového dvora a l. 1463
Jan odtudž. Možná, že odtud také pocházel

(1616). Po rodOstešovských

z Ostešova. Jan

lm'ice tohoto pak zabrána a prodána Al Řidlo z Mokřan prodalH. (ok. ]. 1530)

brechtovi z Valdšteina

(1628) ke kníže Burjanovi Otickému

z Otic a od té

ctví Frydlantskému. Jan Kryštof, držitel doby patřil ke zboží Otickému. Když ves
druhé polovice, obnovil kostel, jenž však spustla, svedeny grunty její na dvůr.
1. 1610 s celým městem vyhořel .(1-.1616).

Pro dluhy prodán pak (1620) Majdaléně
Valdšteinské z Hodkova, jež obci svobody
potvrdila. Avšak pro nespokojenost věři
telův přišlo k novému prodeji a H. koupil
(1622) Albrecht z Valdšteina. Týž jsa od
1. 1628 v držení celého města, obmezoval
živnosti městské, ale propustil obyvatelstvo
z člověčenství a prováděl katol. reformací.
P0 jeho smrti odevzdán H. Vilémovi Lam

bOjovi z Desenersu

Hostišovice.

(ob. Hošom'ce,prv. Hosti

šozlici), ves v okr. Březnickém, n. s tvrzí,
na níž seděli l. 1364 Ropert, l. 1394 až
1399 Jan a l. 1408 Dobeš 2 H. V 15. st.

držel H. rod Hostišovských

z Jele—

no-v a. Poslednívtoho rodu (Eliška a Bar
bora) prodaly H. ok. ]. 1536 Jindřichovi

Koupskému

z Břízy, jehož dcera Žofie

('i' 1568) odkázala je syn'ům svým z dvo
jího manželství. Byly potom v držení By

(1635) i se zam-_ šických z Byšic a po smrti Václava B.
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koupil je (164.6) Adam Hynekfl'luks—a
:: Vrábí a připojil k-DraheniCům. (H. XI.)
'Hostivař' (v ,Hoslivaři),Í “vesu Prahy,
přip. sel. 1068, když přitáhla s'eni' strana
JaromíraPřemýslovceÍa rozloživši, se po
.tamějších lukách. Ayiednávalá s knížetem
Vratislavem. Přibyslava, vdova po Hroz
natovi, darovala H. (1132) kl. Sázav
skému kromě té části, která patřila ve
14. stol. rodině Rostův, a té, která byla

přisluhovali okolní faráři a l. 1733 zřízena
fara. (MU. 183. H. Vlll. 289..)

Hostkov viz Hoštka.

. Hostlovice

'

(vyslm'.(Hoslouicei Ho

stovlice), ves u Volyně, n'. na vladyčí statky

rozdělená- Část pr. '.-1430Lipolt a Arlam
.br. z KraSelova- Anně ze Štltkova a synu
.jejímu. Ta část patřila pak až do r. 1850 ke
_Strakonicům. Část koupil od křižovníků“
s červ. hvězdou Václav Buzický z Buzic
"l. 1328 kaple sv. Vavřince a Klimenta na "a pr. ji před r..1540'k .Vimberku, k němuž
;Vyšehradě. Na. vladycké části seděl 'od již 1. 1519 jiná_'část 0d_Přibíka'K0ce
'l. 1403" Vitek z H., duchovní “část vsi za z “Dobrše 'přikou'p'cna. Později se dostala
psána-l::1437 Janovi Zajímačovi 'z'Kun část k Nihošovicům a část k Ohraženici.

št'atua dvůr 'klášterský Janovi Rakovni»

Hostokreje, H'ostokryje (prv.'Hosto

ckému z Perče,' jehož synu Václavovi kryjí), ves u Rakovníka, jež patřila 1.-1413
.l. 1503 dědičně dán. ,V 16. stol. byla" při Janovi a Hanfkovi'bratřím z Krakovce
ztémždvoru tvrz, na níž seděli Hostivařští
a držena ke zboží Š'anovskči'nu, kromě ně

(vlastně Koutští) z Kostelce

(1544 Jan, které části, zejména dvorce, který prodal
1554 Karel a Pavel). L. 1569 koupil ten'to (1450) Jindř. Boreň ze Slabec Janovi Rej
Ne noví Z'Tyter. V .16. st. držena část Ša
dlouho potom stržil. H. Vilém“ z Rožem' novská k Petrovicům, L. 1587 pr. Radslav
berka..aby polepšil'důchodům nejvyššího ze Vchynic „od téhož zboží ves H. Ferdi

statek. Čeněk'Míčan z Klinšteinax
purkrabství

(1577).- Od.té doby drželi nandovi z Renšperka.

„Ten a jeho ná

H. každý nejvyšší purkrabě až do 1. 1783; ;stupcově' drželi H.“-zase k Pétrovicům, s ni
odtud zpravovali H. stavové král. Českého mlŽ připojena ke zboží Kolešovskému.
až do léta 1860, odkudž “jest. majetkem
Hostomice, město, nacházelo se podle
obce království 'ČeskélnoL' V H-i' nar. pověsti na jiném místě (»v starých městecha).
se'J; Strnad.. (PA. VlI. 138.').
“Pověst jest pravá a stalo se přeložení a
. HOStivice:(f. j. Hostivitova ves, proto nové vysazení nynějšího města na počátku
v Hostivici), farní ves v okr. Unhoštském, 14. st. skrze Viléma Zajíce z Valdeka,
ode dávna na několik dvorů rozdělená jenžfje měl od krále v zástavě, ale list na
(l. 1257 ještě-les). Jeden dvůr i-s podacím to Hostomští ztratili. Proto Hynek Berka
far. kostela (1277) patřil .kapitule 'Mělni z Dubé (1343) vysazení, pokud se pa
cké. Z vladvk znamenitější .byli !. 1422 matovalo, „obnovil i s právem bráti souše
“Hospřid a Oducové z H. V. 15. st. seděli &pásti dobytek na Brdě. Byl tu také tehdá
na dvoře s .tvrzí vladyky z Moravěvsi. .k05tel, avšak byl Blialním k Bezdědicům.
Poslední z nich Dorota vdala se za Žibřida .Ve 1'4.-st. patřily H. ke hradu Karlšteinu.
Anděla z Ejstebna' (asi 1.1.94), skrze Václav IV. pr0půjčil městečkuprávo míle
jehož dceru Annu dostala se H. v držení (1416) a králové Zikmund (1436) a Ladi
syna jeiího Ludv. Bezdružického z Ko _slav'(1454) potvrdili všecky svobody,. 'Tak
.lovrat (1545). 'Svnové toho napřed za i,učinil Ferdinand „I. (1538) přidav ob
stavili, pak pr. H. Evě Štampachové darování na trh téhodní a l. 1562 vysadil
z Údrče (1560. Větší část vesnice byla .dva trhy výroční a povolil peč'etiti zeleným
odtud v držení Štampachův, později Sluz voskem. Rudolf II. nejen to vše potvrdil

ských z Chlumu a p1ed r. 1608 koupil (1580), nýbrž navrátil i_H-ským (1610

ji Floryan Gothart Žďárský

ze Žďáru starodávnou jich živr'tóst, vaření piva, též

k Červ. Újezdci. Později přik. i dvůr n'.
kapituly Pražské. V 17. st. postavena nová
tvrz, z níž povstal l. 1734, zámek. Vl. 1617
až 1662 nebylo tu duchov. pastýře, potom

.právo sebe přijímati 'a propouštěti a si
.rotky říditi', což předešlí purkrabové Karl
šteinští zastavili; To i potvrdil cís. Matyáš
(1616). L. 1619 měli H-ští spor s děka

Hostoulice — Hostou'h

něm Karlšteinským, ujímajíce se kostela
Bezdědického. Reformace. katolická prová
děna v H. s obtížemi-, ještě i. 1684 byli tu
evangelíci a l. 1755.volani narvykořenění
jich učení misionáři. Císař KarelVl. po
výšil H. 'l..1738..na město. L. 1836 utrpěly
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městečka posledním českým listem (zemř.
l. 1634). Dědička jich Marie 'Anna Čerí
nínka prod. s manželem Janem Ludvíkem

ze Štarhen'berka H. k panstvíTýnskému

(1656). .L. 173-1 kostel znovu postaven.
'Erb: Štít modrý, v něm při spodní-polo
H. požárem velikou škodu. Erb: MěstoH. vici zeď stříb. z kamene tesného a o pěti
pečetí erbem království Českého jakožto stínkách a v ní brána otevřená, po každé
od starodávna přísl. král.-komory. '(PA. straně vrata na polo se otvírající a panty
okovaná, nad branou u vrchu mříže zl.
Hostoulice viz Hzostovlice.
s 3 špicemi železnými. .Na zdi po obou
Hostouň, město, jež se přip. _r. 1238 stranách bra-ny dvě věže stříb. z tesného
jako sídlo panské Gumpertovo, po němž kamene, na každé pět oken (dvě, dvě a

X.103.).

<"'

zůstali čtyři synové. Na počátku“ 14. si. jedno), krancl'e a- krov červ. se zl. mako
potomstvo jeho (12:38 Pavlík,:Zdeslav, Lev, vicí'. Mezi 'věžemi štítek napříč rozdělený,

Dobrohost, 1291 Bořislav, Dobrohost, Zde spodní polovice červená (erb Dobrohostův),
SIav, Nevlas, 1.3-3'3.Dobroho'stové dva, Pro ve svrchní- dvě pole, pravé zl. s černými
tivec, Pavlík, B'orník) se rozvětvovalo. Ve rohy'.jeleními 0 14 paro'zích (erb pánů
14. st. byl tu' farní kostel. Protivec z H. z Gutšteina), levé napříč rozdělené, svrchní
skoupil'díly po strýcích; syn jeho Racek stříb., spodní zl., .přes obě lev k. pravé
(1378—1413) držel celou H. Od r. 1423 straně. obrácený na zadních nohách stojící
držel H. Ctibor z Volfšteina,-jenž udělil s .rozžhavenými ústy, jazykem vyplazeným,
]. 1456 obyvatelům právo, aby o statcích ocasem vzhůru obráceným, zlatý "v stříbr
svých řídili a svobodně se stěhovali. Z téhož ném, stříbrný v zlatém (erb pp. z-Rab
rodu pak následovali léta 1462 Ctibor a šteina. — H. IX. 109)._
"
.
l." 1482 Jiřík. 'Asi 1. 1497 patřila H. Jin'

dřichovi z Kolovrat, jenž t. r. svobody
městečka potvrdil. Nástupce jeho Kryštof
z Gutšteina- postoupil (asi 1508—1510)
H. Janovi z Rabšteina. Tento potvrdil
l. 1513 svobody městečka a l. 1539 osvo
hodil je ode všech robot :: platův kromě
povarného. Synové jeho Václav a Vojtěch
drželi H. po polovici (1544) a potvrdili
svobody městečka. Po onom (1- 1552) dě
dil Mauřic Šlik z Holiče (1- 1578), po

tomto syn Jan (1571)

Tento zdědiv po

lovici Šlikovu zemřel 1. 1580. Skrze sestru
jeho Anéžku dostala se H. v držení Jiříka

Hostouň,

městec v okr. Unhoštském,

prvotně ves (1316), jejíž větší část patřila

k purkrabství Pražskému, ale králJan
dal ji l. 1320 kapitole Pražské, která'ji
obyčejně pronajímala. Ve 14. st. byl tu
farní kostel. L'. 1436 zastavena H. Peší

kovi z Kunvaldu a- Hanušovi 2 Kolo-'
vrat. Od rodu Kunvaldského nabyl-pak
té části 1459 Bušek Sekerka z Sedčic
a od syna tohoto Martin z Dříně a Zik
mund z Libědic. Na druhé části Vladyčí
byla také tvrz, již drželi l. 1417 Habart
z Nedvídkova a pak dotčený Libědický,
jenž tuto část s tvrzí lidem poddaným roz
prodal. Vladyčí a duchovní část spojeny

z Gutšteina, manžela jejího. Tento vy
prosil městečku (1587) k prvnímu trhu byly až do 1. 1483, kdež kapitola svou

výročnímu ještě 2 trhy takové a trh koňský, část vyplatila, avšak zůstala jedna část
potvrdil (1598) svobody, ustanovil, aby v držení pánů z Kolovrat "k Buštěhradu
do úřadu konšelského jen Češi dosazováni (1487—1503). Část Vladyčí dostala se
byli, a udělil právo ječná piva vařiti(1—1598). pak v držení křižovníkův s červ. hvězdou
Strýci a nástupci jeho Jindřichovi Loren a potom Doroty z Vel. Lipna, která ji
covi zabrána H. a pr. (1622) Zdeňkovi 1. 1548 také kapitole prodala. Když pak
Vratislavovi. L. 1623 následovala Krystyna tato !. 1621 také Kolovratské části nabyla,
Kordule Černínova z Helmaku, jejíž patřila celá ves kapitule, avšak odprodá
manžel Protiva vymohl l. 1626 královské ním tu povstaly zase dva zemanské statky.
potVrzení svobod. T. r. stvrdil i svobody Fara zůstávala v H. nepřetržitě. Kostel
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v l. 1857—1859 opraven. (H. Vlll. 293, skému kromě části, která byla vladyčí.
Tu prodal Zdeněk Malovec : Malovic
MU. 243.)
l. 1546 ke statku Dřítenskému. Ta později
Hostov, r. 1497 potok Chýnovský.
Hostavice, n. dvůr poplužní v okolí také k Týnu přikoupena.
Zruče. Mikuláš a Albert -z Kolovrat uká
Hostyně viz Hostín.
zali na něm 11409- plat ke kaplanství ve
Hostyně, dvůr u Úval, n. s tvrzí. H.
Zruči. V pozdějších pamětech se nepři byla prý prvotní sídlo pánův z Pardubic.
Zde seděli bratří Arnošt a Jetřich, z nichž
pomíná.
Hostovice (staroč. Hostouíci).vesv okr. onen nabyl statku Visemburka a později
Pardubském, kterou daroval Jan Zbislavic Pardubic, tento pak (+ c. 1340) měl syna
(1244) klášteru Litomyšlskému. Roku Kuníka z H., jenž byl 1. 1346 purkrabí
1349 byla tu fara, která postoupena k bi na Kyšperce. Arcibiskup Arnošt se v H.
skupství Litomyšlskému. Ve 14. a 15. st. narodil. Později, jak se zdá, držena H.
seděli tu zemané 11382 Beneš, 1415 Chva ke hradu Škvorci (zejména 1426), oddě
lek, Pavlík Václav, 1440 Čepek, Jindřich lena .pak a byla 1. 1441 majetkem Petra
a Jan), od nichž pocházel rod Buřických ze Škvorce. V l. 1448—1461 seděl tu

a Hostovských z Hostovic. Statky ně Jan, předek Hostýnských

: Stežova,

které skupovány l. 1491 k panství Pardub pak (1473 a t. d.) syn jeho Jindřich a
skému. Jedna část byla pak ještě v držení od 1. 1509 tohoto synové. Asi 1. 1520 pr.

Hostovských

z Vlčnova a tu pr. .Ian JiříkDlask ze Vchynic H. Janovi Vchyn
skému ze Vchynic a potomci tohoto

Šváb z Vlč. (1523) také k panství Par
dubske'mu. V 17. stol. zanikla fara. Na
místě starého dřevěného kostela postaven
!. 1715 kamenný. (PA. X. 295.)

Hostovlice,

ves v okresu Čáslavském,

Václav, Bohuslav a Jiří-k pr. H. (1560)

AlbrechtoviSmiřickému ze Smiřic zase
ke Škvorci.

Hostyně, Hostynka, véska u České

jež stála r. 1244 a r. 1289 byla sídlem Skalice, n. s tvrzí. Po spuštění tvrze bý
Bleha z Hostovlic, ale potom rozdělena vala H. přísl. statku Studnického a po
na několik vladyčích statků (1307 Stojslav, zději Třtického. Při dělení jeho 1. 1562
1412 Václav. Ve 14. a 15. stol. patřily dostalo se tvrziště k Vesci a ves patřila
dva dvory poplužní a část vsi ke hradu ke Zblovům. Oboje připojeno později ku
Chlumu; jinou část držel l. 1360 Jaroslav panství Náchodskému. (H. V. 55.

z Lacem boku. Slavata z Chlumu koupil
[. 1463 dvůr dříve pánům z Říčan patřící,
obdržel l. 1465 od krále statek n. Lichvy
odumřelý, k. l. 1467 jiný dvůr od Hert
\'íka z Rušinova, l. 1478 dvůr od bratří
Kalinův ze Skály a část vsi odPetra- z Do
bešovic a l. 1481 dvorec sedlský od ko
leje Nazaretské v Praze. Tak celá ves ke
hradu Chlumu skoupena. Jindřich Slavata

Hošnice, ves v okr. Chomutovském,
která náležela od r. 1203 klášteru Ose
ckému a jemu l. 1341 potvrzena. H. zů
stávaly stále při klášteře kromě 3 člověkův,
kteří drženi v 15. st. ke hradu Mostskému.

Hošťalovice, Hošťálkovice (prvotně

(Hošťalovici), ves v okresu Čáslavském,
r. 1349 s farním kostelem, který postoupen
k biskupství Litomyšlskému. L. 1384 držel
pr. H. (1580) HeřmanoviBohdaneckému třetinu vsi Beneš z Urbanic a l. 1407 syn
: Hodk'ova. Drženy pak k Podmoklům a jeho Mikuláš. L. 1446 odumřela tu část
0 Fraňkovi z Robčic. Slavata z Chlumu
l. 1619 patřily již ke Žlebům.
Hostrázek, n. ves v okolí Chýše a Lib k. l. 1478 část H. od Jíry, syna Kašparova
kovic, která se přip. r. 1253.
z Nebovid. a ta patřila odtud k Podhořa
Hosty (prv. Hosli, lok. v Hoslích), ves nům. Druhou část pr. Diviš a Jan bratří
u Týna nad Vlt., která patřila r. 1268 Tuněchodští z Poběžovic obci Chru
k panství Bechyňskému.
Král Přemysl dimské (1510). Jeden dvorec patřil l. 1497
ponechal tehdá polovici vsi při Bechyni ke Žlebům, druhý k Žehušicům. Díl Že
a polovici nechal k biskupství. Ve 14. st. hušický k. l. 1548 Jiřík z Gerštorfu a při
drželi arcibiskupové
H. k panství Týn- pojen také k Podhořanům. V 17. st. za
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nikla fara a kostel zůstal filiálním. (PA.
X, 66.)
Hoštce (do Hoštěc), ves u Teplé, která
se přip. od 1. 1273 jako jmění kl. Tepl

ského.

pak Jan Prčice (1-c. 1395) a 1402—1433
jiný Jan Prčice. Od 15. st. seděli tu Kra

selovští z Kraselova (1462 Lipolt, 1523
Mikuláš, pak Kunaš (1- 1563).

dědili Pešíkové

z Komárova;

Po nich

ujal je

dvůr u Kostelce n. Č. 1., n. Šebestian P. Potomku jeho Petrovi zabrány
s tvrzí & ves, ku konci 14. st. kr. manství, (1622) a se Střelou prodány. Od té doby
sídlo bratří Jindřicha Roštka & Bohunka patřily H. k zámku Střelé, odkudž později
Hájka. Tento pr. H. (1415) Strachotovi úřady do H. přeneseny. Teprve za naší
Trčkovi z Kralovic. Tento prodal H. paměti došlo zase k rozdělení obou. (H. XI.)
Hoštice, farní ves v okresu Vožickém,
(1447) Zdeňkovi Kostkovi z Postupic
a Jindřichovi jinak Odolenovi a Jaroši jež měla farní kostel již ve 14. st. H. pa
bratřím z Tatec (1447). Zdeněk Kostka třily ke statku Nemyšlskému nepřetržitě.
prodal l. 1498 H. Michalovi z Chlumu Kostel obdržel ve 14. a 15. st. všelijaká
dobrodiní od okolních zemanů. V 17. st.
k panství Kosteleckému.
Hoštětice viz Hostětice.
přišel o faráře; duchovní zprávu pak buď
Hoštice, Hoštka, ves v okr. Děčín., měli řeholníci, aneb přisluhoval farář
která patřila r. 1383 ke hradu Střekovu z Nové vsi. L. 1712 dosazen administrator,
a r. 1515 byla částí panství Děčínského. !. 1722 postaven farní dům al. 1779 zří
Hoštice \prv. Hošticí), dvůr u Zásmuk, zena fara. Kostel, jenž l. 1750 shořel,
n. s tvrzí, ]. 1360 sídlo bratří Litoše a l. 1751 znovu postaven a l. 1852 opraven.
Jaroše, 1. 1378 Zdislava a Dluhomila a (TB. 645.3
Hoštice, farní ves v okr. Volyňském,
1396 Štěpána a Zikmunda, synův tohoto.
L. 1489 prodali Tomáš a Zikmund br. n. sídlo vladyčí, po němž se nazýval léta
z Hoštic H. Prokopovi Mírkovi z Solo 1274 Držislav z Hoštic.
L. 1315 při
pisk, jehož potomci (1499 Beneš, 1545 pomínají se H. jako přísl. újezdu Volyň
Adam a 1574 synové tohoto) tu do sklonku ského, který patřil královně a držen po
téhož století seděli. Pak držel H Jan ze zději ke Hluboké aneb Karlšperku. V 16. st.
Vchynic (1- 1590) a po něm syn Radslav dostal H. dědičně Vilém z Rožemberka
mladší. Tento prodal H. I. 1615 Radsla a pr. je (1593) ArnoštoviVitanovskému
vovi staršímu ze Vchynic, jenž je připojil z Vlčkovic. V držení tohoto rodu zůstaly
k Zásmukám.
H. až do sklonku 17. st, pak je koupil
Hoštice, ves u Klecan v okr. Karlín Vladisl.Chlumčanský z Přestavlk. Syn
ském, ode dávna na několik statkův roz jeho Antonín obnovil kostel & ozdobil jej
dělená. Jedna část bývala kl. Zderaz nasi l. 1742). L. 1749 narodil se tu Václav
ského. Císař Zikmund zapsal ji (1437) Leopold Chlumčanský (1- 1830), jenž se
Janovi z Kunvaldu a Anně Kbelské; stal arcibiskupem Pražským, H. 1. 1784
l. 1454 koup'l je od jich dědicův Heřman k. a kostel zdejší !. 1795 posvětil. Léta
Sirotek ze Zhorce. Později patřilyVa 1785 zřízena při něm lokalie, která léta
le'čovským z Hrádku, l. 1507 vladykám 1857 povýšena na faru. Od 1. 1799 držel
z Tedražic, kteří tu dlouho seděli. Jeden H. Jáchym Zádubský z Šontálu. (TB.
dvůr ve .vsi jmenoval se zámek a ten se 961.)
poddal vrchnosti Libenské. l.. 1625 za
Hoštice Šumavské, farní ves v okr.
. brány H. Davidovi Borňovi ze Lhoty Vimberském, jejíž farní kostel se r. 1360
a pr. Karlovi z Lichtenšteina.
Později připomíná. Drželi H. 1. 1360—1407 Vilém
připojeny k Pakoměřicům.
z Újezda odjinud z Poděhus a r. 1413
Hoštice (nehezky Střelohoš'ice z něm. synové jeho Ctibor a Jan br. z Kozího.
Strahl-Hostilz), dvě vesnice u Horažďovic, L. 1455 odumřel ten statek po Drslavovi
: nichž jedna Zadní slove. V předních & kněžích Matějovi a Václavovi. V 16. st.
bl'la tvrz a ve 14. st. farní kostel. Z vladyk patřily H. 2 části statku Čestickému, z části
se Příp. l. 1347 Chval, 1368—1374 Přech, k panství Vimberskému. V 17. st. zanikla
Hoště,
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tu ťara; !. 1786 zřízena tu zase lokalie, majitelům Hrádku Helfenburka podle staré
která !. 1857 na faru povýšena. L. 1751 zvyklosti. Léta 1494 začínají se městské
obnoven kostel. (TB. 931.)
knihy. Léta 1571 potvrdil Januš kníže
Hoštice Velké ves v okr. Klatovském, Ostrožský výsady městečka :; darování špif
jež se l.1331_ připomíná. L._ 1379 _byla tálu ]. 1412 učiněné. K prosbě _Viléma
rozdělena na tři vladyčí _statky a část pa : Rožemberka vysadil cís. Rudolf (1577)
třila ke Kydlinům. Obytečtí z_.Obytec Hoštce úřad městský, trhy výroční, téhodní
skoupili H. a drželi je k Obytcům (1484 & na vlnu. Zdeněk z_ Lobkovic vyprosil
až 1553). Oddělením povstal tu zvláštní l. 1614 majestát na nove trhy. L., 1619
statek s tvrzí; ten postoupil Bedřich 0. bouřili se sousedé proti vrchnosti, od léta
z 0. (1597) Melicharovi Kolkreitárovi 1621 sužováni průchody vojenskými, po
z Kolkreitu.
Později drželi je Adam a zději mnoho domův spustlo. _Kníže Ferdi
Vilém br. Nebílovští z Drahobuze a nand August (1677—1715) vysadil po—
pak spojeny s Hoštičkami a l. 1680 se řádek řemeslům. V l. 1703—1712 přestavěn
kostel. L. 1757 táhli tu Prusové, l. _1777
statkem Obyteckým. (H. IX. 167.)
Hoštičky, Hoštice malé (prv. Ho ležel tu polní maršálek Laudon. L. 1777
štici), ves v okr. Klatovském, n. s tvrzí, a 1846 trpělo městečko požáry. L. 1853
jež patřila l. 1379 Otíkovi. L. 1518seděl vyhlášena H. za město, 1. 1863 obnoven
tu Jan Sádlo z Kladrubec, jenž prodal kostel. Erb: Modrý štít, v jehož prostředku
(1544) H. bratřím Obyteckýmke statku na trávníku kostel stříb. s cihelnou střechou
Obytcům. T. r. přijal je za dll Albrecht a vížkou na něm též s cihelnou střechou
z Obytec, ale prodal je (1562) Adamovi dveřmi do dvora za kostel a zlatými křížky
Sekerkovi z Sedčic. Ten tu seděl ještě na každé části stavení. Před kostelem obraz
1. 1585 a po něm syn Fabián Jáchym.. sv. Otmára v biskupském oděvu s berlou
L. 1615 patřily Apoloně lx'adovské : Rob (BD. 509.)

čic. Když Mik. Jan Nebílovský z Draho
buze

l. 1665 zemřel, uvázaly. se v H.

Hoštka viz Hoštice.
__
Hoštka, Hostkov (něm.Hesselsdorf),

sestry jeho. Alex. Mik. Šofman z Hemr
lesu prodall.1680 oboje Hošticeke statku
Obyteckému. (H IX. 167.
Hoštka (Stč. H. nad Obrtkonl, město

farní ves u Přimdy, jež bývala ode dávna
přísl. hradu Přimdeckého. Cís. Rudolf od
prodal H. (1596) Jiřímu Petrovi a Janovi

v okr. Štětském, vysazeno jest od Mikuláše
řeč. Srša (1318—1335, předka vladyk
: Drahobuze) právem zákupným. Ve 14. st.
tu byl farní kostel, jehož podací náleželo
]. 1358 Mikuláši, synu Sršovu, kanovníku
Bremskému, al. 1361 Heníkovi 2 H. Tento
pr. H. Janovi arcibiskupovi (před r. 1365),
jenž ji držel k Hrádku Helfenburku. Zbyněk

rodu připojena ke Dvoru Přimdeckému.
L. 1745 postavena tu kaple, při které byl
potom kaplan od Bohuslavského faráře
dosazovaný; za naší paměti zřízena fara.

arcibiskuppotvrdil

Šebestianovi br. ze Švamberka,

od jichž

Hotovice, Otovice (původně Otovicz),
ves v okr. Chabařovském, kterou daroval

Jan biskup (l. 1334) klášteru
ckému,

Roudni

ale 1. 1337 vyměnil si ji a při

(1406) výsady Sršovy pojil ke hradu Kyšperku. K panství Ky

& vysadil městečku jako první správní
stolici Roudnický úřad, druhou Litomě
řický úřad a nejvyšší podkomořího arci
biskupského. Za husitských válek opanoval

šperskému patřila až do 16. st. L. 1599
drželi ji bratří z Kouče, l. 1613. Bedřich

Hora 2 Ocelovic.

Tehdá tu. byla tvrz.

BedřichoviH. zabrány a postoupeny (1623)

H. Jan Smiřický ze smiřic & držel ji Petrovi Jindřichovize Štralendorfu.
k Roudnici. Když s tímto Václav Carda
z Petrovic válčil, osadil H. a kostel opevnil;
potom Jan dobyl H. mocně, městečko vy
plenil a obyvatelstvo z větší části povraždil.
V potomních dobách zůstala H. při pan
ství Roudnickém, avšak jisté platy dávány

Od_

té doby patřily ke zboží Chlumeckému.
Houba, vrch & les mezi Chvalšinami
a Brlohem (r. 1263 a 1380).
Housina (prvotně Úsina), dvůr 11Ne
umčtel, jehož jméno vlastně hoře nad ním
se vypínající náleží (tedy »dvůr pod Hou
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sinoux). Na blízkém vrchu Košíku býval rem a mlýnem od křižovníkův Zderazských.
hrad, na němž podle pověsti báječný Hory (Špitál se přip. l. 1352—1405, byl však
mír sídlíval.
chudý na příjmech.) Dvůr spálen okolo
Houska, zámek a ves v okr. Dubském, r. 1402 a kaple zbořena v 15. st.
Houštka (obec. vyslov. Houška), lázně
postavený buď od Jindřicha z Dubé (1249
až 1309) aneb od syna jeho Hynáčka, u St. Boleslavě, prvotně les, v němž za
který se psal ]. 1316 z Housky. Po tomto ložil Jos. Neumann, nadlesní Brandýsský,
dědil bratr jeho Hynek Berka (1-1348), lázně, objeviv pramen železitý(1818). Lázně
a syn jeho mladší Hynek tu sídlíval. Po ty udržely se tak až do 1. 1867, kdež je
jeho smrti (1404) ujal H. Jindřich Berka arcikníže Karel Salvator větší a úpravnější
mladší, syn jeho, jenž žil až do 1. 1423. postavil. L. 1834 postavena tu kaple, jež
Syn pak jeho Hynek prodal H. (1432) zase při stavbě nových lázní rozebrána.
Janovi ze Smiřic (1- l. 1453). Ze dvou (MB. lV. 111—112.)
Hloužná, n. tvrz, dvůr a ves severně
synů Janových ujal H. syn Jindřich, jenž
(1- 1478) zůstavil 4 syny. Dva z nich, Jan od Haklových dv.orův Již r. 1263 přip.
a Zikmund, dostali l. 1498 po polovici H., se Aleš a Psid z H. L. 1386—1408 žil
ale Jan koupil díl bratrův a pr. H. (před Vyntíř z H., 1408 Přibík, 1409 Maršík,
r. 1506) Václ. Hrzanovi z Harasova. 1452 Bartoš. L. 1458—1463 držel H.
Po tomto následoval syn Dobeš (1520) a Mikuláš Víta ze Rzavého & po něm
ze Vztuh.
po něm syn Václav (1555, -i-1584). Dobeš, Václava Jan Puklicové
syn Václavův, obnovil zámek a prodal jej V l. 1468—1495 seděl tu Petr Stupen—

(1594) Damianovi z Pejcelsdorfu a „Bo ský z Houžné, jehož syn Mikuláš(1515
hunce roz. Kelblovně z Geizinku man až 1519) odkázal H. Heřmanovi a Petrovi
Od
želům. Po smrti onoho (1596) držela H. strýcům Zálezským z Prostého.
Bohunka a vdala se po druhé za Volfa
Kryštofa Šena z Šénu. Asi v ty doby po
staven u hradu kostelík (1830 zbořený).
l,. 1615 koupil H. Václav starší Berka
z Dubé. Tomuto zabrána a dostala se ke
kníž. Frydlantskému. L. 1631 osadili H.
přátelé Berkovi, ale zase odtáhli. Císař
'Ferdinand Il. daroval H. a jiné statky
(l. 1635) Janovi Bekovi, generalvacht
mistrovi, Veronice, vdově po generalu A1
vegovi ze Sulzu roz. ze Spauru a Hy

politč Františce v. Hofkirchen;

nich koupila H. obec města Budějovic.
1H. HI. 290.)

Houžovec

dolní (něm. Seibersdorf,

pův. Sifridsdorf), ves v okr. Lanškroun.,
která se dostala r. 1292 kl. Zbraslav
skému & potom byla přísl. hradu Landš
perka neb později panství Landškroun
ského.

Houžovec horní (něm. Hertersdorf,
prv. Hertrichsdoxf, lat. Herterici villa),
ves v okresu Lanškrounském, od r. 1292

avšak majetek klášt. Zbraslavského

a přísl.

léta 1636 odevzdána H. oběma paním. hradu Landšperka.
l.. 1639 osadil1 Švédové zámek; [. 1640
Hovědliny, n. názevtvrze Samechovské.
přitáhli císařští a vylákavše velitele jej za
Hovnov, n. ves u Bernartic mezi Bo
vraždili a H. náhlým útokem ztekli. H. rem a Hostouní, jež byla 1. 1553 pusta a
zůstala potom v držení rodu Hofkirchen přísl. statku Bernartického.
Hovorčeves, Hovorčovice, Hovor
ského, od 1. 1694 patřila sirotkům z rodů
Roggendorf &Souches. L. 1700 koupil čevice, ves v okr. Brandýsském, jež se
H. hrabě Vilém z Kounic, jehož potom přip. v listech Vyšehradských r. 1088 a
stvu posud náleží. Léta 1823 byl zámek 1 130. Ve 14. st. byl tu farní kostel, jehož
velkým nákladem obnoven. Na něm by podací náleželo jednotlivým kanovníkům
Ves sice byla
dln al známý astronom David. (H. X. 247. ) kostela Boleslavského.
Houska, kaple sv. Jana Křt. na Rohově, jměním kapitoly Vyšehradské a postoupena
čt\rt hodiny východně od Nymburka, na l. 1321 proboštovi. Kromě toho tu byl
jejímž místě stávala již ve 14. stol. kaple dvůr, jejž Mikuláš Vyntířův pr. l. 1329
téhož posvěcení, založená se špitálem, dvo Mikuláši Rokycanskému a ten býval pak
Mlstopisnýslovník:Část historická.
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obyčejně v držení Pražských měšťanův.
Císař Zikmund zapsal H. Vaňkovi Dur
šmídovi. V 16. st. vycházel odtud plat
ke kostelu sv. Vojtěcha ve Smradařích.
Na počátku 17. st. patřila část ke zboží
Měšickému. V 17. st. stal se kostel íilialním.

Hraběšice (původně Hrabišici), n. ves
mezi
nyní
bena
jako

Malahovem Bohatým a Semněvici,
les řeč. kostelní. Vypálena a vyhu
byla asi r. 1431 a přip. se v 16. st.
pustá ves při panství Týnském.

Hraběšín, Raběšín (prv. Hrabíšín),
ves v okresu Čáslavskěm, l. 1379 sídlo
Ješkovo a l. 1440 Janovo, avšak z části
přísl. statku Paběnického. Kuneš Bohda

necký z Hodkova pr. H. před r. 1540

JanoviStudeneckému z Pašiněvsi. Od
té doby patřil H. ke zboží Krchlebskému,
avšak oddělen l. 1595 při dělení bratř1
Studeneckých, zůstal sice v rodě jich, avšak
zabrán při konliskací. Adam Studenecký
koupil jej zase l. 1629. L. 1658 prodal
Zdeněk Šťastný z Lukavce a manželka jeho
Salomena roz. Studenecká H. kl. Sedle

ckému.
Hrabina (pův. Grabina), n. ves,ze které
vycházely r. 1228 desátky kl_ Svatojir
skému. V pozdějších dobách slove Ra
byně. (Viz to.)
Hrabišín (pův. Grabišin), na počátku
13. stol. trhová ves. Klášter Osecký bral
odtud (1207) tržně ze dvou neděl; jedno
těhodní tržně daroval mu Boreš z Oseka,
druhé Jaroslav ze Zabrušan s otcem. Po
r. 1209 se H v pamětech nepřipomíná.
H. jest bezpochyby prvotní jméno Duch
cova, kte1ý se pod jménem Tokzaw po
prvé l. 1240 přip.
Hrad, staročeské pojmenování pevnosti
hrazené at velké at malé. Prvotně tedy
slovem tím znamenány nejen místa oby
dlená na spůsob našich měst a městeček,
nýbrž i ohrady nacházející se v lesích pro
čas nebezpečí (viz hradiště) a jen skrov
nost obvodu naznačovala se slovy hradec,
hrádek. Čím více poznáván spůsob zá
padní, tím více šířila se láska ke hradům
kamenným, po záp. spůsobu opevňovaným.
Hrad pak po západním spůsobu stavěný
míval kromě náspu, příkopu a hradeb (čili
dohromady ohrady), hlavní části: velkou

věž (jádro celého hradu a poslední útulek),
palác (byt páně s velkou síní neb palácem)
a brány. Kde byl velký hrad, míval ně
kolik věží a předhradí, v němž bývala sta
vení hospodářská. Začasté spojena byla
s hradem v jednom ohrazení ves, která mi
vala právo trhové a zvána bývala pod
hradím (podle polohy) aneb městečkem
přihrazeným (podle právního postavení).
Prvotní hradové kamenní neměli mnoho
stavení, ale přistavováním, když přibývalo
snahy po pohodlí, přibývalo stavení. Za
choval se tedy málokterý hrad (nehledíc
k opravám na jednotlivých částech) tak
jako prvotně byl postaven. Příklady pra
starého jednoduchého hradu jsou Týřov,
Ralsko, Kokořín, Ostrý u Benešova, Hamr
štein, Rotštein, Trosky, Nístějka, Micha
lovice, Bradlec, Frymburk, Chřenovice, Ra—
dyně, Vollštein, Netřeby. Hradové, kteří
přistavováním vzrostli tak, že se podobají
městům, jsou Pražský hrad, Krumlov, Kuně
tická hora, Jindř. Hradec, Třeboň, jirí
hradové, kteří rozšiřování a přestavováni
zcela neb v částech Křivoklát, Loket, Osek,
Střekov, Grabštein, Bezděz,Zvířetice, Pecka,
Náchod, Košumberk, Žumberk, Rychem
burk, Lipnice, Šternberk, Vys. Chlumec,
Léštno, Zelená hora, Blatná, Týnec Hor
šovský, Roupov, Choustník, Bechyně, Rábí,
Strakonice, Helfenburk. Úplně přestavo-_
vány a v zámky předělány Stará, Rožďa
lovice, Poděbrady, Kostelec nad
l.,
Opočen, Litomyšl, Vlašim, Hluboká a Chu
děnice.

Jména

hradův

jsou zhusta německá,

jiná čistě česká; u některých jest obojí
název. Jen česká jména měly ku př.
Budyně, Roudnice, Mělník, Kokořín, Nový
hrad, Žirotín, Oltářík, Krašov, Krakovec,
Milešov, Ostrý u Milešova, Skalka, Košťáv
lov, Bílina, Borek, Děčín, Kostomlaty, Ro
nOV, Lipý, Chudý Hrádek, Dubá, Ralsko,
Bezděz, Zásadka, Děvín, Český Dub, Na
varov, Nistějka, Rohozec, Skála, Trosky,
Zbiroh, Kost, Valečov, Zvířetice, Boleslav,
Poděbrady, Kostelec, Stará, Bradlec, Pe
cka, Hradiště, Oheb, Pardubice, Kunětická
hora, Červená hora, Litice, Litomyšl, Žleby,
Chlum, Chřenovice, Lipnice, Vlašim, Červ.
Řečice, Vožice, Choustník, Léštno, Dubá,
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Zlenice, Týnec, Konopiště, Ostromeč, Vys.
Chlumec, Borotín, Přiběnice, Blatná, Ze
lená hora, Roupov, Točník, Zbiroh, Bez
družice, Horšův Týn, Chudenice, Švihov,
Domažlice, Klenový, Tachov, Žirovnice,
Stráž, Nová Bystřice, Choustník, Soběslav,
Lomnice, Týn n. Vlt., Písek, Strakonice,
Pracheh, Rábí, Velhartice, Pořešín. Ně

mecká jména

pocházejí z marné ješit

nosti vyrovnávati se západním sousedům,
zejména pánům v Bavořích a Francích,
odkudž nejvíce názvův přejato. Proto opa
kují se v Čechách názvy Sonnenberg (Žum
berk), Kónigsberg (Kynšperk),Waldek,Wolf
stein, Hohenberg (Homberk), Ramesberg

(Ronšperk), Engelburg, Frauenberg,'Fus
berg, Kornburg, Sternberg, Klingenberg
(Zvíkov), Landesberg, Potenstein. Ostatní
názvy německé vzaty 1. od osob, jako:
Karlštein, Karlšperk, Petršpurk, Berken
stein, Grafenstein; 2. od erbu: Lemberk
(ode lva), Rožemberk (od růže), Šternberk
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burg), Krasíkov (Schwanberg), Loket (El
hogen, pouhý překlad), Michalovice (Mi
chelsberg), Most (Landeswart), Nečtiny
(Breitenstein), Netřeby (Neu-Riesenberg).
Nový hrad (Gretzen), Nový hrad (Wenzel
stein), Nový zámek (Neu-WVithinberg), Osek
(Riesenburg), Ostrý (Scharfenstein), Přimda
(Pfrimberg), Radyně (Karlsltrone), Ronovec
(Sommerburg), Sloup (Birkenstein), Stráž
(Wartenberg), Střekov (Schreckenstein),
Světlice (Lichtenburg), Týřov (Angerbach),
Vrabinec (Sperlingstein), Zákupy (Reichen
stadt), Zvikov (Klingenberg. špatný pře
klad), Žebrák (Bettlern, překlad).
Hradec, farní ves u Stoda, zvaná tak
po prastarém hradci, !. 1186 ves kl. Kla
drubského. Ve 13. st. zůstal tu jen kostel
sv. Vavřince se 4 osedlými, který daroval

l-rál Václav(1284) kl. Chotěšovskému.
Vedle něho byl tu druhý kostel, jenž při

vtělen kostelu sv. Jiljí v Praze. L. 1354

byl tu kostel sv. Vojtěcha, s věčným ka
(od hvězdy), Hasenburg (od zajíce), Švam planstvím, jehož podací náleželo kanovní
berk (od labutě), Ronburg (od ostrvf), Puš kům u sv. Jiljí. Asi v ty doby vyskytují se tu
perk (od lišky), Ramsberg (od berana), vladyčí statky, které kl. Chotěšovský skoupil.
3. od polohy: Nižburk (Misenburg ode L. 1384 v okolí poraženi Němci od Sulka,
Mže), Egrberk, Valdštein, Vamberk (Walden— probošta Chotěšovského. L. 1450 zastaveny
berg). Valdek; 4. jiné názvy jen německé, dvůr a tvrz a teprve 1. 1494 zase vypla—
které jsou překlady z českého, jsou: Žam ceny. Po zrušení kl. Chotěšovského zrušen
pach |Sandbach t. j. Písečná), Vogelhaus kostel sv. Vavřince a rozmetán. Farní kostel
(Kletce), Rauchenberg (Kouřim), 5. ostatní zůstával při kapitole Pražské. L. 1773 i se
názvy německé: Kornhaus, Hauenstein, vsí vyhořel.
Himmelstein, Pirschenstein, Hassenstein,
Hradec Jindřichův, obyč. Hradec
Rabenstein, Hartenstein, Kčnigswart, Her (něm. Neuhaus, t. j. Nový hrad, a proto
tenberg, Geiersberg, Eisenberg, Falkenstein, lat. i Novum castrum i Nova domus), mě
Frcdewald, Tollenstein, Můhlstein, Rai sto a zámek, známé množstvím svých sta
mund, Hammerstein, Friedlant, Frieden vitelských památek:
stein, Goldenburg (Kumburk), Weissen
a) Zámek, prvotně hradec, založený
burg, Trautenau, Schatzlar, Friedenburg, od Jindřicha Vítkovce před r. 1200. Ten
Reichenau, Brandeis, Koschenberg, Richen měl dva syny Vítka a Sezemu (1223 atd.),
burg, Landskron, Tollenberg, Rosenthal, z nichž onen seděl na H. a okolí zalid
Wildcnstein, Liebenstein, Riesenberg, Hir ňoval. Nástupce a syn jeho Oldřich (1260)
sclienstein, Wolfstein, Gutenstein, Land ztratil H., kterýž mu král Přemysl odňal,
stein, Winterberg, Helfenburg, Krummau. ale uvázal se v něj zase po r. 1278. Syn
Dvojí jména mají: Andělská hora (Engel jeho Oldřich založil v hradě kapli sv. Di
burg, Engelhaus), Blansko (Blankenstein), više (1- j. 1312). Syn jeho Oldřich roz
Dívčí kámen (Maidenstein), Doubravská množil bohatství rodu svého &krášlil město
hora (Neuschloss), Hluboká (Frohburg), stavbami (1- 1348). Čtyři synové jeho se
Hradec Jindřichův (Ncuenhaus), Hrádek rozdělili, z nich dva Jindřich ('i- 1362) a
(Helíenburg), Hrádek Křivoklát (Burglin, Heřman ('i' j. 1404) drželi každý polovici
pouhý překlad), Hus (Gans), Klapý (Hasen Hradce. Po smrti onoho drželi H. Heřman
20*
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společně se syny jeho, totiž Jindřichem st.,
Jindřichem ml. a j.., a když pak tito před
r. 1398 pomřeli, se syny Jindřicha st., totiž
Janem a Oldřichem Vavákem. Když tito
podělili po Heřmanovi, vládli ještě 1. 1405
společně na Hradci, pak držel onen (zemř.
1420) Teleč s částí města H., tento (zemř.
1421) hrad H. s druhou částí města. Po
Janovi dědili synové, zejména Jan (% 1452),
po Oldřichovi strýc jeho Menhart, jenž se
potom zúčastnil všech důležitějších běhův
veřejných. L. 1438 odevzdal mu král Al
brecht věrolomného Zikmunda z Vartem
berka, aby ho ve věži H-cké umořil. Byv
l. 1448 v Praze zajat a pctom zavezen na
Poděbrady, zemřel 1. 1449 domů s- vra
ceje. Syna jeho Oldřicha (1- 1453) navští
vili na H. Eneáš Sylvius, Jan Kapistran.
Poněvadž Oldřich i bratr jeho Jan (1451
až 1468) synův neměli, dostal se díl jejich
synům Jana Teleckého (1- 1452). Jeden
z nich Jindřich (1- 1507) přetrval bratra,
držel celý H., stavěl na zámku a zlepšoval
panství. Jsa smýšlení přísně katolického,
protivil se králi Jiříkovi s jednotou Zeleno
horskou. Byla sice naděje, že se ukončí
spor ten rokováním na sjezdu, který svolán
byl do H. (1467), ale vášně a podněcování
strany papežské pokus ten zmařily. Jindřich
t. r. od královských v H. obležen, ale
ubránil se. Syn jeho Adam (1- 1531) také
stavěl na hradě. Ze synův jeho ujal H.
Jáchym, u něhož tu 1. 1558 král Ferdi
nand přenocoval. I on na hradě stavěl
(1- 1565). Syn jeho Adam hostil tu vzne

šené hosti a vl. 1580—1594, dal starý
hrad na nádherné sídlo panské, jak tehdá
v obyčeji bývalo, upraviti. Nejskvostnější
částí byl okrouhlý altán (lusthauz) [. 1591
vystavěný (1- 1596). Syn jeho Jáchym O'
dřich, na duchu a těle slabý, zemř. l. 1604

a s ním vyhasl rod pánů Hradeckých

H. po otci a mateři, zřídka tu bydlíval.
Nástupcem byl synovec jeho Ferdinand
Vilém (1- 1673) a po tomto bratr Jan Jiří
Jáchym, který u sebe císaře Leopolda
hostil (1673). Po jeho smrti (1- 1689. ná
sledoval druhý bratr František, jenž však
již 1. 1691 zemřel. Po tom rozděleno dě
dictví Slavatovské (1693) mezi dědičky,
při čemž Marie Jozefa (1- 1708), manželka

Heřmana Jakuba Černína

z Chuděnic,

H. za díl obdržela. Tito tu vítali vznešené
hosti a H. stal se předním sídlem rodu
Černínského. Syn jich František Jozef
(1- 1733) uctíval tu také vznešené hosti,
tak to i činil syn jeho Prokop (1- 1777).
l... 1773 vyhořel zámek a s ním všechny

krásné umělecké památky.
(1- i845),

Jan Rudolf

syn Prokopův, část zámku ob—

novil, ostatek tak tak přikryl, kterýžto stav
nehotovosti potrval i za jeho nástupcův
Eugenia Karla (+ 1868) a Jaromíra. (H.
IV, 1.)

b) Město. H. povstal z trhové vsi na
spůsob podhradí ke hradu přistavěné. Za
kladatel její Jindřich Vítkovec postavil tu
kostel farní, jejž odevzdal křižovníkům
řádu německého. Tito zřídili před r. 1255
při kostele špitál, a proto v l. 1255 a 1267
od pánův novými statky darování. L. 1320
založen druhý kostel sv._Jana Křtitele a
při něm kl. minoritův. (L. 1564 vystěho
vali se do Jihlavy a klášter přeměněn na
špitál). Heřman 2 H. postavil velký kostel
zhruba asi tak, jak se nyní spatřuje, na
dal jeho oltáře a založil l. 1399 nový špitál
u mostu. On a Jindřich, synovec jeho,
učinili obci první obdarování. Jindřich dal
sousedům své polovice (1389) svobodu,
aby o statcích svých řídili a volně se stě
hovati mohli. Nástupcové jeho učinili na
dání pro oltáře. L. 1457 uvedení do H.
františkáni a vykázán jim kostel sv. Vá

z Hradce po meči. Dědičkou byla Lucie clava (ve 14. st. vystavěný). Asi v ty časy
Otilie, sestra zemřelého (1- 1633), 5 man opustili němečtí rytíři H. a fara osazována

želemVilémemSlavatou z Chlumu(zemř. kněžími světskými. Dosud měly polovice
1652) ze všech držitelův H. nejznameni
tějším. Když ]. 1618 po známých událo
stech ze země ujel, zabrali stavové H. a
užitky panství přikázali osobám od vojska
znuzeným. L. 1649 Vilém zámek rozšířil.
Adam Pavel, (1- 1657), syn Vilémův, drže

města mezi někdejší pány rozdělené různé
svobody a rozdílná práva; proto Jindřich
2 H. (1- 1507) práva jednostejná všem vy

měřil (1472) a obec (1476—1506) dědi
nami obdařil. Na prosbu jeho také erb
městský rozhojněn 0483). Františkánům
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vystavěl (1478) nový klášter na předměstíÍ Pavla. syna jeho. Oběma náleží zásluha,
s kostelem sv. Kateřiny, dal velký kostel že udrželi H. jazyku českému. [.éta 1668
opraviti (1482) a zřídil v něm uprostřed upraven střelecký spolek, již dříve zalo
oltář (1495). Poručníci statkův jeho po žený. Ferd. Vilém Slavata obnovil l. 1668
tvrdili (1507) svobody obce, tak i učinil klášter františkánů, jenž byl vyhořel. Jan
]. 1516 Adam. Léta 1534 založen skrze Jiří Slavata vyprosil městu majestát na
Annu kněžnu Minstrberskou & vdovu po čtvrtý trh výroční & dva trhy na dobytek
Jindřichovi a dceru její Annu tak zvaný (1689). L. 1741 bojováno u H. mezi krá—
klášteříček neb špitál. jenž ]. 1600 zrušen. lovskými a Bavory. L. 1765 navštívil císař
Jáchym : H. potvrdil l. 1552 svobody obce. Jozef ll. město H. L. 1773 zrušen řád
Syn jeho Adam prodal obcí (1575) ves jezovitův, kolej zabrána a l. 1779 na vojen
Olešnou & obdařil ji 1. 1591. L. 1582 za ské kasárny přeměněna. S jezovi-ty zaniklo
ložil hřbitov, na němž postaven vl. 1590 i gymnasium. L. 1793 zrušen kostel sv.
až 1594 kostel sv. Trojice pro křesťany A1žběty a prodán za sousedské stavení.
pod obojí. Na žádost manželky své' Kate— L. 1798 přijel do H. arcikníže Karel a
řiny vzal s sebou P. Jana Vivaria, regenta bydlel z klášteříčku. l.. 1801 město \'y
Pražského jezovitského konviktu, a na té hořelo, [. 1805 obsazen H. od Francouzův
cestě odhodlal se jezovitům kolej zříditi. a vymáhány poplatky a příspěvky L. 1807
Syn jeho Jáchym Oldřich položil základní otevřeno vyšší gymnasium. L. 1848 zříz.
kámen při zvuku všech zvonů a hlaholu v H. národní garda (i dělostřelectvo). “Léta
trub a kotlův. Kolej s kostelem sv. Maří 1895 byl tu sjezd bývalých studujících
Majdalény teprve za několik let postavena. zdejšího gymnasia. V H. narodili se: Ant.
Manželka Adamova, Kateřina z Montfortu, Rezek (1853) a A. Tadra (1844) Erb:
postavila l. 1604 seminář pro chudé stu Štít modrý a v něm zlatá růže, kterou
dující, Marie Maximiliána, vdova po Jách. drží dva zlatí lvi pod zlatými korunami,
Oldřichovi dala postaviti kostel sv. Jakuba každý se dvěma ocasy, na zadních nohách
u města. Vilém Slavata obmezoval víru stojící, 11nad tou růží zlaté W pod ko
pod obojí, podporován jsa v tom jezovity, runou zl. (Rull, Monografie města H. J.)
kterým byly 1. 1594 všechny kostely a fary
na panství odevzdány. Proto l. 1618 vy (něm. Kóniggrátz, staženě místo Kó'm'guí“
pověděni jezovité a H. stavy obsazen. T. r. grálz, v starých dobách i zprosta Grálz),
chtěl se Dampír města zmocniti úskokem, král. město, prvotně hradec, t. j. opevněné
ale posádka ho odehnala; za to spálil před místo pro knížecí úředníky. Poloha při
městí a kostel sv. Václava vybil. Po druhé zlatém poli svědčí, že H. stojí od pra
se pokoušel 0 H., vnikl do města, ale dávna, ale první zprávy o něm jsou z- 11.
úmysl jeho zmařen hrubou střelbou, na st. (Viz Hradecko)
Když Hradecko vy
rynku postavenou. L. 1619 zavedeny tu kázáno za úděl kněžici Jaromírovi, stal se
řády pod obojí a H. usilovali o to, aby H. sídlem knížecím. Od té doby tu byl
se město jejich stalo královským. Brzo zemský úřad (krajský soud) a od neznámé
po bitvě Bělohorské osazen jest H. voj doby arcijáhenství, které se 1. 1167 při
skem císařským, ku konci t. r. (1620) pomíná. L 1109 se tu shromáždili pří
vrátili se jezovité, obci odňaty výsady, za vrženci Oty Olomouckého, odltudž táhli ku
vedeno vyšetření a začato s reformaci ka Praze. T. r. chtěl tu kníže Vladislav sla
tolickou. Lucie Otilie vrátila svobody od viti vánoce, ale sešlo z toho. Za Přemysla I.
ňaté (i list od ní 1. 1606 na handl vinný objevuje se na místě staročeské obce hrad
daný) a synové její je na radnici přinesli. čanův obec městská, jíž daroval týž král
L. 1625 vymohl Vilém Slavata u papeže, (1225), přebývaje tu, dědinu Vesce. Král
že faru v H. povýšil na proboštství. Za Václav I. přebýval tu 1. 1229. L. 1241 při
následujících let mnoho trpěl H. od vo pomlná se již zdejší klášter minoritův; asi
jákův. L. 1630 potvrzeny od Vil. Slavaty tehdá tu také byl hrad, na němž bydleli
svobody městské a léta 1653 od Adama knížecí úředníci a jemuž také poddány byly
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domy za hradbami. Tyto připojil král
Václav ll. k městu (1298). Po jeho smrti
vykázán H. za vdovské sídlo vdově jeho
Elišce, která odtud nazývána »královou
Hradeckoua To vedlo i ke zřízení u a ,
kt'eTý'"důchody H. i jiných měst králové
věnem zapsaných zpravoval (počátek pod

jíž sousedé pastvami užívali. Na uhrazení
dluhův městských dovolil král (1396) vy
bírati clo z ryb. L. 1400 přikázán H. krá
lové ofii. l.. 1407 byl v městě velký
oheň a kostel vyhořel. Té doby bylo při
kostele sv. Ducha tolik oltářů a kaplanů,
že se tolika jiné město vykázati nemohlo;
nad to kostel sv. Jakuba na předměstí.
který křižovníkům řádu Německého náležel
(1361—1418), kostel sv. Martina na před
městí (1354 a t. d.), jehož podací náleželo
arcijáhnům, kostel sv. Petra na předměstí

komořství věnných měst; předtím také
byli komorníci králové). H., byv sídlem
Elišky a jiných královen, stal se prmím,
měs£e_m'_po__l?raz_e.L. 13gz,založen

kostel

sv. Ducha. L. 1307 přijala sem Eliška po

sádku rakouskou, potvrdila l. 1308 sro (1354. a t. d.), jenž náležel kl. Opatov—
body svých měst. Od 1. 1315 sočila na ni skému, kostel a špitál sv. Anny též na
»Pražská ltrálovnaa Eliška, poněvadž dceři předměstí & dva klášterní kostely. Kněz
své Anežce kněžně Slezské bez jejího svo Ambrož (prý farář u sv. Ducha), horlivý
lení provdané H. upsala. Za války proto přívrženec Husův, byv (1419) skrze krá
vzniklé opustila Eliška H. a odebrala se lovnu z H. vypověděn, velice přispíval
do Brna. Král Jan ujav H. potvrdil l. 1318 k rozšíření husitství na venkově. Když
svobody obce a na opravu města dal jí ]. 1420 byl tábor na Kunětické hoře, byl
les Bor. Aby mohli hradby stavěti, slevil tu také Ambrož a vedl lid mimo nadání
jim ]. 1321 na platech a dovolil jim sta ke H., kterýž bez velkých nesnází zlezen
vivo bráti na království. Právo podační 26. června!. Potom uchvátil Ambrož arci
kostela sv. Ducha daroval kl. Sedleckému jáhenství i faru a město podřízeno hejt
(1325), avšak čtvrt století později přece manům bratrstvu Orebského. Kláštery
je zase králové vykonávali. Potom zastavil zdejší (minoritův s kostelem sv. Jana Křt.
H., ale syn jeho Karel jej 1. 1333 neb a jeptišek s kostelem sv. Jiří) vyvráceny.
1334 zase vyplatil. l.. 1339 celé město L. 1423 uspořádav Jan Žižka bratrstvo
vyhořelo. Okolo l. 1359 se město dláždilo, Orebské čili Menšího Tábora stal se jeho
a na to skrze král. úředníky mýto vybí hlavou a H. středem, odkudž v letech násl.
ráno. Císař Karel IV. upsal l. 1363 H. rozličné válečné jízdy podnikány. L. 1436
choti své Elišce Pomořské do života po podání země České ještě H. odporoval
aneb do stavu změněni, povolil l. 1364 císaři Zikmundovi. Následovalo proto ob
vybírati mýto na opravu hradeb, a l. 1372 ležení města, které se nezdařilo, avšak
udělil sousedům svobodu. aby mohli 0 stat i. 1437 se H-čtí poddali. Téhož léta za
cích svých říditi a konečně ]. 1378 daro psal císař H. manželce své Barboře
val jim ungelt neb p0platek ze soli do u věně, která si po smrti císařově Mělník
vážené a sklad prodejných věcí. Králová 'za obydlí zvolila (avšak v H. zemřela
potvrdila jim výroční trh »poslednía a po 1. 1451). V l. 1437—1448 bydlel v H.
smrti manžela svého zvolila si H. za sídlo. M. Jan z Rokycan. L. 1448 H. pomáhali
l,. 1382 vysadila téhodní trh na maso a při dobytí měst Pražských. Král Ladislav
propůjčila některé pekařské svobody ko (1454), Jiří (1459) a Vladislav 11472)
láčníkům. U jejího dvora žil Ludvík (Tka potvrdili svobody obce. Po smrti krále
dleček), známý svým skládáním, k němuž Jiří držela H. králová Johanka a druhdy
dala příčiny nevěrná mu Adlička (1407). tu přebývala. L."1482 byl tu sjezd kraj
Zemřela l. -393. Podle pověsti zůstavila*ský strany pod obojí, tehdá sem přijel
pás, skvostné lžíce a jiné klénoty, které Augustin Lucian, biskup Sankturienský, &
jsou částí pokladu obecního. Král Václav tu světil kněží. L. 1484 město vyhořelo.
ujav H. ustanovil, že královna nesmí městu ; Léta 1515 vyžádali si H-čtí majestát na
nové daně ukládati a peří vybírati (1395)',ochranu
při právech & víře “pod obojí a
a daroval městu Obec při království ležící, 1. 1516 byl tu druhý sjezd stavův pod
l

Hradec Levý — Hradec
obojí. I,. 1531 potvrzeny svobody skrze
Marii královnu, vdovu po Ludvíkovi, a
přičiněny nové. L. 1547 pokutován H.
pro vzpouru na svobodách a statcích; větší
část statků prodána a jen menší l. 1549
navrácena, avšak králi ' několik let vrch
nost ponechána. Nové statky přikoupili
H-čtí v následujících letech. V l. 1567 po
tvrzeny svobody. L. 1576 uvázala se v H.

králová Marie Španělská,

!. 1579 ob

drželi H-čtí majestáty na potvrzení svobod
a nové trhy. L. 1586 velká část města
vyhořela. V násl. letech se obec příspěvky
válečnými a rukojemstvími za panovníky
velice zadlužila, nad to obcí pro vzpouru
všechny statky odňaty (1620). Větší jich
část zase ). 1628 navrácena. V l. 1620 až
1627 trpěl H. mnoho od vojáků; nelí
tostně trýznil město a okolí nejvyšší Monte
cuculi. Pro ty nátisky a provádění katoli
cké reformace mnozí sousedé se vystěhovali
a domy pusté zůstavili. L. 1628 potvrzeny
H-ckým svobody. L. 1629 založena kolej
jemvitův, k níž přistavěn [. 1654 kostel
Nanebevzetí p. M. Od 1. 1631 zase začaly
ná1isky vojenské. L. 1639 opanovali jej
Švédové Bannérovi a vytloukli. l.,. 1640
dobývali města císařští a v moc svou je
dostali. Stav města pak byl takový, že
400 domův bylo vypáleno neb pobořeno
a sousedé na žebrotu přivedeni, kterýž
stav ještě 1. 1656 potrval. L. 1664 zřízeno
tu biskupství. L. 1680 přijela sem císa
řovna Eleonora utíkajíc před morem. Léta
1702 založili jezovité gymnasium. V letech
171 1—1721 postaven kostel sv. Jana Nep.
L. 1741 vpadlo sem pruské vojsko, po
něm přijel sám král Bedřich ll.; odtáhli
teprve po učiněném příměří. L. 1744 zase
sem přitáhli Prusové, a později za nimi
král. L. 1751 stal se H. sídlem krajského
úřadu. 1.. 1758 přitáhli sem zase Prusové,
avšak ustoupili dílem pro nedostatek, dí
lem pro strach z císařských. L. 1762 vpadla
sem zbčř pruských kozákův a vedla si tu
jako sprostí loupežníci a město vypálili.
Císař Jozef ll. vyhlásili H. za pevnost
(1766); předměstí všechna s kostelem sv.
Antonína a špitálcm vykoupena & zbořena
a na jaře začalo se s opevňováním. Císař
sám sem přijel t. r. a v následujících letech
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několikráte. L. 1774 zbořen klášter u sv.
Anny a sv. Pavla a l. 1778 kostel sv. Petra
na Pražském předměstí. L. 1786 dodělá
vána brána Slezská a l. 1789 stavba pev
nosti dokonána. L. 1814 zuřil v městě
oheň. L. 1836 zavítal sem císař Ferdinand
ubíraje se ke korunování do Prahy. L. 1849
prohlášen v H. stav obležení a brány peč
livě zavírány. (Trval do r. 1853.) L. 1850
H. vyzbrojován, když se očekávala válka;
také počali úřadovati cís. úřadové. Léta
1856 stavěna dráha od Pardubic k Liberci
a od podzimku l. 1856 se jezdilo. L. 1866
za války (viz Hradecká bitva) mnoho oby
vatelstva se vystěhovalo, pevnost zatopena
a část překrásných stromořadí vykácena.
T. r. po učiněném míru zavítal do H.
císař František Jozef. Ačkoliv již před tím
(1858) úmysl byl pevnost zdejší zrušiti a
po zkušenostech poslední války utvrzován
byl, přece uskutečnění jeho se po léta pro
táhlo. Po rozpuštění pevnosti a odevzdání
hradeb a příkopů dána H. příležitost vol
ného rozvoje, kterýž přes 100 let pohře
šoval. Znamenití rodáci: Marek Hradecký
(nar. c. 1412), Jan Šindel (15. st.1, Ci
pryan Leovicius (1557), Jan Škornice
('i' 1570), M. Marek, M. Petr z Hradce,
Pavel Aquilinus, Martin Polycarpus, Vít
Orcinius, Jakub Veleš, Ondřej Modestinus,
Václav Placel z Ebinku (+ 1604), Bohu
slav Balbín z Orličné. slavný dějepisec a
upřímný Čech (nar. 1621, -'r 1688), Jiří
Veis (1- 1687), Stanislav Vydra (T 1804),
Fr Švenda (1- 1822), Jozef Rautenkranz
(1- 1818), Karel Sud. Schneider (—'r1835),
Joz. Lib. Ziegler ('l- 1846), Karel J. Ro

kytanský (1- 1878), Frant. Havránek (nar.
1805), V. V. Tomek (nar. 1818). Erb:
Štít červené barvy a v něm znak král.
Českého, však s tím rozdílem, že lev obrá
cen jest klevé ruce a v předních nohách

zl. písmenu G drží.(Solař, Dějepis H. k.)

Hradec Levy viz Levý Hradec.

Hradec Nový, město založeno l. 1766.
Když totiž při zakládání pevnosti vypově
děni jsou sousedé z podměstí od Pražské
brány až ke Slezské. vykázáno jim k usa
zení místo, kde povstal H. N. L. 1769
založen tu kostel.
Hradec, ves vladyčí aspoň na dva statky
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Hradecká bitva

rozdělená, jež se přip. l. 1379 v podkraji hém boji, ve kterém se Sasové statečně
Mežském, o níž však nelze říci jestli za drželi a dvakráte na Prusy útok učinili,
nikla aneb se skrývá pod jiným jménem. podařilo se Prusům na nejkrajnějším le
Hradecká bitva (1866, 3. července) vém křídle v Přímském lese se usaditi a
rozhodla ve válce rakousko-pruské. C. k. potom Vyšší Přím_opanovati. Sasové ještě
armáda ležela od Vyššího Příma přes Pro drželi Probluz a dvě c. k. brigády (Roth
bluz, Střežetice. Dlouhodvory a Hořeněves a Schulz) srazily se v Břízském lese. Mezi
až k Račicům a odtud podle Trotiny až tím pronikla divise pruská přes Popovice
k Labi. Na levém křídle u obojího Příma k Probluzi a Sasové umdlení nemohouce
a Probluze stáli Sasové a za nimi 8. sbor, této odpočaté části odolati ustoupili s ce
ve středu mezi Střežetici a Chlumem 10. lým křídlem na Rosnické výšiny. Edels
a 3. sbor, na pravém křídlu u Čistěvsi & heimova divise c. k. jízdy právě (o 4. ho
Maslojed H. a mezi těmito a Hořeněvsi dině odpoledne) zamýšlela přes Těchlovice
2. sbor. V reservě stál jihozápadně od vpadnouti do pravého boku Labské armády.
Rozběřic 1. a 6. sbor. Divise jízdy takto když povolána byla do středu: Labská
byly postaveny: :. lehká u Stěžer, 2. lehká armáda tedy stála u Probluze při levém
u Sendražic a Lochenic, 1 reservní sev. boku c. k. vojska v ten čas, když se pravé
od Rozběřic, 2. u Břízí a 3. u Dlouho křídlo s armádou korunního prince setkalo.
Události na pravém křídle: Asi
dvorů. Hrubá střelba položena byla u Světí
a výšinách u Lípy. Všeho vojska bylo: současně, když začal boj ve středu, také
175.000 pěších, 24.000 jezdců a 770 děl. s bojem započato na pravém křídle. Sedmá
Prusové měli všeho 220.000 mužův a pruská divise od Benátek učinila útok na
780 děl. Střed (! armáda) postupoval po les Svěb a přední voje rakouské odtud
obou stranách Hořické silnice k Sadové, vytlačila. Čtvrtý sbor pokoušel se o to,
Labská armáda v pravo od ní, od Smi aby les zase obsadil, avšak několikeré
dar k Nechanicům. Korunní princ7 jehož útoky ač výtečně začaté selhávaly, až te
hlavní stan byl v Králově Dvoře, měl roz prve, když oddělení druhého sboru do boje
kázáno, aby se vší silou pomáhal & k Tro— zasáhlo, okolo poledne zase obsazen. Ztoho
tině a Hořeněvsi postupoval. Asi o 8. ho počal zlý následek, totiž ohromná ztráta
dině ráno začal boj mezi Cerekvici a Ne mužstva a obnažení (vyprázdnění) posta
vení od Hořeněvsi kTrotině, kdež státi
chanici podle Bystřice.
Události ve středu: Přednívojestředu měl druhý sbor, avšak zbyla jen jediná
c. k. armády ustoupily po dlouhém boji jeho brigáda. V tu chvíli přišli první vojí
od Sadové, Dohaliček a Mokrovous k hlav nové korunního prince na bojiště. Poně
nímu šiku, po čemž Prušané překročili vadž fronta proti nim obrácená slabě byla
Bystřici a až k lesům Skalce a Holé pro obsazena, podařilo se pruským gardám a
nikli. Dále postoupiti nemohli, poněvadž 6. sboru po snadném boji obsaditi důle
z 160 děl na výšinách Lipských a Dlouho žité výšiny u Hořeněvsi a Sendražic. Roz
dvorských postavených zpousta koulí se kázáno tudíž 4. a 2. sboru c. k. vojska,
na ně vychrlovala. Až do 2 hodin s po aby Svěb pustil a k Nedělišti a Chlumu
ledne zde věci dobře stály; neb I. pruská ustoupil. Avšak Prušané přece pronikali
armáda udatným odporem c. k. vojska k Maslojedům a Chlumu; Chlum asi o půl
byla zastavena, ano v nebezpečí, od c.k. třetí hod. 5 poledne nenadále od východní
dělostřelectva býti zničenu.
straně od :. divise gardy pruské napaden
Události na levém křídle c. k. voj & dobyt. Brzo potom dostaly se i Rozbě
ska: Přední voje Sasů dlouho se bránily běřice a Neděliště v moc Prusův. Rozká
v Nechanicích, Lubně a Popovicích proti záno tedy 1. a 6. divisí c. k. vojska, aby
předním vojům pruským. Po celé před učinila útok na Rozběřice a výšiny Chlum
poledne tu byly malé potyčky. Po 12. ho ské; ony vzaty hned při prvním útoku,
dině divise pruského vojska skrze Přímský avšak na Chlumě Prusové svoje postavení
les učinila útok na obojí Přím. Po dlou ubránili.

Hradecké biskupství — Hradecko
Nastalo pro c. k. vojsko nezbytí, z bo
jiště ustoupiti. Ustupování jeho umožněno
bylo obranou jízdy a dělostřelectva, které
se tu v pravém smyslu obětovaly. Ačkoliv
mělo c. k. vojsko několik cest přes Labe
otevřených, přece se dálo ustupování 5 ve
likými ztrátami; příčina toho byla ta, že
nebyl udělán napřed rozvrh ústupu a že
průchod skrze pevnost Hradeckou teprve
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stupce jeho Jan Jozef hr. Vratislav z Mi
trovic (1733, 1- 1753) obdržel l. 1737
od papeže ostatky sv. Klimenta, koupil
(1747 —1751) statky Zájezdec a Roubo
vice). Nástupce jeho Antonín Petr hr. Při

chovský z Příchovic (1753—1763) byl
po 10 letech jmenován arcibiskupem. Jede
náctý biskup Heřman Hanibal hr. Blů
megen (1763, 1-1774) málo se v Hradci

v 11 hodin v noci byl dovolen. C. k. voj zdržovalanástupce jeho Jan OndřejKaiser

sko ztenčeno o 1313 důstojnikův a 41.000
mužů a ztratilo 187 děl (tyto z větší části
proto, poněvadž zůstávaly k obraně ústupu).
Prusů padlo 360 důstojníkův a 9000 mužů.
(Z díla Kriegs-Chronik Čsterreich-Ungarns.)

Hradecké biskupství

založiti mínil

již císař Ferdinand H[. (1653), avšak pře
kazila mu v tom smrt jeho. Za prvního
biskupa určil Jana Karamuela, avšak na
přání cís. Leopolda zřekl se toho (1659),
poněvadž si císař raději přál Matouše Ferd.

Sobka z Bilenberka.

Tento byv l. 1660

z Kaisernu

(1775, “|“1776) a Joz. Adam

hr. Arco (1776—1780) pro krátkost pano
vání také nic podstatného ve své diecési
vykonati nemohli; Arco po celá dvě léta
ani v diecési nebyl. Čtrnáctý biskup Jan
Leopold z Háje (1780, + 1794), muž
vtipu ostrého, zůstal ve vděčné paměti svých
osadníkův. K žádosti císaře Jozefa rozšířeno
jest H. b., posud skrovné kláštery, farami
a kostely Chrudimského a Čáslavského
kraje, též panstvím Poděbradským, což vše
1. 1783 od arcibiskupa postoupeno a od pa
peže potvrzeno. Počet kanovníkův posa
vadních (9) cís. nařízením ztenčen (S).

jmenován koupil pro kapitolu statek Skály
(před tím l. 1656 byl arcibiskup Chrast
k stolním statkům biskupovým koupil), tři Patnáctý biskup M. Tadeáš hr. z Traut
domy v městě ke zřízení residence a do
sáhl toho, že papež Alexander VII. (1664
10. listop.) biskupství v H. založil. K bi
skupství přidělen tehdejší Hradecký kraj
a fary Chrast a Vejvanovice v Chrudim
sku. Povýšením Matoušovým na arcibiskup
ství (1668) uprázdnil se stolec biskupský,
na nějž dosedl Jan Bedřich hr. 7. Vald
šteina ]. 1673, ačkoliv byl již 1. 1668
od císaře jmenován, avšak nikdy do Hradce
nepřišel Třetí biskup Jan Frant. Kryštof

mansdorfu

(1794—1811) vymohl loka

listům zvětšení platu a založení bisk. škol
theologických v Hradci (l. 1802). Aloisa

Jozefa hr. Krakovského

z Kolovrat

(1812—1830) následoval Karel Hani
(1831 —1874), jenž zavedl vzorný pořádek
v matrikách a diecési pro snadnější řízení
znova na vikariaty rozdělil. Od 1. 1863
horlivě se přičiňoval o opravení kostela
sv. Ducha (1- 1874). Nástupce jeho a osm

náctý biskup byl Joz. Hais (1875—1892),
z Talmberka
(1676, 1- 1698) zůstavil jenž šťastně a důmyslně svou diecési ří
po sobě mnohou pěknou památku. Ná dil a požehnaný svůj život v Chrasti dne
stupcovéjeho Bohumír Kapoun ze Svoj 27. října 1. 1892 dokončil. Devatenáctým
kova (1698—1701) a Tobiáš Jan Beker biskupem jest Edvard Brynych. (Solař,
(1701. + 1710) pro krátkost panování děj. Hradce.)
mnoho novot nezaváděli, avšak tento za
Hradecko, ves u Kralovic, jež založena
ložil kostel sv. Jana Nep. Jan Adam hr. v 16. stol. a pojmenování své zdědila po
.
Vratislav z Mitrovic (1710—1721) do místu bývalého Hrádku Odrance.
Hradecko, Hradecký kraj, 1. území
stavěl residenci (1714) a kostel sv. Kli
menta (1715). Sedmý biskup Václ. Frant. politické a soudní, jež obsahovalo od
Košínský : Košína (1721,--|- 1731) také pradávna pozdější kraje Hradecký a Byd
krátce panoval a nástupce jeho Mauric žovský (neb Jičínský). Západně sahalo až
Adolf kníže Saský (1731 jmenovaný) za Jičín a Králův Městec, jižně asi až
krátký čas po svém přibytí do Hradce k Labi a Divoké Orlici. Kraj byl velký,
jmenován byl biskupem Litoměřickým. Ná ale bylo v něm prvotně mnoho nevzděla

Hradecko
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ných částí. Zpytihněv ll. ('i' 1061) prý vy-l 1460—1471

kázal H. za úděl Jaromírovi,

Mikuláš Berka z Dubé,
ze Žampachu,

bratru 1471 Václav Hložek

svému, jenž za držení svého Jaroměř za 1471—1479 Vilém Krušina z Lichtem
ložil; bylo-li tak, držel H. jen krátkou dobu. burka, 1479—1494 Mikuláš Hořický
Kníže Vladislav udělil H. (1 115) se čtyřmi z Hořic,

hradci Soběslavovi

1501—1502 Beneš Sendraž
bratru svému, ale ský z Sendražic (administrator), 1503
až 1504 Václav Čeč z Nemyčevsi, 1507
až 1513 Bohuněk Černín z Černína,

vláda tohoto trvala velmi krátce, poněvadž
mu Vladislav dal náhradu na Moravě a H.
zase k sobě potáhl. L. 1134 učinili krajané
H. 5 Chrudimskými, Boleslavskými, Čá
slavskými a Kladskými vpád do Slezska.
Ode dávna byl v H. zemský úřad čili soud;
Pertolt, purkrabě H., přip. se r. 1195 a
Přisnobor sudí r. 1229. Výslovně se týž
zemský úřad totiž »úředníci a soudcove'c

1530—1542JanLitoborskýzChlumu,

1543 Jan Chvalkovský 'z Hustířan,
1545—1563 Bernart Žehušický z Ne
stajova, 1570—1591 Albrecht Kapoun
ze Svojkova, 1592—1603 Jan z Vře
sovic, 1603—1605 Kryštof Vratislav
z Mitrovic, 1605—1611 Adam Hrzun
]. 1248 přip. Ke sklonku 13. st. byl stav z Harasova, 1615—1619 Kašpar Kaplíř

z Sulevic, 1619—1620 Bohuslav z Mi
chalovic, 1620 Bedřich z Bílé. 1620
až 1624a 1628 —1629Humprecht Černín
: Chudčnic. 1624—1627 Kryštof Cha
novský z Dlouhé vsi, 1629—1638 Jiří
Malovec: Chýnova, 1638—1640 Jan Jin
až 1325 byl Henlin vladařem a l. 1313 dřich Chanovský z Dlouhé vsi, 1640 až
Mikuláš soudcem; onen měl také pravo 1647 Oldřich Sezema ze Skuhrova, 1647
mocnost nad Bydžovem; ku kraji náležela až 1652 Bedřich Leop. z Věžník, 1652 až
pak i krajina Polická a v berních věcech 1653 Jozue Kořenský z Terešova, 1653
iTrutnovsko. Z purkrabí přip. se 1. 1320 až 1663 Jan Vilém z Gerštorfu,
1663
Macek Mnich z Bukoviny. 1356 Rupert František z Šeidleru, 1664—1671 Lam
: Heřmanic. Za Karla IV. dáván týž bert Hřebenář z Harachu, 1671—1682
úřad osobám panského řádu, jako byli Daniel Pachta z Rajova, 1682—1685
1. 1378 Aleš z Cimburka,
l. 1395 Heř Vilém Gervasius z Gollen, 1685——1691
man z Choustníka,
l. 1399 Předbor Ferd. Kryštof ze Šeidleru, 1691——1697
z Ronova a vl. 1415—1419 Jindřich Petr Mikul. Straka z Nedabylic, 1699
z Vartemberka. Když [. 1437 obnoveny až 1705 Frant. Michal z Věžnik. 1705
úřady zemské v Praze, neobnoveny úřady až 1707 Václ. Arn. Markvart z Hrádku.
takový, že purkrabě měl obranu a po
pravu, soudce věci právní a vladař řídil
důchody královské vycházející z vesnic ke
hradu náležitých. Jako vladaři přip. se za
Václava ll. Gundakar a Pertolt; tomuto
král Václav vladařství pronajal. V l. 1311

krajské, přestavše r. 1419 působiti a za Císař Jozef l'. zrušil soud purkrabský a
nikly; avšak náhodou aneb schválným spů daroval dům purkrabský (1706) biskupovi;
sobem nám neznámým stalo se, že v H. zřízen z něho l. 1714 seminář a velká
starý úřad potrvaljakožto soud purkrab světnice, v níž se k soudům sedávalo, po
ství Hradeckého a purkrabě že se odtud nechána za refektář. Následující purkra

psali purkrabími kraje Hradeckého. bové Jan Hubert hr. Hartig (1708 až
Poněvadž pak pro popravu, která purkra 1718), Ludvík Ignác Bechyně z Lažan
bím l. 1405 zvláště byla vysazena, zřízeni (1718—1719), Jan Frant. z Golče (1720
l. 1440 hejtmané krajští, zůstal purkrabím až 1737), Václav Kazimír Netolický
podobný obor působnosti, jako měl soud z Eisenberka (1738), Jan Kryštof Do
purkrabství Pražského, ovšem jen pro H. halský z Dohalic (1739—1743, 1751
kraj. Úřad purkrabský od 15. stol. také až 1764), Jozef Jáchym Vančura z Řeh
dáván osobám vladyckého řádu, avšak nic (1743—1748), Jan Marcell z Hen
vždy počítán k vyšším úřadům zemským. netu (1764—1780), Jáchym Nesslinger
Jako purkrabě se přip. 1. 1454 Mikuláš: z Selchengraben (1780 —1782), Matyáš
z Leskovce, 1457 Matěj ze Hrošky,l Jozef v. Smittner (1791—1796), .lozef
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(1796—1803) zakládány aneb přestavovány (Hrádek

nepřebývali proto v Hradci, nýbrž mohli Křivoklát, Nový, Starý a t. d.); 3. částí
bydleti kdekoliv. Zůstávajíce napořád úřed hradu, která se mohla sama brániti, sklá
níky zemskými, měli až do r. 1748 hlas dajíc se z věže ohrazené (ku př. H. na
v místodržitelské radě, avšak od 1. [748 hradě Krumlovském); 4. takového pev
měli jen prostý titul beze všeho významu, ného obydlí, které bylo prostrannější než
obyčejné tvrze, avšak přece se nevyrovná
který pak 1. 1803 zanikl na dobro.
Po zrušení soudu purkrabského násle— valo hradům, jako ku př. H. Březí, nad
dovala i změna v politické zprávě kraje, Poděhusy, Komorní a j. v.
Hrádek, n. ves aneb dvůr u Skalska
an pro velkou svou rozsáhlost l. 1751 na
dva kraje. totiž Hradecký a Bydžovský a Sudoměře v okolí Ml. Boleslavě, v těch
rozdělen. L. 1849 zřízena krajská vláda místech, kde jest také prastaré hradiště.
v Jičíně pro oba tyto kraje čili obvody Jiřík 2 H. (1389 , Kateřina dcera jeho
zemských soudův Jičínského a Hradeckého. (1411) a j. řídili se knihami města Bělé.
L. 1854 vyhlášeno zase nové rozdělení ::
Hrádek, farní ves u Ctiboře v okresu
Hradec stal se opět sídlem krajského úřadu, Vlašimském, prvotně starodávné hradiště,
kterému poddán byl bývalý kraj H. 5 ně potom ves s dvěma tvrzemi, při níž byl
kterými změnami. Po zrušení kraj. úřadův 1. 1350 farní kostel. Právo podací měli
[. 1862 potrvalo H. jen jako obvod kraj. l. 1386—1394 Bohuněk, 1414—1417 .lan,
soudu.
snad týž, který potom pánům z Hradce
2. Arcijúhenství v. t 3. Děkanství sloužil (1448 a 1449). Ve válkách l. 1467
neb kraj děkana Hradeckého, jenž a 1468 vypálen od strany nepřátelské a
obsahoval ve 14. a 15. st. tyto fary: ko nazýval se odtud Spáleným H. Od panství
stely v Hradci, Hrádek, Libčany, Krato Vlašimského, k němuž v 15. st. připojen,
nohy, Dobřenice, Bělou, Semín, Rosice,; pr. (1547) obci města Vlašimě. Léta
Bohdaneč, Živanice, Ždanice, Osice, Stě-! 1627 zastaveny pouti ke kostelíku M. Jana
žery, Dříteč. Kunětice, Býště, Chvojno, Husi na Kladrubské hůře a obráceny na
Albrechtice, Třebechovice, Krnějovice, Čer- H. k milostnému obrazu a soše Matky
nílov, Vys. Ujezd, Libčice, Meziříčí, Ja- boží. Ty pouti byly již r. 1677 a zvláště
senný. Rohenice, Zvoli, (Jaroměř), Zaluňov,'se rozmnožily r. 1763. V l. 1765—1790
Heřmanice, Semonice, Ples, Číbuz, Holo- byla socha z nařízení kr. úřadů schována.
hlavy, Habřinu, Sendražice, Lochenice, Ne-_V 17. stol. zbaven byl kostel duchovního
děliště, Chlum, Světí, Všestary, Probluzjisprávce, avšak l. 1787 jím zase opatřen.
Nechanice, Suchou, Petrovice, Dohaličky,šZa naší paměti tu byl farářem ctihodný
Stračov, Milovice, Hořice, Jeřice, Hněvče-ŠA. -N. Vlasák. (MB. ll. 74.)
ves. Hoříněves,Cerekvici,Žiželeves,Chotě-ě
Hrádek (něm. Háusles), ves u Trh.
bořice. Dubenec, Lanžov, Červ. a Bílou.Svin, při níž stával hrádek neb tvrz. Zde
Třemešnou, Byšičky, Miletín a Brusnici.šseděl vl. 1360—1380 Pešík z H. Kromě
Do 1. 1420 sídlel děkan na kterékoliv faře,?něho se přip. 1364 Lipolt, 1390 Laviček
od r. 1420 v Hradci.
'a 1392 Bohuslav : H. Ves patřila již

Hradečno, ves u Smečna, má jménojl. 1390 k panství Novohradskému a na
po starém hradišti, na jehož opyši posta-;tvrzi sídleli odtud purkrabí Rožembcrští
vena jest tvrz. Tato byla v 16. st. pustaf(|412 Vilém z Petrovic). Ok. l. 1420 tvrz
a se Smečnem spojena a přip. se r. 1542.iobořena. (H. Ill. 255.)
(H. Vlll. 148.)
g Hrádek,
ovčín u Hořovic, n. hrad,
_ Hrádek, pojmenování 1.1nalého hradu,'před tím hradiště. Ve 14. stol. seděli tu
jestliže totiž se porovnával s velikou ohra- Zbyněk ze Zaluží ('i' .358?), později
d0u.jako ku př. H.uSudoměře, srovnává—liMarkvart ze Zaluží (1377). H. patřil
se s velkou ohradou u Češova neb jí po- potom k panství Žebráckému; s ním drželi
dobnými hradišti; 2. hradův mnohých, jej páni z Gutšteina a osadili tu silnici,
které ve 13. st. podle západního spůsobu aby vybírali clo. Král Vladislav dal H.
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dědičně Janovi a Kunatovi br. Pešíkůml ské u Brandýsa u. 0.. má jméno své po
z Komarova a od té doby patřil ke zboží hrádku, který u něho stával (pod lesem
Štítkou) a jenž lid jiným jménem Katr
Komarovskému. (H. Vl. 203.)
štein nazývá. (Srov. i Orlík.) L. 1432
Hrádek nad Vltavou viz Karlshaus. j jest řeč o louce pod H. v Pěnicích, kterou
Hrádek u Čáslavě, hrad před založe-|

ním města Čáslavě.
: otec Mikše z Jehnědí zastavil. V 15. st.
Hrádek, ves u Nechanic, n. s tvrzí,i H. spustl a proto se Pustý H. 1. 1506
l. 1362 farní ves. Podací náleželo arci-š jako přísl. hradu Brandýsa přip. Později
jáhnům kraje Hradeckého, na tvrzi sedělil připojen k Litomyšli za společných drži
zemané (1377 Bořek, 1380 Ješek, 13007telův této a Brandýsa. (H. ll. 145.)
Hrádek, mlýn pod Křečív okr. Pacov
Jiří a Neplach, 1434 Bořek, 1440 Jan a
Martin), kteří byli předky Halířův, Hrád ském, n. hrad, který patříval ve 14. st.

kův, Boharynských a Radikovských pp. z Hradce a byl tu vl. 1359—1361

z Hrádku. V 16. st. patřil H. ke zboží
Nechanskému a tvrz byla pusta. L. 1595
odevzdal Ctibor Smil Pecingar ves H. man
želce své Hedvice, ale potom zase k Ne
chanicům a později k Sadové připojen.
V 17. stol. zbaven jest kostel duchovního
správce a stal se filiálním. Frant. Arnošt
hrabě z Harachu položil l. 1840 v lese
Lubenském základy k zámku nádhernému,
jenž také H. nazval a prostory jeho na
plnil mnohými uměleckými památkami.
(H. V. 329, PA. IX. 693.)
Hrádek (Gratton), město ve 14. st.
založené od purkrabí z Donína na pan
ství Grabšteinském. Založení stalo se ne
dlouho před r. 1357, kdež první farář
k nově postavenému kostelu dosazen. V po

purkrabí Přibík Kasten. Později prodán

H. pp. z Rožemberka

a držen k Choust

níku. Ok. 1. 1428 držel jej Ondřej z Ne
myšle, jenž se před 1. 1439 na Radenín
přestěhoval. Později zase držen k Choust
níku, od něhož (bezpochyby [. 1593) k Ra

denínu odprodán. (H. IV. 328.)
Hrádek, dvůr u Roučkovic v okolí Pa
cova, n. tvrz. Po nějakém Dobrkovi spadl
na krále a ten jej dal (1358) pp. : Ro
žemberka. Před r. 1400 seděl tu Václav

a pak (1404) syn jeho Petr Hrádek
z Hrádku. V l. 1522—1529 seděl tu Jan
Hrádek z H., pak Vilém ('I- j. 1544). Po
synovi jeho Jindřichovi ('l- 1566) ujala H.
(1571) dcera jeho Anna vdaná Vrchotická,

a ta pr. H. (1577) Janovi Špaňovskému

tomních dobách zůstal H. při témž pan— z Lisova k panství Pacovskému. (H. IV.
ství. R. 1453 a v potom. dobách přip. se 214)
„Hrádek viz Oltářík.
jako městečko. Kostel l. 1586 od pana.
Hofmana obnoven, l. 1665 k němu věžl Hrádek, ves u Rokycan ve farn. Mi
rošovské,
stála za dávných dob a byla již
přistavěna a l. 1765 rozšířen. Bývalé mě—j
stečko vzrostlo od té doby, co založena' 1. 1325 pusta; tehdá daroval ji král Jan
dráha z Liberce do Žitavy, v město. Erb: Petrovi z Rožemberka. L. 1380 držena
Štít modrý, v něm u spodu trávník a na ku panství Strašickému a Zbirožskému.
něm stříbrná hradba ze štukoví postavená L. 1557 tu byl dvůravéska Hrádecko,
s 3 stínkami a branou do kořan otevřenou, které Anežka : Snopoušov obci města
v níž se spatřuje černá lovecká trubka se Rokycan pr. Této zabrán ]. 1622 mlýn
zlatým ozdobením a zl. šňůrou. Nad pro v H. a postoupen Adamovi st. Vratisla
střední stínkou jest zl. věchet, z něhož se vovi z Mitrovic ke statku Mirošovskému.
Hrádek, Kunčin hrádek, n. tvrz
kloní na obě strany 2 zl. klasy. Prázdný
prostor nad nimi a vedle nich vyplněn u Plzně za kostelem Všech Svatých, který
držela l. 1408 Žofka. L. 1415 prodal jej
jest 3 zl. liliemi.
Hrádek u Kokšína, venkovské opev Jan z H. Bláhovi Chrtovi, ]. 1418 koupil
nění hradu Švihova.
jej Václav Běl a držel jej do 1. 1455.
Hrádek, samota u Libochovan, staro Všichni ti, jakož i následující držitelé byli
věké hradiště.
měšťané Plzeňští, poněvadž H. patřil k šosu
Hrádek, Pustý H., ves v obci Jehněd města Plzně, jsa snad zbytkem bývalé vla
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dycké tvrze, která tu před založením Plzně přiznal se 1. 1404 k desátku, kterýž posud
dával ze dvora Hrádku na faru Lažištskou
stávala. (PA. xv1. 675.)
Hrádek, n. tvrz u Plzně, naproti ko a přenesl jej do Zábrdí. (Viz i Husinec.)
Hrádek (stč. H. nad Vrchlicí, nad
stelu sv. Jiří (nyní Pecihrádek), jež se při
pomíná od 1. 1437 několikráte. l.. 1493 Páchem), dům v Kutné hoře na spůsob
prodal Jan Haraprask z Hodusic obci tvrze postavený. L. 1461 k. jej od obce
z Mi
města Plzně, jež si jej vložila ve dsky Kutnohorské Petr Peršteinský
kovic. Později patřil Ambroži Krtkovi
zemské. (PA. XVI. 677.)
Hrádek, Červený hrádek, vesu Plzně, Frcuchárovi, a když tento odběhl, daroval
ve farnosti Dýšiuské, n. s tvrzí. L. 1407 jej král Vladislav úředníkům mince, kteří
prodal H. Zdeněk nejv. mistr křižovníkův jej 1. 1486 Michalovi Preklovi prodali.
s červ. hv. V 16. st. patřil H. Malesickým
Dostal se pak (před r. 1493) Janovi Smi
z Poutnova
& tvrz zdejší spustla. Při škovi z Vrchovišť, který jej zhruba po—
dělení jich l. 1553 dostal H. Jiřík M., stavil, jak se nyní spatřuje. L. 1544 ná
jehož potomci drželi H. k Bukovci. Skrze ležel Albrechtovi : Gutšteina, jemuž od
Malesickédostal se v držení Štampachův. krále osvobozen tak, aby pod právo měst
L. 1641 pr. jej Anna Prolhoferova ze ské nepatřil. Později byl v držení Bohda
Št. Janu Gorichovi, měšťanu v Plzni, a neckých z Hodkova a přiženěním se
jeho manželce. Od té doby býval v držení dostal ok. l. 1615 Václavu Chotouchov
Pražských neb Plzeňských měšťanů. Léta skému z Nebovid (1- 1618). Po jeho

1685 prodal jej Kryštof Jind. Winkler smrti jej vyženil Václav Heralt Libštein
z Heimfelda Jiříkovi Karlovi Šteinba ský z Kolovrat. L. 1676 koupila jej
chovi : Kranichšteina, jehož rodu do obec od jeho dědicův a prodala !. 1686
1. 1715 patřil, pak následoval rod Har jezovitům ke zřízení semináře. Jim zůstal
nochův, od nichž přikoupen ke statkům až do zrušení, a pak sloužil k potřebám
kr. města Plzně.
zdejších škol. (PA. V. a XI.)
Hrádek (vlastně Králův hrádek), dům
Hrádek, ves u Sušice, pojmenovaná
po starodávném hradci, který na jejím v Litoměřicích na rynku, prvotně nazýván
místě býval. Ve 14. st. přip. se tu tvrz, byl domem Divišovským. Šimon Petr Oulík
která patřila k panstvíVilhartickému. Tehdá z Třebnic, král. rychtář, k. jej a dosáhl
tu bylo městečko. Při rozdělení jeho v 16. st. toho (1628), že mu byl od císaře osvo—
dostal část H. Jan Rendl z Úšavy, od bozen a ve dsky zemské vložen. V držení
něhož jej k. Václav Vyntíř z Vlčkovic jeho rodiny zůstal do 1. 1726, kdež prodán

a od toho Vojt. a Jan bratří 1 Račína obci Litoměřické.'Tato byla umístnila
0564). Jiná část zůstala při Vilharticích tu obecní úřad, když radnici krajskému
a teprve 1. 1588 prodal ji Jan Jindřich soudu odevzdala.
ze Žeberka Adamovi a Kryštofovi br. : Ra
Hrádek, ve 14. a 15. stol. pojmeno
čína. Po onom následoval syn jeho Hum vání kostela v Chlistovicích.
precht (1626), pak následovali 1679 Arn.
Hrádek, někdy část Brandýsa n. L. a
Vojtěch z Račína, 1686 Jan Heřman Čer prvotně ves. která se 1. 1290 přip. Před
nín z Chuděnic, 1693 Zikmund Max. r. 1304 povstala u H. trhová ves Brandýs,
Hrzán z Harasova. 1703 Adam Hum avšak fara byla u kostela sv. Petra na H.
precht Koc z Dobrše, 1707 Humprecht Patřívala proboštům v Sadské a za
Zik. z Althanu, 1721 Marie hr. Truch stavena byla nějaký čas kapitole Boleslav
sesova. Od ní lt. H. (1731) Jan hr. Des ské, avšak ]. 1304 jim zase navrácena.
fours, jenž přik. Vilhartice. Skrze jeho Podací kostela farního náleželo týmž pro
vnučku Františku dostal se H. v držení boštům a později proboštům u sv. Apoli
Šturmfelderův z Oppenweiler.
náře v Praze. L. 1418 měl je František,
Hrádek, n. tvrz u Husince, na nížlprobošt Boleslavský, al. 1434 František
držitelové městečka Husince přebývali; při z Jevíčka, kanovník Pražský. H. byv léta
tvrzi byl také dvůr. Pavel z Vimbetka 1420 Pražany osazen, pak zápisné se do
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stal v držení pánův Brandýských a při
pojen k Brandýsu docela za královské
vlády, tak že oboje splynulo. Cís. Rudolf ll.
kostel zdejší znova vyzdvihl a svou kaplí
učinil. V 301. válce vyhořel opět. Na konci
minul. století byl zavřen a již měl prodán
býti; l. 1807 darován piaristům, kteří ho
do slušného stavu připravili a l. 1868 opět
opraven. (MB. IV. 30.)

Červený

cích, chybně Čelakov podle kancelářského
psaní 18. věku), část města Čelakovic,
v níž stojí farní kostel. Jméno pochází od
hradu, který tu před založením městečka
býval. Ve 14. st. byl tu farní kostel, jehož
podací náleželo držitelům Čelakovic. Kromě
kostela tu bývalo jen něco málo stavení,
zejména dvůr a mlýn. Tento patřil v 16. st.

Koutským z Kostelce, z nichž jeden
Hrádek, položení u Nečich za Louny, (Jan) si vymohl, že byl vyňat z obce. Při
snad vladycké sídlo Hrádkův z Chod dvoru postavili držitelé mlýna tvrz a na

žova.

zvali ji Hradištko. Když se dostala komora
Hrádek Březí, jméno tvrze, která se v držení tohoto statku, rozprodala je. Byly
nacházela ve vsi Březí u Týna n. V. (ny pak tu tvrz a dvůr Hradištko, dvůr “_Hla
nější zamek). Zde seděli Albert (1-j. 13671 váčkovský a mlýn. R. 1778 rozdělením
a synové jeho Svatomír (1367—1373) a obou dvorů vznikla ves H., jež za naší
Přibyslav (1373—1395), Albert (14.10 až paměti splynula s městečkem. l.. 1713
141 5) a bratři Aleš a Rynart, z nichž onen kostel přestavěn. (MB. IV. 190)
Hrádek ervený viz Hrádek.
se stal biskupem Litomyšl. a ještě 1. 1438
žil. Po nich seděli tu 1. 1440 Oldřich a
Hrádek ervený viz Borek.
l. 1517 Jindřich z Býšova, potomci přede
Hrádek Červený (jindynad Poděhusy,
šlých. L. 1526 koupil Jan Nebřehovský aneb zprosta Poděhusy, prvotně Pode'úsí),
z Nebřehovic H. od Jana a Mik. bratří !. 1260—1298 sídlo Alberta z P. (z rodu
Rendlův z Úšavy, jehož syn Oldřich jej pp. ze Slivna) a syna Jaroše 2 Fusperka
pr. Zikmundovi Malovci z Libějovic a l. 1320 Alberta a Ješka z P. z rodu
(1556). Po něm následovali synové Pavel pp. z Cimburka. L. 1338 pr. páni z Li
a Václav, a když jimi po r. 1616 větev pého tvrz a ves P. kapitole kostela
tato vymřela, dostal se H. do rodu Ma— Boleslavského. Tato pronajímalaP. roz
lovcův z Chýnova, v jichž držení až sku manitým zemanům, avšak zůstala v držení
rem do vymření zůstával (Pavel 1- 1666, P.'až do r. 1420. Pak jej drželi světští
Jan Oldřich 1- j. 1679, Václav 1- 1686, páni zápisně, zejména Michal 2 Soběšín a,
Jan Bohusl. 'i- 1700, Václ. Arnošt 1- 1745, od něhož jej Jan z Roupova vyplatil. Na
Mik. Antonín + 1756, Jozef Frant. 1- 1781, poč. 16. stol. byl v držení Žehušických
Jan Nep. až 1799, Václav 'l- 1816, a —yn z Nestajova

jeho František 1- 1842). Poslední

a stal se dědičným. Od
z nich Petra Bohdaneckého z Hodkova k. jej

pr. jej 1. 1825. (H. Vll. 278.)

Hrádek

Jindřich Firšic z Nabdína a pr. jej před

ajchanov, jinak Veselé, n. r. 1540 Smilovi Myškovi ze Žlunice.

hrad, který býval nad Sázavou u samého Rod tohoto (Zikmund 1- 1577, Jindřich
Komor. Hrádku. L. 1318 seděl tu Ondřej, 1- j. 1595, Oldřich 1596 a Jan Kryštof
]. 1380 Havel a Rous 2 H. Poněvadž Mikeš 1600 a t. d.) seděli ru do 1. 1623, kdež

Zoul z Ostředka

odtud loupeže tropil, H. zabrán a Janovi Oktav. ze Vchynic
pr. L. 1637 k. H. Gerhart z Taxisu, ale
hned jej pr. Janovi Salazárovi z Mont
albána, od jehož potomstva ho nabyl
(1672) Václ.SylvesterSmrčka z Mnichu.

obležen jest na H. skrze Zbyňka arcibi
skupa, dobyt a zajat (1403). Král Václav
kázal Zoula oběsiti & H. zbořiti. Hradiště
daroval král (14.06) Mikuláši Šraňkovi a
Martinovi ze Soutic, od nichž ho _nabyl
Racek ze Dvojic. Tomu dal král povo
lení, aby si nový hrad postavil; i vznikl
tak nynější Komorní Hrádek, několik kroků
daleko od předešlého.

Později připojen byl od Trautmansdorfů
k Pečkám. Ok. l. 1739 k. jej Jan Václav

Vražda

z Kunvaldu,

jenž tu 1. 1747

zámek postavil. Rod jeho (syn Jan Václav
1- 1778, Prokop

1778, Jozef 1782, 1—1807,

Hrádek Čelakovský (t. j. v Celakovi Václav 1807 a t. d.) seděl tu do naší paměti.
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Hrádek Červený — Hrádek

Hrádek Červený, zámek u Sedlčan, z důstojenství svého poděkoval, dán mu
povstal snad ve 14. st. Snad jej založil H., kamž byl poklady kostela Pražského
Otík z rodu pp. z Říčan, jehož syn Heř uschoval, k držení do života, a to skrze
man jej vl. 1400—1417 držel. Po něm bullu papežskou (1398), držel jej však jen
seděli tu 1. 1450 Mikuláš a později (1470) dvě léta ('I' 1400). L. 1421 chtěl jej do
Heřman z Říčan. L. 1508 držel jej Bohu stati do své moci Hašek z Valdštejna, avšak
slav Břekovec z Ostromeče, po němž purkrabě Aleš z Malikovic nevydal jej a
dědili po r. 1518 strýci Jan a Petr. Onen také odepřel poslušenství arcibiskupovi
se pak psal na Červeném, tento na N0— Kunrátovi z Vechty. L. 1427 měl jej ve
vém Hrádku (novém domu pod hradem). své moci Jaroslav Berka z Dubé, kato
Tohoto postoupil Jan 1. 1556 Zikmundovi lický pán s bratrem svým Jindřichem, ale
Valkounovi z Adláru a pozdějimu za když jej 1. 1429 Janovi ze Smiřic prodal,
psal i H. Č. (1560). Po smrti Zikmun dostal se v držení strany pod obojí. Jan
dově (1- 1572) vdala se vdova jeho (1- c. maje naň zápis od arcibiskupa Kunráta,
1615)za Jana Prostiborského z Vrtby. vykázal mu jej za sídlo, a tu tento léta
H. dědil potom syn Sezima ('l- 1648) a 1431 zemřel. Po smrti Janově (; 1453)
po něm dostal jej za díl syn Jan Frant. postoupila vdova Markéta z Michalovic
Týž pr. H. 1667 Karlu Leopoldovi hr. hradu H-a Jindřichovi z Rožemberka,
z Millesimo a Mikuláši Franchimon od něhož jej převzal Zdeněk ze Štern

tovi z Frankenfeldu.

Tento dostal H. berka.

(jenž vyhořel) při dělení (1- 1685).

Bzenských z Prorubě,

Dobytý hrad odevzdán s množstvím svrch
kův sem uchráněných Petrovi Kaplíři

ze Sulevic, stranníku královu, když pak
tento l. 1471 zajat,

zavázal se všechny

pak přešel od klénoty, svátosti a knihy z H-a odevzdati

jich příbuzenstva v držení Doroty z Eben.
Od jejího rodu přešel l. 1788 v držení
rodu Lobkovského a byl po léta spojen
s Kosovou horou. Za těch dob opustl,
ale obnoven zase za držení Mladotů ze
Solopisk. (MB. Vl. 145.)

Hrádek Ejpovský,

Když se tento králi protivil, ob

Ná leženy jeho hrady a H. dobyt (1467).

sledoval po něm syn Antonín Alexander
(; 1709) a po tomto dcera Kateřina, man
želka Václ. Ant. z Golče, jež tu dlouho
bydlela. Od ní dostal se H. do rodu

na hrad Klapý.

Ku konci 15. st. nabyl

H-a Vilém z llburka, jenž jej odkázal
(1531) manželce Anéžce hr. z Helfen
šteina k užívání do života a potom dceři
Anně. Tato (vdaná Kurcpachova) ujala
jej 1. 1538 po smrti mateřin a držela jej

n. tvrz, jejíž zří až do r. 1553. L. 1554 ujal jej Jindřich

ceniny se spatřují nad Klabavou u Roky
can. Sídlívali tu držitelé Ejpovic (viz to).
V 15. st. tvrz zdejší spustla, a držitelé seděli
na tvrzi v Ejpovicích. Když KryštofTočník
z Křimic l. 1537 Ejpovice obci Plzeňské
prodal, byl na statku »Hrádek dvůr pustý-.
V 16. st. přip se i H. zámek pustý.

Hrádek, jinak Helfenburg

Kurcpach z Trachemberka

a vymohl

při králi, že mu byl dědičně prodán ( 1575),
Když pak Jindřich později v závady upadl
(+ 1590), nemohla vnučka a dědička jeho

Eva Malcánova z Lobkovic H. udržeti

a odevzdala jej manželu Jáchymovi Mai

cánovi z Pencelinu (1591), týž pak ob

(11Čechů držev také práva, které tu měla Eva z Var

obecně Hrádek, u Němců také Afenburg),

temberka, vdova Jindřichova, do života
svého, rozprodával příslušenství H-a ihned.
Zajímavé jest, že po r. 1591 najednou H.
z dějin mizí, jako nějaká bublina; neb
hrad l. 1591 neporušený v žádné z potom
ních pamětí se nepřipomíná. Za časův
Balbínových se ani již jméno hradu ne
biskupství a postavil jej tak, jak se nyní znalo a okolní lidé proměnivše jméno jeho
zhruba spatřuje, v čemž nástupce jeho v název Affenburg brzo i cosi o opicích
Jan z Jenšteina pokračoval. Když se tento bájili. (PA. X. na.)
zbořený hrad u města Úště. O počátcích
jeho neví se nic více, než že byl man
stvím královským a že patřil před r. 1374
Hanušovi z H-a (bezpochyby z rodu pp.
z Klinšteina). Asi 1. 1374 neb 1375 k. H.
Jan Očko z Vlašimě arcibiskup k arci
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Hrádek Hrochův — Hrádek Prohořský

Hrádek Hrochův v.Hro chův hrádek. (1463 a t. d.). Zdá se, že H. byl již tehdá
Hrádek Chudý v. Chudý hrádek. opuštěn a že jej držel Jan ke Lštění. Když
Hrádek Komorní (někdy Hrádek l. 1521 po jeho smrti H. dělen, dostal se
Koslkův neb H. nad Sázavou), zámek a
ves, jež založil Racek z Dvojic, obdržev
od krále dovolení, aby tvrz postavil(1412).
Tvrz tu drželi po něm vdova Anna a Mik.
z Úlibic, později pak Vilém Kostka
z Postupic (1-1436), po němž synové Bo
huše (? 1449) a Zdeněk ('i' 1468) následo
vali. Od tohoto přikoupeny některé statky
okolní, které držel 5 H. 1. 1516 Albrecht

Rendl z Úšavy a po něm Ludvík Za
jímáč z Kunštátu. Když tento jej ne
mohl zaplatiti, ujal H. 1. 1525 Jaroslav

ze Šelmberka,

nejv. komorník, po němž

obdržel příjmení své. Od synův jeho k.
jej Jan mladší z Valdštejna (1- 1576) a
rod jeho (Adam 1- 1638, Jan Viktoryn
1- 1676, Jan Karel, Jan Václav 1708 až
1713, František Jozef 1- 1722 a Frant.
Jozef) H. do 1. 1733 držel. T. r. k. jej
Jan Adolf v. Metsch ("r 1740), po němž
následoval zet jeho Jan Jozef hr. Kheven

H. ke statku Kamenickému, kterýž byl
potom v držení Šlovských ze Šlovic a s ním
přikoupen kTýnu Horšovskému. (H. IX.
106.)

Hrádek Nový, městečkov okr. Novo
městském, r. 1362 farní ves, která patřila
ke hradu Frymburku. V starších zápisech
nazývá se jen Hrádkem. V 16. st. obdrželo
od Jana staršího Trčky z Lípy nadání na
cestu. S panstvím Frymburským připojen
k panství Opočenske'mu. L. 1736 obdržel
na žádost Rudolfa Jozefa hr. Kolloreda
výsadu na téhodni &tři výroční trhy. Kostel,
jenž byl v 17. st. duchovního zprávce zba
ven, jím teprve 1. 1721 opatřen; do té
doby H: přifařen byl k Dobrušce. Erb:
Štít stříbrný a v něm nádoba černé barvy
s dvojím uchem, z níž vyčnívá kytice růží
& tulipánů přirozené barvy.

Hrádek nový viz Hrádek starý.
Hrádek Odranec, n. hrad a ves, nyní

jehož potomstvu posud náleží. Hradecko, ves u Dol. Kralovic. Ve 14. st.
(PA. III. 258.)
byl tu před hradem také farní kostel, jehož
Hrádek Kostkův, tolik co H. Ko podací páni byli páni hradu, totiž l. 1356
hůller,

morm.

Markvart a Bohuslav bratří, 1. 1369 Procek,
Hrádek Kozíhřbet, n. hrad u Du l. 1372 Procek i Markvart bratří 8 Procek,
blína v okr. Sedlčanskem. R. 1369 seděl tu jich synovec, & l. 1399 a 1407 Erhart

Po smrti Zdeňka z V.
Volkéř 2 H. a po něm (1386—1417) z Volfemberka.
Bohuslav Břekovec z Ostromeče, jenž daroval král Ladislav H. Václavovi z Ko
zůstavil syny Petra (1418 —1473) a Jana courova (1457), ale měl tu také práva
jinak Haška (14301468). L. 1441 přepadli nějaká Prokop ze Zhoře, jichž nabyl léta
někteří Táboři H. K., avšak od pána ode 1461 Aleš ze Soutic a l. 1463 Prokop
hná'ni, dílem zajati a do Benešova k po Karlík ze Chřenovic. Nedlouho potom hrad
pravě vydáni. V druhé polovici 15 stol. i ves spustly a zůstal jen kostelík a mlýn.
H. K. buď opuštěn aneb od nepřátelův Místu se říkalo Hradecko a patřilo k pan
zbořen. L. 1530 pr. Jindřich Osečanský ství Vlašimskému. Od toho prodány Hra
z Osečan pustý zámek H. K. Janovi Vo decko hrad a dvůr pustý se mlýnem Ada
račickému z Paběnic, od jehož potom movi z Říčan, jenž jej spojil se zbožím
stva pr. l. 1560 a k Radiči připojen. (MB. Nesměřickým. Kostelík l. 1887 nešetrně
zbořen. (MB. Xl. 84.)
Vl. 127.)

Hrádek Křivoklát viz Křivoklát.

Hrádek Prohořský, dvůr u Prohoře

Hrádek Lacembok, n. hrad u Skr v okr. Žlutickém, tvrz a ves. Zdali prvotně
chleb blíže Stankov, snad založený skrze s Prohořem vladykám Prohořským náležel,
Bohuchvala ze Skrchleb (1373—1382), nelze na jisto postaviti, sice byly H. &
syna Vojslavova a praotce Bohuchvalů Prohoř dvě rozličné vesnice a H. drželi
ze Hrádku. Po něm následoval syn Jan vl. 1360——1371 Racek &Jindřich a na poč.
(1404—1431) a po tomto syn Bohuchval 15. st. Litolt Černý z Hrádku. V 15. st.
(1449) a Mikuláš a Jan, synové tohoto k. od pp. z Gutšteina i s Prohořem, [. 1504
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Hrádek nad Sázavou — Hradenín

prodal jej Jan z Gutštejna Jindřichovi vína z Pnětluk. Tomuto vzal jej Jindřich
z Plavna, odkudž držen k Toužimi. Léta Plavenský, ale když se protivil králi Václa
1572 k. jest k panství Žlutickému. V 17. st. vovi, dal tento H. oblehnouti a dobyv a
zanikly tvrz a ves a zůstal dvůr.

zbořiv zase jej dal Vilémovi. (L. 1425 na

Hrádek nad Sázavou viz Hrádek zývá se Bohuněk ze Šumburka pánem
komorní.
na H.) Vilém zapsal H. Jakubovi ze Vře
Hrádek Starosedlský, vesu Tochovic, sovic a Janovi synu jeho (1445), žil však

prvotně Staré sedlo řeč., avšak v 16. st.
po tvrzi zdejší čili hrádku přejmenovaná
V 15. st. seděli tu vladyky z Nechvalic.
Předr. 1472 patřil H. Janovi Štěpanovci
z Vrtby, jemuž od lidíZmrzlíkových zlezen.

ještě 1. 1461. Jindřich Vřesovec prodal H.

(1489) bratřím z Gutšteina,

z nichž Jan

jej ujal a l. 1506 Jindřichovi Plavenskému
prodal. Nedlouho potom spustl po druhé,
přivtělen ke zboží Prohořskému a s ním
Na poč. 16. st. patřil H. k Tušovicům a ke Žlutickému panství. (HB. Vll. 121.)
dostal se skrze Elišku z Vrtby synu jejímu
Hrádek Včelný, dvůr u Jílového, jenž
BedřichoviLibšteinskému z Kolovrat. se v podezřelém listu l. 1045 přip. Kníže
Z rodu tohoto seděli tu 1. 1549—1585 Břetislav prý daroval hrad H., jenž od
Albert, Jaroslav ('i' 1617) a po něm vdova jeho předkův ze zřícenin staršího Opevnění
Kateřina roz. Kábová z Rybňan (1- 1625) k ochraně jílovcův byl vyzdvižen a potom
a Václav (1- 1659). Tento odkázal H jezo Dluhomilovi řeč. Včelí k manství dán a

vitům Malostranským

tak, aby strýc po jeho útěku zase ujat, klášt. Ostrov

jeho František měl právo, jej koupiti. Fran skému. Později tu byl šosovní dvůr k mě
tišek postoupil práva svého ]. 1664 jezo stu Jílovému, jenž byl v 16. stol. pust a

kteří H. k. a až v držení Kryštofa Želinského z Sebu
drželi. Pak patřil ke zína. Ku konci 18. stol. postavil si tu
statkům stud. fondu a l. 1868 prodán Karel Jozef rytíř z Bienenberka, známý
zpytatel starožitností, zámeček, jemuž dal
k panství Orlickému. (H. X.)

vitům Březnickým,
do zrušení (1773)

Hrádek starý a nový nazýváni byli podle svého příjmení jméno Včelný hrádek
dva hradové, v nichž král Václav I. v letech a zde také rozličné věci uložil, jež ze
1240—1250 sídlíval. Místní jich určení zrušeného kl Sázavského skoupil.
Hrádek Zámostský (n. také Myš/aiu,
jest nemožné, ač lze tušiti, že byli v okolí
Křivoklátském. Snad znamená Hrádek nad Jizerou), zbořený hrad nad Zámostím
starý Křivoklát a Hrádek nový Jivno. proti Vtelnu n. J., na němž seděl ]. 1297
Hrádek Sviňomazský neb H. nad Mikuláš z H. Od potomka jeho Epíka
.lablonicí,

n. hrad u vsi Sviňomaze za (1340 a t. d.) pocházeli Epíkové

z Kru

Stříbrem, na němž seděli l. 1360 Sulík a cemburka.
L. 1377 seděl tu Heřman
synové jeho Sezema (1379—1417) a Jan Chmel a později Pavel a Václav bratří
(1380—1431), jichž bratr byl Sulek, Dl'O Myškové, a 0n0h0 synové Jindřich, Václav,
bošt Chotěšovský. Potomci jejich psali se Křižan a Hereš (1405 a t. d.). Poslední
Drzdéřové, Kulové a Markvartové z nich Hereš pr. H. (1446) Pavlovi a Ma
z Hrádku. (Viz i Lopata) V 16. stol. tějovi synovcům svým, z nichž onen tu
spustl al. 1544 přip. se jako hrad pustý. ještě 1. 1469 seděl. Nástupce jeho Mikuláš
V držení Markvartův zůstal i potom a při Kozojedský z Kozojed (1480) pr. H.
pojen od nich ke zboží Trpistskému.
Janovi z Duban, jenž jej zase !. 1485
Hrádek Štědrý (staroněm. Burgleins), prodal. Drželi jej tehdá také zemané, kteří
n. hrad nedaleko vsi Štědré nad mlýnem se odtud psali Hradeckými z Bukovna.
Boreckým v okr. Žlutickém. Snad založen Asi ku konci 15. neb zač. 16. st. připojen
_byl skrze pány z Oseka. L. 1393 držel ke Stranovu a spoustě přenechán. Od 17. st.
jej Boreš starší z Oseka, avšak l. 1400 říkávalo se mu Starý Stranov.
nacházel se již v držení Buška Calty
Hradenín (dříve i Radmin), ves u Pla
z Kamenné hory, po němž synové jeho ňan, po níž se psal r. 1265 Předota 7. R.
následovali. Později držel jej Vilém Buko al. 1289 a 1295 Zbislav a Brum. l-. 1318
MNvoll'isný
slovnik: Cast historická.

21

274

Hradešice — Hradiště

přip. se Čeněk, Litobor, Zbyslav, Michal, Horš. a po r. 1621 při něm dědičně po.
Jindřich a Svéslav z H. V 15. st. seděli nechány.

tu Píškové z Radenína,

pak Rynart

Hradiště,

v českém jazyce nejen 1.

z Mylhuz (1- j. 1423) a dcera jeho Ofka, jméno místa k postavení hradu spůsobi
později Rynart ml. (1- j. 1454). L. 1483 lého, 2. nýbrž i jméno místa, které po
držel jej Mikuláš Dachs z Hamršteina, spuštění neb zboření hradu zůstalo. Nej
v 16. st. rodina Amchův z Borovnice, častěji nazývají se tak všelijaké ty veliké
a asi od r. 1541 Nečamští z Minic & malé ohrady, které se zhusta spatřují
(Hynek 1- c. 1565, Václav 1- 1586). Po na horách a v lesích a 0 jichž založení a
nich vyženil H. Mikuláš Salava z Lípy, dějinách zpravidla nic známo není. Nej

ale pr. ]. 1600 Václ. Šatnému z Oli
vetu. Od 1. 1604 seděli tu Zarubové
z Hustířan, pak od r. 1615 Talmberkové.
Od 1. 1652 byl v držení Častolárův
z Dlouhévsi, ]. 1663 k. H. Jan Viktoryn
z Valdšteina, jehož rodu do I. 1720 pa
třil. Obec Kutnohorská k. jej 1. 1720
od Františka Jozefa z V. (Bernau, Pla
ňany 122.)

starší zmínka 0 H. děje se 1.952, když
císař Ota měnil krajiny s Bilunkem; tu se
přip. Tarata marka s hrádkem Hrad1ště
(nyníGrotsch, úřad Giebichenstein) a Dobrá
hora (Halle) marka. Co se doby &trvání
dotýče, kladli starší badatelé všechna hra
diště do příliš staré doby, novější jsou
střízlivější. („Němci pro nevědění, do které

doby co sahá, vynašli název praehistorisch.)

Hradešice, Radešice, farní ves u Ho Jisto jest, že doba jich sahá do pradávna

ražďovic, jež měla r. 1360 farní kostel a až do 13 st., tedy do té doby, kde se
patřila pánům z Janovic. V letech 1374 někteří drželi starodávného domácího zvyku
až 1391 držel H. Vilém z Čachrova a a jiní již následovali sousedův Němcův
od r. 1393—1411 syn jeho Jenec. L. 1419 v zakládání kamenných hradův. O spůsobu,
držel je Jan Lopata : Hrádku, jehož jak zakládány v nížinách, vypravuje lbra
bratr Habart prodal je (1437) Lvíkovi ze him lbn Jákub (950—990). V Čechách
Slavic, tento (1439) Janovi z Ryžemberka bylo hrady opravovati & zakládati všeobec
a tento zase (1443) Habartovi. V 16. st. nou povinností a těžkým břemenem, z ně
patřily H. ke hradu Rábí, a byly od konce hož se rádi poddaní klášterův vymaňovali.
téhož století přísl. zboží Nalžovského. Kostel V l. 1221—1250 knížata dávali taková
]. 1629 obnoven. Blízká kaple sv. Antonína osvobození, poněvadž důležitost starých
l. 1787 zrušena, alel. 1793 zase posvě hradišť míjela. Opevnění dále se roz
cena a l. 1809 tu hrobka rodiny Taaffe manitým spůsobem & řídilo se i povahou
zřízena.
krajiny. Asi 9 hradišť má spečene' valy,
okolo 40 má valy kamenné (nejvíce v záp.
Hradešín viz Radešín.
Čechách) velký počet má valy ze země
Hradešín, Radešín (něm. Gralschen, nasypané, některá hrazena byla jen dře
dříve i Kretschen, nikoliv Kračín), ves za věnými hradbami (Děvín) aneb rokytím
Ústím n. L., jež patřila v 16. st.-Kelb a trním. Účel jich byl hlavně obranný;
lům z Gejzinku a později držena ke velká část měla velikánský objem, pro to,
statku Chlumeckému.
aby se tu z daleka a ze široka rodiny se
Hradeštníce viz Hrad nice.
vším jich bohatstvím ukryti mohly a mnoho
Hradíšťany (prvotně Hradišťané), ves branců k jich ochraně místa mělo. Tak
u Stankov, ]. 1251 sídlo bratří Přibyslava učinili Čechové l. 630 bránice Úhošť. Když
a Předslava. L. 1381 drželi H. Jetřich a Karel Velký ]. 805 do Čech vtrhl, vyhý
Ješek z H., kteří se spolčili s Kamenno bali se Čechové bitvám a spasili se,do míst
horskýmiaH. (1390) kl. Kladrubskému nepřístupných a lesův. Tak činívali i po
pr. Od něho dostal H. zástavně Bušek zději. To byli praví národní hradové,
Rozvora, po němž synové Jan a Prokop za něž byly jen jakousi náhradou kostelce
(ke konci 15. stol.) následovali. l.. 1556 (viz Kostelec). Jiní hradové byli tržištěm;
byly H. vzápisném držení pánův Týna mnohé rovnaly se nynějším městům :)
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15. Šance, na šancích, hora vých. od
v tom smyslu udrželo se slovo hrad u vý
chodních Slovanův. V takových udržel se Stradonic, severně od Chrastin (na mapě
za časté křesťanský kostel. Některé z nich 4. X.).
16. Hradečno, ostroh lesem porostlý
byly opevněným sídlem jednotlivé osoby
neb rodiny; obyčejně jim dáván název nad samou vsí Hradečnem (okr. Nové
hradec neb hrádek. Byly to první po Strašecí) se táhnoucí a z velkého a ma
kusy, z nichž se vyvinuly tvrze. Toho lého Starého zámku se skládající. Na konci
(Viz Týn.) Ná jeho založena středověká tvrz.
17. Krakov, prastarý knížecí hrad,
bezpochyby na místě nynějšího Červeného
zámku. (Krakovce.)
18. Hlavačov, jinak Červený zámek,
starý hradec sev. od Rakovníka, záp. od

SpůSObu byly také týny.

sledující seznam hradišť zřejmých jako
i míst po nich jmenovaných, též prasta
rých hradův a hradcův (vynechajíc ko
stelce, týnce a stráže ve zvláštních člán
cích popsané) zdělán jest v tom pořádku,
ze popsáno napřed okolí Prahy a potom
obvod království. (Čísla za jménem napřed
arabská, pak latinská, spec. mapy.)

1. Pražský

Lužné (na mapě 5. IX.).
19. Hradiště, vesnice vých. od Zví
kovce (na mapě 6. IX.) ve starém hradišti

hrad, u starých Čechův vystavěná.
zprosta hrad zvaný (jako urbs u Říma
zo. Hrádek Křivoklát, starý knížecí
nův); obyvatelé jeho slouli hradčané.
hrad před založením nynějšího hradu.
z. Vyšehrad, podle pověsti za dívčí
.Bušohrad,
název myslivny jiho

války založený.
3. Děvín, nyní Dívčí hrad nad
chovem.

od Skryj (6. IX.) pod strmým
Zlí východně
ostrohem Hřebenův.
22. Branov,
hradiště u Nezabudic
hradiště u Butovic. (PA. v okr. Křivoklátském. (PA. VI. 235.)
XII. 125.)
23. H radiště u Častonic vokolí Křivo
5. Dvoje hradiště v Šárce sev. od klátském.
Liboce u Okovic. (PA. Vll. 167.)
24. Ohrádka, les mezi Žloukovici a
6. Levý hradec, starý knížecí hrad Nyžburkem na levém břehu Mže.

4. Srnoboj,

u Žalova nad Vltavou. (Vocel v Pravěku
ll. 405.)

25. Hradiště,

vrch rozsáhlý jižně od

7. Řivnáč, hora a hradiště prastaré Nové huti a vých. od Stradonic, památný
západně od předešlého v nepatrné vzdále svými nálezy, které o tom svědectví vy
dávají, že tu bývalo (mluvíc v našem
nosti. (PA. Xll. 209.)
8. Veliká zděná ohrada u Černomi smyslu) lidnaté město. (Vocel Pr. l. Ill,
ček v obci Středoklucké v okr. Smíchov— PA. X. 835, Xll. 113.)

26. Šance, ostroh u myslivny téhož
Položení východně od jména (5. X.) jihozápadně od Žiliny při
potoku
od Lan tekoucím.
Tuchoměřic slove pod Bělehradem.
27. Hyskov neb Heskov, ves na sta—
IO. Budeč, starýo knížecí hrad. (PA. rém hradišti stojící. (Tak aspoň to bylo
X. 6, .Slanská
Voc. Pr. ll.
hora, hradiště s kamen za dob V. Hájka z Libočan. Viz jeho
nými valy nad městem Slaným. (PA. XI. kron. kl. 776.)
28. Tetín, prastarý knížecí hrad na
443, XII. ni.
12. Libušín, hradiště přepevné okolo místě nynější vesnice. (Vocel, Pr. ll. 402.)
nynějšího kostela sv. Jiří jižně od Smečna. _ 29. Kozel, hradiště naproti Tetínu a
ském. (PA. V. 44.)

9. Bělohrad.

jižně ode vsi Hostína na ostrohu mezi
13. Starý zámek, ostroh východně od Mží a potokem Kačákem.
hradiště předešlého a jižně ode vsi Libu
30. Oseka, hora, kamž klade Kosmas
hrad Kazín od báječné Kazi postavený,
šína bez viditelných známek opevnění.
14. Hradiště, jižně od Zlonic, vých. snad ten ostroh, který končí u sv. Havla
nad Zbraslavi.
od Dřínova (na mapě 4. X.).

(Voc. Prav. II. 403.)
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31. Hradiště,

místní položení severo & Větrovem, záp. od Kamýka, východně

západně od Mořin.

od Milína (7. X.).

48. Hrádek, sev. od Třebska u Pří
bramě na návrší slove »na hrádkáchc,
protože se dělí na Přední a Zadní Hrádek.
(Na tomto stál hrad.) Pod samým návrším
u cesty jest pravidelné čtverhranaté opev
34. Šance, pravidelné opevněníu Skřiple nění (v mapách: Švédské šance).
& Osova.
49. Hradec, Véska mezi Vys. Chlum
35. Hradec, ostroh nad silnici 2 Do cem, Ořikovem a Hrabřím v údolí ležící,
bříše do Hostomic vedoucí, kamennými nad ní východně jest kupovitá hora lesem
valy zpevněný. (Vocel, Pr. [. 109, PA. porostlá.
50. Pačická hora mezi Sedlčany a
XI. log.)
36. Obora, hradiště u myslivny Obory Chlumcem, ' hradiště snad nedodělané.
51. Hradištko, vesnice severových. od
severně od Dobříše na spůsob pozdějších
'
tvrzí, nevelké, ale větší než bývají tvrziště. Sedlčan v obci Sestrounské.
52. Hradiště, pole ohrazené u Pod
37. Hradiště u Lochovic, již 1. 1640
háje. (HB. Vl. 227.)
tak řečené. (PA. XI. 111. Xll. 144.)
53. Hrádek. L. 1557 přip. se v okolí
38. Hradiště na Otmické hoře severo
Krašovic, Kuní, Kuníčka & Ryb
západně od Lochovic nad Otmičí a Prasko vesnic
níčku les Hrádek.
lesy. (PA. XI. 657, Xll. 144.)
54. Kamenná hradba. Nade vsí Ru
39. Plešivec, hora severně od Jinec, doltici mezi Maršovici a Otici slove »u ka

32. Hradčany.

U Davel jest víska Ra

čany.
33. Kotyz (na Kotysiř), hradiště jižně
ode vsi Koněprus mezi Zdicí, Berounem
& Litní. (PA. XI. 653.)

jihozápadně od Hostomic s velkým a sta— menné hradbya.
rým hradištěm. (PA. X. 691, XI. 587,
55. Hrádek, horka nad samotou Lhot—
Xll. 85.)
kou (7. Xl znam. výškou 608) mezi Otici,

40. Ostrý, malé hradiště jihovýchodně Jankovem a Neustupovem, snad týž, který
od Rpet, severně od Jinec nad Litavkou. se 1. 1566 jako les a přísl. Otic připomíná.
41. na Vývratku u Jinec, jihovýchodně 56. Hradiště. Tak nazýval se v 16. st.
od Plešivce. (Vocel, Pr. l. 109, avšak dvůr ve vsi Čištovicích jihozápadně od
11.425 se to odvolává, že tam nic není.) Otic.
42. Komorsko, hora lesem zarostlá,
57. Benešov, hrad ve 12. st. založený,
vých. od Čenkova, kdež prý jsou (podle nyní poloha na Karlově při městě Bene
poznámek n. A. Z. Malocha) valy (zbytky šově, jenž se ještě ve 13. st. pevností (mu
snad vsi? Viz Komorsko.)
nitio) nazývá.
58. Šance, hora jihozápadně od Bene
4.3. Vranová, myslivna v lesích 11Ve
liké, jihozápadně od Čenkova (6. X.), kdež šova u Šiberny.
59. Hradištko (Mstibín), staré hra
valy podle poznámek Malochových. (Snad
totéž, co se nazývá Slonovým hradem diště obecně »na sekanéc řečená, při sa
mém stoku Vltavy a Sázavy, po němž
v PA. VlI. 434.)
44. Radec (HradecP), hora severo jméno dostala blízká ves Hradištko. Hájek
jmenuje je Mstibín, snad proto, že se mu
východně od Borotic (7. X.).
45. Ohrádka, hora západně od .la tak za jeho doby říkalo. l.. 1562 jest řeč
blonné, blízko Dolních Tbit mezi Příbramí o louce pod Hrádkem v Skále.
a Kamýkem.
60. Hrádek Věelný jižně od Jílového.
46. Kamýk, rozsáhlé hradiště západně Viz Hrádek.
61. Hradeěnice (Radešnice), hora
od Kamýka na levém břehu Vltavy, na
jehož vých. konci postaven středověký hrad mezi Čakovici a Kostelcem nad Sázavou.
62. Šance, hora jihovýchodně od Ko
K. (Hunec). Nynější K. jest bývalé pod
stelce nad Sázavou.
hradí.
47. Hradiště, hora mezi Smolotýlky 63. Lštěn, nyní Hradiště, kostel na
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hoře nad Sázavou, mezi Lštěním a Dub kostel. (Jiná místnost při Sadské řeč. Valy
skem, vých. od Pyšel (viz Hradiště nade jest opevněné manství.)
80. Hradištko, rozsáhlé hradiště severo
Lštěním — Vocel, Pr. II. 420, PA. Na. 24).
64.. Hrad. Záp. od Boholib (6. Xl. u Jílo— západně od Sadské na břehu Labském,
vého) jest hora znamenaná výškou 412, po němž zdědila název ves Hradištko, zá
položení odtud k Sázavě a k Pykovicům padně od něho stojící. (PA. XV. 365.)
slovc »Za hrademu.
81. Ohrádky, výspa u téže vsi Hra
65. Hradiště u Dolních Břežan nad dištka při západním jejím konci. Na ohrád
Závistí v okr. Jílovském. (Voc., Prav. ll kách vlastně slove položení při vsi, výspa
někdy vodou otočená slove Lázně.
417, PA. Vl. 106)

66. Hradiště
237.)

u Komořan. (PA. XIII.

67. Hradiště,

hora u Zadního Ovence.

82. Šance, staré hradiště mezi Radimí,
Chotutici a Chroustovem. (PA. XV. 372.)

83. Hradiště

u Skramníka s mohut

Šebestian mlynář vysadil vrch slove na nými náspy, nyní již rozvezenými. (PA.
Hradišti l. 1565 rozličným osobám pod XV. 371.)
dílo viniěné.
84. Vrbčany, prastaré opevnění ko
68. Zámky, na zámkách sev. od Boh stela. (PA. XV. 37.)
85. Hradiště, n. tvrdé a rozsáhlé opev
nic nad Vltavou, staré hradiště. (PA. XV.
nění nad samou Přistoupimí, jihovýchodně
369')
69. Kostobrda. na zámkách, hradiště od Č. Brodu. (Vocel, Pr. ll. 414, PA.
u Klecan. (PA. Vlll. 630, Xll. in.)
lVb. 33, XV. 370.)
86. Starý Kouřim, rozsáhlé a veliké
70. Ve valech, hradiště nad Klecan
hradiště nad Kouřimem městem, n. sídlo
kami. (PA. XV. 368.)
71. Hradiště za Hoštici k Vodocho knížat Zlických, prvotně snad řečené Zlič,
dům 11Panenských Břežan. (PA. XV. 369) (Vocel, Pr. ll. 413, PA. IVb. 31.)

72. Hradiště,

poloha mezi Lobkovici

87. Hradiště

Hryzelské.

rozsáhlé

a Kostelcem n. L. u vsi Kozel. (PA. XV. opevnění jižně od Hryzel (sousední

360)
73. Hrádek,

část města Brandýsa, n.

farní ves. (Viz Hrádek.)

74. Boleslav

(nyní Stará Boleslav),

podle pověsti první hrad v Čechách, jenž
byl zděnými hradbami zavřen. (Viz Bole
slav.

75. Hrádek Čelakovský

(v 16. st.

les
odtud ke Škvrňovu slove proto U starého
zámku. (Vocel, Pr. Il. 416, PA. lVb. 31.)
88. Hradiště, býv. opevnění nad Dou
bravěany, záp. od Zásmuk, nyní řečené
na hradišťatech, okolo něhož se vine Vý
ravka. (PA. XV. 374)

89. Hradiště pod Církvicí.
90. ance, na šancích, hradiště jiho

Hradištko), část městečka Čelákovic, n. západně od Doubravěan na ostrohu nad
na spůsob kostelce opevněná.
Výravkou. (PA. XV. 374.)

76. Hradištko

jižně od Vinoře, hra

91. Hradiště u Bohumile, jihozápadně

diště ze dvou oddělení složené, v němž od Černého Kostelce. L. 1677 přip. se
postavena později středověká tvrz. (Vocel, louka pod Bohumilí, slove pod Hradištěm.
Pr. II. 432, PA. XV. 369.l
92. Hradiště (Burgstadtl), v lese Kozím
77. Hrada (t. j. Hrady, původně tedy hřbetě, bezpochyby nynější les Šembera
Hrad) na břehu Labském sev. od Sedlča u Štilic. l.. 1358 se jednou mluví o opev
nek. (PA. XV. 367.)
nění v témž lese (praesidium), po druhé
78. Bělizna, Bílá hora, vrch nad o místě vhodném k postavení hradu.
93. Hradiště, niva mezi Tismicí a
Novým Přerovem (5. XII.), jehož staré
hradiště se obecně na šancích nazývá. Vratkovem beze všech známek bývalého
(PA. X. 650. XV. 366.)
opevnění. Nejpříhodnější místo k založení
79. Sadská, hrad, který se v starých hradu bylo jižně od Tismického kostela.
94. Šance, pevné hradiště u vsi Březí,
pamětech připomíná (viz Sadská), nyní zá
padní povýšená část městečka, kdež stojí jihozápadně od Škvorce na ostrohu, se

278

Hradiště

verně od kostela sv. Bartoloměje. (PA. XV.
112. Hradec (dolní a horní), dvoje ves
u Ledče n. S., bezpochyby u nějakého
370-)
95. Kralovice, n. knížecí hrad severo hradiště postavená. Les severovýchodně
od
Hoř. Hradce slove na Hrádku.
západně ode vsi Kralovic u Uhříněvsi,
113. Hradiště, 1. 1587 poloha (seč
o čemž svědčí kostel sv. Markéty na hra
dišti stojící. (PA. IVb. 87, XV. 369.)
v Hradištích) u vsi Kožlí (jihozápadně od
96. Hradec, véska mezi Kostelními Ledče) vjižní části katastrální obce.
114. Horní a Dolní Hradiště, les
Střimelici & Konojedy při Jevanskěm po
toku.
západně od Hněvkovic a severně od Kle
97. Hradec (1677 na Hradci), obecně tečné (7. XII.) nad řekou Želivkou.
115. Ohrada, hora nad Bonkovem
Hradce (na Hradcích již 1. 1533), návrší
nad Sázavou, jihovýchodně od Stříbrné (7. XIII.) severozápadně od Heralce.
116. Hradiště, les východně od He
Skalice. Ještě do 17. st. tu byl pouhý les.
98. Hrádek, kostel a ostroh u vsi Cti ralce a severozápadně od Úsobí. Tak slove
boře, sev. od Vlašimě velmi starého za i myslivna k Úsobí patřící.
117. Hradiště,
hora mezi Libicí a
ložení v nejužším místě n. valem zavřený.
99. Lhota hrazená, ves u Vlašimě. Hranicí (6. XIII.) v okresu Chotěbořskěm.
1oo. Hradiště hora, kostel jihozápadně (PA. X. 669.)
118. Hradec, strmá hora mezi Mora
od Vlašimě, sice dnes bez známek opev
nění, avšak tak již ve 14. st. se nazýval. vany, Bučovici a Spytici při Doubrávce,
101. Vyšohrad, vrch u Věžniček.
na níž jsou zbytky opevnění.

102. Čáslav, knížecí hrad na místě
Hrádku, návrší u Čáslavě.
103. Hradiště u Březí nad Doudov
ským mlýnem, jižně od Čáslavě, severo
západně od Golč. Jeníkova.
104. Hradiště (tak 1431) nad mlýnem
Cimburkem u Poličan jižně od Kutné hory

119. Červenice,

hradiště mezi Golč.

Jeníkovem a Vilémovem, u vsi Vrtěšic a
jižně od Sirakovic. (PA. XIV. 420.)

120. Hradiště, záp. od Golč. Jeníkova
a vých. od Kozohlad při stoku dvou po
tokův.
121. Hradiště u vsi Semtěše pod sa
ve 12. st. sídlo Miroslava předkův pánů mými Železnými horami. (PA. XV. 61.)
122. Chrudim, starý hrad knížat Če
z Cimburka, odkudž se hradišti v starých
ských v 11. st.
pamětech i Cimburk říkalo.
105. Hradiště 11Božetic, nad samou
123. Pumberk, hora nad Chrudimí,
Ratboří na ostrohu n. náspy zavřeném. na níž jsou náspy. (PA. 111.45.)
(PA. XV. 372.)

I24. Hradiště,

_

ves severně od Par

106. Šance, hradiště u Křečhoře v tu dubic na pravém břehu Labském.
západně ves Ohraženice.
stranu k Břístvi. (PA. XV. 372.)

107. Hradištko,

U ní

léta 1337 poloha

125. Hrádek, vesnice severozápadně
u Mrchojed, východně od městečka Sázavy od Pardubic a východně od Bohdanče.
126. Týnec, městečko na hoře nad
a západně od Úžic.
108. Hrádek, ostroh vybíhající od Chli řekou Labem ležící n. hrad knížecí.
127. Hradiště u Lžovic, západně od
stovic (jižně od Malešova) k východu na
proti hradišti Sionskému. Kostel Chlistov Týnce n. L. (PA. XI. 469.)
128. Kočičí hrad, l. 1658 les u Ne
ský nazývá se proto l. 1406 Hrádkem.
109. Hradiska. Pole u Losyn nedaleko rozhOVic, jižně od Heřmanova Městce (snad
Kácova jmenovala se 1. 171 1 v Hradiskách.

no. Hradce, l. 1570 poloha u farní
vsi Chřenovic v okolí Ledče, snad v tu
stranu k Pavlovicům, poněvadž se u těchto
l. 1587 kopaniny v Hradcích připomínají.
Proti tomu slove
.
111. Hrádek poloha záp. od Chřenovic.

poloha nyní Kočičí ocas řečená).

129. Pračov, staré hradiště nad řekou
Chrudimkou. (PA. XIV. 46.)

130. Hradiště,

rozsáhlá a přepevná

ohrada u vsi téhož jména (severozáp. od
Nasevrk), jež Chrudimka obtéká. (PA.
ll. 92.)
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prý poloha

151. 0 p o če n, starodávný knížecí hrad,
u Žumberka.
na jehož místě stojí město se zámkem.
152. Hradiště, 1528 a 1547 les nad
132. Hradiště, jižně od Hlinska na
Přepychy. Sousední les nazývá se Kamýk
přední a zadní H. rozdělené.
133. Zkamenělý zámek, hradiště a o obou dí se 1. 1588, že jsou blíže
v jihovýchodním cípu okresu Hlinského obory Opočenskě.
153. Hradčany. V Dobrušce (původně
nedaleko levého břehu Svratky severozáp.
od Perníček (jinak Starý Karlštein).
řečené Léštno) na předměstí Opočenském
134. Hradiště nad Leštinkou západně podle potoka jest chalupa slove Bašta,
od Skutče na výběžku hřebene Cejřov potom jsou zahrady, v nichž mnoho po
pela přerýváno a konec toho jest mlýn
ského. (PA. IX. 250, 319.)
135. Hradiště Rabounské v obci v Hradčanech.
154. Hradiště. Nové město n. M. stojí
Dolskě. (PA. III. 367.)
136. Hradiště Domanické v obci na hoře, která se jmenovala v 15. stol.
Hradištěm; odtud se nazývalo nové město
Voletické. (PA. HI. 367.)
137. Vratslav, starožitný avšak nevelký také Hradištěm.
155. Homolka, hradiště u Náchoda.
hradec knížecí. (PA. Ill. 367.)
138. Litomyšl, Starodávný hrad, nyní (PA. VIII. 443, XV. 341.)
156. Hradiště, něm. Ratschenkoppe,
část, na níž zámek stojí.
139. Hrutov, hradiště u Benátek, jiho lesnatá hora (3. XIV.) severozápadně od
východně od Litomyšle. (Viz Hrutov.) Léta Českých horních Vernířovic, jež se 1. 1626
1505 říkalo se mu Hradiště. (PA. HI. 367, připomíná.
157. Hradiště. Odtud k severu táhne
Vlll. Sg.)
140. Hradec nad Labem neb krá se návrší rozdělené na Zadní a Přední H.
(Hinter-, Vorder-Ratsch). Poslední končí
lové, prastarý knížecí hrad.
1.1.1.Hradce, na hradcích, ostroh mezi nad Chvalčem.
158. Burgstadtl, l. 1593 les sporný
Vcliny, Ostřetínem a Jelením.
142. H rádek, t. j. nynější Boruhrádek, mez1 obcí Trutnovskou a císařem, jakožto
vrchností Žacléřskou, snad nynější Schloss
jenž se |. 1342 H. nazývá.
143. Hrádek,
hora mezi Hoděčínem berg mezi Libčem, Trautenbachem a Sta
a Rašovici v obci Olešnické bez známek rým Trutnovem ležící.
ohrazení.
159. ance, hora jižně od Oblanova
144. Hradiště,
hora a les mezi Lič (Weigelsdorí) blízko Trutnova.
nem, Ledskou a Hoděčínem. Býval prý tu
160. ance (Schanzenberg), hora se
násep a l. 1825 zbytky nějakých zdí. Les verovýchodně od Žacléře výškou 596 zna
menaná při samých hranicích.
H. přip. se 1. 1528.
145. Hradisko, samota u Tutlek, ře 161. Hradiště, městečko u Dvoru krá
čená od lesnaté hory, která se nad ní vy lové, v němž stál středověký hrad již 1. 1316,
píná (sev. od Kostelce n. O.).
zdědiv jméno to po starším hradu.

146. Kostelec nad Orlicí, prvotně

162. Hostin hradec,

1.1139 knížecí

vlastně kostelec, ale rozsáhlosti svého opev hrad, jenž se vykládá na Hostinný.
nění od kostelců se lišící a více hradištím
163. Bradlo (něm. Pradelberg), vrch
strmý již. od Hostinného a Dolní Olešnice.
st- přibližující. (PA Vlll sog.)
147. Hradisko,
samota východně od (PA. XIV. 607.)
Vamberka v obci Pckelské.
164. Vyšehrady, návrší východně od
l48. Hradiště, prý vrch u samé Or Těchlovic (záp. od Hradce králové).
165. Hradištko, ves nad Cidlinou.
lice mezi Brandýsem a Ústím.
149. Hradisko,
poloha jihozápadně Tak se již nazýval hrad asi na počátku
14. st. postavený.
Od Šedivce v okolí Kyšpetka.
166. Kočičí hrádek, návrší mezi No—
150. Šance,
licia jihovýchodně od
Králík, blízko hranic Moravských.
vým městem u Chlumce a Chýštěm, tam
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kde psáno chybně na mapě (5. Xlll.) Kozí měře, západně od Hořic. (Vocel, Pr. ll.
hůra. Tato totiž jest přes silnici na druhé 4230
straně.
187. Hrádek, Hradištko (i šance),
167. Červený hrádek u Ohnišťan hradiště u Chodovic a Holovous, blízko
Hořic.
(podle poznámek Malochových).

168. Hradištko,

vesnice na návrší

ležící severně od Vys. Veselí.

188. Hradiště 5 kamennými valy mezi
Peckou a Velkou Borovnicí (podle po

u Češova, jedna z nej známek Malochových).
189. Hrádek, ostroh dvakráte pře
větších ohrad v Čechách. (Vocel, Pr. I.
169. Hradiště

kopaný mezi Bělehradem a Lhotou Šarov

I I s.)

170. Ohradiště, Ohradišťata, polo covou.

190. Miletín, starý knížecí hrad na
u Mlýnec blíže Kopi místě nynějšího města.
191. Velehrádek,
jihovýchodně od
172. Hradčany, ves u Báně, jižně od Miletína u Lanžova až do 16. st. prázdné

žení u Dolan mezi Jičínem & Kopidlnem.

171. Hradiště

dlna. (PA. XI. 132'.)

Králova Městce, založená pozdě a pojme místo, pod nímž byl mlýn. V 17. st. ří—
se zdejší tvrzi Červený hrad Vele
novaná po návrší nad ní se vypínajícím. kalo
hrádek.

173. Hradec

slove východní konec

Poděbrad mezi Bělidly a Bažantnicí při
silnici k východu vedoucí.
174. Havraň knížecí hrad u Vesce,
sev. od Poděbrad. (PA. X. 489.)
175. Oldřiš, knížecí hrad proti Před
hradí na pravém břehu Labe ležící tam,
kde slove Na kostelíku neb Na hradě.
(PA. Ill. 97, XV. 355.)

176. Libice,

192. Hradiště
stráně.
193. Vyšehrad,

177. Hradištko,

návrší mezi Bezníkem

a Zvičínem.

194. Hradiště
mezi Kalem a Vřes
níkem, jehož opevnění nazývá se Vala.
195. Hůra mezi Bělohradem a Arno
štovem se zbytky opevnění. (Poznámky

starožitný knížecí hrad Malochovy.)
196. Boleslav,

u nynější vsi Libice. (Vocel, _Pr. II. 410,
PA. Vll. zoo, XV. 355.)

(na hradišťatech) polo

žení mezi Želejovem a Borkem na kraji

knížecí hrad na místě

nynější Ml. Boleslavě, jehož opevnění se

Starožitná ohrada nazývalo ve 14. st. Hroby.
u vsi H. sev. od Kolína.
197. Hradiště, na ostrohu u Dalovic.
178. Hradiště 5 kamennými valy u Vi

dochova mezi Hostinným & Novou Pakou sev. od Ml. Boleslavě. (PA. XIV. 605.)
198. Hradiště, hora na levém břehu
(podle poznámek Malochových).
179. Hradisko, hora jihozápadně od Jizery proti Vinci. (PA. XIV. 605.)
199. Chlumek, hradiště u Ml. Bole
Studence mezi Hostinným a Lomnicí.
180. Hradiště u vsi Rychlova, severně slavě mezi Jemníky a Nepřevážkou.
od Jilemnice.
*
200. Hrad, někdy položení u Března,
181. Hradisko, severně od Valteřic, soudíc odtud, že se 1. 1558 rybník Pod
hradský připomíná.
severovýchodně od Jilemnice.
_
182. Hrádek, vršek znamenaný výškou
201. Hrádek, jihovýchodně od Jab
635 jihozápadně od Lomnice u samého kynic (?).
Košova bez známek opevnění.
202. Stará Lysá, nevysoké návrší
183. Hrádek v Proseči mezi Novou u nynější Staré Lysé, původní Lysá.
Pakou a Úbislavici.
203. Puštěhrad, položení na hranicích
184. Hradiště dvoje v Prachovských obcí Nymburka, Budiměřic a Zboží.
204. Rokytňany dolní, vesnicezáp.
skalách u Jičína. (PA. XIV. 352, 605.)
185. Hradištko, hora u Hoř. Lochova od Libaně, jižně od Dol.“Bousova. Ve vsi
mezi Jičínem a Sobotkou.
se spatřovaly dříve valy (od tvrzeP).
186. Hradištko, velkáohrada u Ostro
205. Hrádek, pravidelné opevnění mezi
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Markvartici, Řmenínem a Skuřinou, jižně mezi Sudoměří, Spykaly a Kovaní. (PA.
od Sobotky.
Vl. 168.)
206. Hradiště na Porani mezi 50
223. Hradiský, hora východně od Ka
botkou, Dohšínem a Kostí. (PA. XIV. 351.) dlína mezi Mšenem a Sovinky.
224. Hradiště jmenovala se bezpo
207. Staré hrady, hradiště 11 Malé
Lhoty, severně od Sobotky. (PA. XIV. 351, chyby hora, na kterou přeneseny ve 14. st.
605)
Benátky (nyní Nové Benátky. — PA. III.

návrší, na němž za 239)

208. Hradiště,

ložen jest klášter, jenž jméno své po starší
225. Příkopy, na příkopech, návrší
poloze zdědil. Jméno jeho pak přeneseno jihozáp. od Nových Benátek mezi Obodrží
také na Rybitví (nynější Mnichovo Hra & Kochánkem.
226. Hradiska,
položení u Sedlce,
diště -— PA. x1v. 350).
209. Hradec, ves nad Jizerou naproti severozáp. od Benátek (soudíc podle po
jmenování »v hardiskácha 4. XI.)
Loukovci. (PA. XIV. 161).
210. Hrada, hradiště vých. od Mnich.
227. Hrazsko, starožitné & přepevné
Hradiště nad Dnebohem na Mužském. hradiště proti Kanině, záp. ode Mšena.
(PA. XIV. 330.)
PA. IX. 455., XV. 363. Viz Canburg)
211. Klamorna, hradiště nedaleko ( 228. Pšov, n. knížecí hrad na místě
otltud též na Mužském. (PA. XIV. 336.) nynějšího Mělníka.
219. Staré hrady, hradiště na Muž
229. Litoměřice, prastarý hrad na
ském. (PA. XIV. 339.)
místě nynějšího města Litoměřic.

213. Hrádka,

položení severozápadně

230. Hradčany,

návrší mezi Písty a

od Dolní a severně od Horní Bukoviny Dušníky, záp. od Roudnice.
v obci Dolno-Bukovinské; avšak položení
231. Hrádek, velké a staré hradiště
odtud k.severozápadu (mezi Borovnicí a
(na Velký a Malý Hrádek rozdělené) mezi
Dol. Rokytou) 'slove též Hrádka.

214. Hrádka,

východní konec Horní Vel. Žernoseky a Libochovany. V 1. 14.99
a 1543 nazývají se lesy v této poloze

Bukoviny.

215. Hradčany, ves jihovýchodně od Hradiště. (Vocel, Pr ll. 428, PA. Vlll.
4 34—)
Českého Dubu.
232. Deblík, vysoká hora nad Círk
216. Hradčín, návrší jihozápadně od
Něm. Jablonce a severně od Rychnova. vicí mezi Lihochovany a Sebuzínem, na
níž
jsou kamenné valy.
(PA. Xl. Sgt.)
233. Hradiště (Ratschberg) slove na
217. Mazova horka, vrch nad Javor
níkem, severně od Českého Dubu a pod kat. mapách položení u Záhořan.
Ještědem. (Vocel, Pr. ll. 424.l
234. Hradiště, hora severozápadněod
218. Hrádek (něm. Grottau), město Litoměřic u vsi l—llinné;.přip. se 1. 14.61
v okr. Chrastavském.

219. Schlossberg,
220. Hradištko

a 1544 jako les a přísl. statku Pokrati
Na témž statku přip. se 1. 1404
lvinice Hrazská a l. 1553 vinice Hrádek,

vrch východně od ckého.

Mařenic nad samotou Geráumigte.

nazýval se nynější :ale není zřejmé, _je—litotožná s předešlým.

Herschberg, vysoká hora mezi Vartem :(PA. Vlll. 431.)
berkem a Svébořici. L. 1544 totiž patřil ! 235. Hrad(?). U Liběšic jihovýchodně
k Vartemberku »Radiský háj—xaž lt Děvín ijest položení Burgwald (3. X.).
ským mezem. L. 1577 určují se hranice i 236. Hradec, Hradsko, návrší pod
»vom Radischkea až k silnici, která jde ;Sedlem a u Levína, u něhož i vesnička.
z Vartemberka do Mladé Boleslavě mezi l.. 1580 přip. se les Hradec a l. 1669
Vartemberkem & Svébořici.
|1es Hradsko. (Vocel, Pr. 11. 426.)

221. Vrátno,

n. hrad na Vratcnské |

237. Hradiště,

ves severně od Levina.

hoře nad Libovicí a Nosalovem u Mšena. 'Jižně od ní k Lovečkovicům jest návrší

222. Hrádek

nad samým Skalskem .znamenané výškou 516.

Mistopisnýslovník: Cast historická.
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238. Hradištko,

hora mezi Svadovem

a Valtířovem vých. od Ústí n. L.

239. Hradiště

(Radisch), niva severně

ode vsi Dřevčic mezi Uštkem a Dokzy.

240. Chudý hrádek, starodávné hra

256. Valy u Křemyže, jižně od Teplice,
východně od Duchcova.

257. Bílina,

knížecí hrad na místě

zámku a hory nad ním. (PA. X. 435.)

258. Kostelec, skalnaté návrší u Bíliny.
259. Hradiště na západním konci vsi

diště severozápadně od Drchlavy, na jehož
konec severní postaven středověký hrad. Radovesic, vých. od Bíliny.

260. Hradiště na hoře mezi Osekem
241. Dlouhá hora u Provodína (mezi
Dokzy a Lipým, něm. Langeberg). Jsou & Mostem u vsi Radčic. (Vocel, Pr. II.
tu prý valy hodinu cesty se táhnoucí, kte 434)
.
261. Hradiště u Zabrušan. (PA. XlV.
rým říká lid Francouzské šance.
242. Šance od předešlého k východu 425.)
“\ .
na strmých skalách nad vesnicí Kummer.
262. Staré hrady (něm. Starade, nyní
243. Freudenberg, hora východněod obecně Schtepaner Berg), hora s valy a
i\larkvartic a jihozáp. od České Kamenice, příkopy mezi Štěpánovem, Radovesici,
Kostomlaty a _Milešovem.
na níž jsou kamenné valy.
263. Hradišťany (něm. Radelstein),
24.4. Kleisberg, vysoká hora u Cvi
hradiště nad Mokovem v okr. Bílinském.
kova, kdež prý hrad stával.
245. Burgberg, ]. 1566 hora u Varns (Voc. Pr. I. 103, PA. Vll. 434.)
264. Hradištko u Měrunic v témž
dorfu, která dělila Lužici a Čechy. Bez
pochyby dnes Spitzberg severovýchodně od okresu. (PA. Vlll. 435.)
Varnsdorfu.
265. Vlastislav, n. knížecí hrad nad
24.6. Botzenberg, strmá hora u Šluk nynější vsí Vlastislaví, severozáp. od Tře
nova, jejíž pata jest ohražena kamennou benic. (Vocel, Pr. ll. 406.)
hradbou.
266. Hradiště u vsi Teplé v okolí Tře
247. Děčín, Starodávný knížecí hrad benic.
267. Hradiště sloul l. 1586 dvorec
na místě nynějšího zámku Děčínského.
248. Hradiště na hoře řeč. Quader u vsi Leského. severozápadně od Třebi
berg nad městem Děčínem, na níž bývaly vlic, záp. od Třebenic.
268. Žatec, Starodávný knížecí hrad
kamenné valy. (PA. XI. 469, 473, Focke,
na místě nynějšího města.
Popis Děčínska II. 29.)
269. Hradiště u samých Rybňan při
249. Vyšehrad (das hohe Schloss),
prý n. hrad v lesích u Dolního gruntu Ohři. (PA. XI. 4\47.l
270. Hradiště nějaké u Bítozevsi,které
(podle saských pamětí Schlosshůbel —
Focke II. 28).
Schaller (Saatz. Kr. 37) nazývá Silwan.
250. Lidenschloss, n. hrad u Bělé 271. Hrad, n. položení v okolí Želčc,
záp. od Děčína. (Focke ll. 29.)
východně od Podbořan. L. 1596 jest řeč

251. Červený hrádek, n. hrad na o dub1', kdež nad hrad'em slove nad po
hoře řeč. Hegeberg, jihozápadně od Jílo tokem Želeckým.
272. Hradiště, ves mezi Žatcem avPo
vého. (Focke [. 52, II. 9.)
252. Zámky (Schlósserberg), hora u Pe stoloprty na řece Ohři, tak již ode dávna
řečená.
trovic při samých hranicích saských.
253. Chvojen,

n. hrad nad Českým

273. Drahouš, Starodávný knížecí hrad

Chvojnem.
jižně od Postoloprt na Ohři. (PA. Vlll.
254. Zámek (něm. Schlossberg), hora 136.)
mezi Strážkem, Nezabohy a Vel. Chude
274.. Dřevič, jedno z největších hradišť
rovem.
nade vsí Kozojedy, jižně od Loun. (Vocel,
255. Hradiště mezi vesnicemi Hra Pr. II. 430.)
275. Hrádek. Položení. mezi Líšťany
dištěm, Dolánkami a Lyscem, celá sou
stava kamenných valů s vyšehradem. (Hall a Cítoliby u Loun, slove v katastr. ma
pách na Hrádku.
wich, Gesch. v. Teplitz 11.)
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276. Hrádek

nazývalo se položení za; 298. Hradiště (Schlossbergl nad Funk
Nečichy, sev. od Loun (1513 lada za Ne Íšteinem jihozápadně od Karlových Var.
299. Starý Loket, hradiště západně
čichy, kdež slove na Hrádku).
277. Rubín, na Rubíně u Kaštic, od Lokte při řece Ohři.
300. Cheb, Starodávný císařský hrad.
hradiště s kam. valy.
278. Hradiště (Kl. Purberg), severo
301. Šance (Schanzenberg), návrší u vsi
západně od Černovic, záp. od Chomutova. Paulusbrunn záp. od Tachova.
302. Ahornberg, hora s valy, bezpo—
(PA. VIII. 192.)
279. Hrad (Hausberg), sev. od Krásné chyby ta, která je u Brandu, západně od
lípy, severozápadně od Chomutova (4 IX.). Tachova. Jiný Ahornberg je západně odtud
280. Hutberg (Stráž), hora ohrazená při hranicích.
303. Hradiště u Dvorův pod Přimdou.
u Malše v okolí Žďáru. (HB. II. 224)
281. Hassburg, hora u Přísečnice. 304. Hradiště. L. 1457 připomíná se
(HB. II. 224.)
u Pernolce (jihovýchodně od Tachova) les
282. Zámek (Schlossberg) položení Purštal.
(3'. lX.) severně ode vsi Stolzenhahn.
305. Lazurova hora, vrch severněod
283. Hrad (Burgberg) položení sev. Michlšperka.
od Malkova na konci katastralní obce.
306. Zámeček (Schlóssel), poloha pod
284. Úhošť (Purberg), jihozápadně od horou řeč. Podhora u Teplé mezi Rájo
Kadaně za Ohřem, jedno z největších hra vem a Habrovými Kladruby.
dišť. (PA. Vlll. 376.)
307. Hradiště u erníka řeč.Betlehem,

285. Hradiště (Burgstadtel), ves jiho jižně od Teplé.
východně ocl Kadaně při potoku, u jehož
308. Hradištko, tuším návrší zname
ústí do Ohře jest hora na tři strany strmá. nané výškou 487 u Ošelína. jihozáp. od
286. Hradiště 11 Radonic, jižně od Černošína. L. 1585 přip. se les a hora
Kadaně. (PA. XIII. 235.)
Radisska u Ošelína.
287. Hrad (Burberg), strmá hora mezi
309. Hradištko,
1710 les u Pňovan
Klášterccm a Peršteinem.
mezi Touškovem a Stříbrem.
288. Varta nad Ohřem, jihozápadně
310. Hradiště nad Hublovým mlýnem
od Klášterce. (PA. Vlll. 566.)
289. Hradiště
(Burgstadtel), hora jižně ode vsi Lipna.
u Doupova u vsi Výrova.

311. Okrouhlě a Dlouhé Hradiště,

290. Pustý zámek, hora u Prachomet dvě vsi vedle sebe jižně od Bezdružic, po

v okolí Doupovskěm.

291. Hradiště (1226 Na hradišti), ná

jmenované po hoře Hradišti nad nimi se
vypínající.

312. Hradiště (Hóllberg) u Bržína,
vrší mezi Vojkovici a Velichovem při řece
mezi Nečtiny a Úterým. L. 1461 přip. se
Ohři.

hora záp. od Veli mlýn pod horou
313. Hrádek,
293. Radešpva hora (Rodisberg),vrch Vysočanské, okr.
31.1..Zámku
proti předešlému přes řeku Ohři.
292. Tebisberg,

chova za Ohřem.

29.1.. Sedlec, n. knížecí hrad, nyní
vesnice severozápadně od Karlových Var.
(PA. VIII. 569.)

295. Vladořská hora (něm. Wladař),
vysoká hora nad Vladořici, jihovýchodně
od Žlutic. (Vocel, Pr. [ 110, PA. VII. 599.)

Hradištěm.
ves nad Střelou v obci
Manětinském.
vrch, hora nad Střelou
u. Stradiště, vých. od Manětiny.
315. Hrad, snad Hůrka u Hodovic,
jihovýchodně od Manětiny, poněvadž nižší
položení odtud k východu slove »pod hra
dema.

316. Hradecko,

ves jihozápadně od

296. Valy blíže Komárova, jihozáp. Čisté, sev. od Kralovic.
317. Hradiště hořejší, ves 'severo
od Žlutic. !Poznámky Malochovy.)
297. Hradiště (něm. Hófen), ves se západně od Plas. Poloha u ní slove na
Kozím zámku.
verovýchodně od Bochova.
22*
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318. H radiště dolejší, ves mezíPlasy 'Hradci,

[. 1450 nazývá se hradiště na
i Hrobích.
a Liblínem nad Střelou.
319. Zámek. Na jižní straně od Lom l 337. Vrabina,
hora jihozápadně od
ničky (záp. od Plas) slove »k zámkua. :Stoda, na níž l. 1755 zbytky hradu na
320. Radná, hradiště proti Plané (přes lezeny. (HB. 111. 214.)
řeku Mži), západně od Radnice, jinak na
338. Hrádky. Severových. od Otěšic
zámku.
v okolí Merklína, jest položení na Hrád
321. Hradiště, horas mohutnýmopev' kách a na Velkých Hrádkách.
něním nad Březinou jižně od Radnice.
339. Hradiště,
severozáp. od Nové
(Vocel, Pr. l. 107.)
vsi mezi Kbelem a Vlčím. L. 1558
ři
322. Hradiště u Bukovce, severových. pomíná se tu »les řečený Velké Hradištěa,
od Nové Plzně. (Vocel, Pr. 1. 11.1., PA. l. 1709 dí se, že les Hradiště leží vedle
V. 286. VI. 36.)
Vlčických a Kbelskýcli gruntův.

323. Hrádek, ves vých. od Plzně mezi
340. Obrové hradiště slovel. 1526
Újezdem a Kyšicemi. Jméno své má od
les nad zámkem Žinkovským (»paseky
horky jižně odtud při silnici ležící.
Žinkovské u tvrze Žinkov tu polovici,
32,4. Hradiště (nyní na Horách), hora
která blíž k Vojovicům a v kteréžto straně
u Hořemyslic. L. 1586 přip. se les v Hra
dišti nad Ejpovici, ]. 1600 les v H. za jest Vobrové hradištěa).

341. Hrádek,
mostem Kyšickým z té strany k Hořemy
jižně od Žinkov.
slicům.

hůrka nad Klikařovem,

342. Hrádek, hradiště nade vsí Zbo
325. Žďár, hora vysoká u Rokycan.
rovem, vých. od Planice. (Vocel, Pr. l.
(Vocel, Pr. l. 104.)
.
326. Hradecký vrch, jižně od přede losa-)
šlého & pod ním přes vodu ves Hrádek
(l. 1557 dvůr Hradecko).

343. Hradištko

u Neprachov mezi

Planicí a Horažďovici.

L.. 1630 přip. se

327. Hradiště nad Homolkou, jižně u Neprachov louka a les v Hradištkách.
344. Hradec,

od Nové Plzně.

328. Plzeň (stará),

n. knížecí hrad L. 1575 přip. se rybník Hradec, 1. 1630
vrch slove Hradec.

nad Plzencem. (PA. Vlll. 417.)

329. Hradčany (Hradschin), hora jiho
východně od Vejprnic k Liticům.

330. Hradina,

Hradinná

hradiště nad Mitovem,

jihovýchodně od Spáleného Poříčí.

332. Hrad,

Lišků

hrad,

hradiště

pod Kokšínem u Mitova(?).

333. Hradce,

345. Hradec,

hora mezi Ústalcem a

Buršici, jižně od Planice, záp. od Nalžov

(v Hra ských hor. L. 1630 slove »les aneboližto

dinné), les v severní části obce Skořické
(kat. mapy). L. 1409 činil smlouvu Zdeněk
z Drštky s farářem Skořickým, aby hra
dili průhon obecným lesem, kterýž jde
k Hradinč.

331. Kokšín,

hora západně od Nalžov.

na hradcích položení

vrch Hradeca.
34.6. Hradiště
11 Habartic, záp. od
Planice.
34.7. Tuhošť, hora hrazená nad Švi
hovem. (PA. Vll. 215.)

348. Hradiště

přední a zadní,

položení záp. od Malechova.

349. Hrádek,

horka mezi Přetínem

a Ježovem, západně od Švihova.
350. H radiš tě, ves v obci Bořikovské

mezi Čížkovem & Přešínem, jihovýchodně v okr. Klatovském.
od Blovic.
351. Kravařka

(Příkopy).hradec ne
velký v 16. st. Starý Ryžemberk zv.
334. Hradiště, vesnice u Blovic.
335. Jindřín, hradiště mezi Horšici, severně' od Nové Kdyně.
352. Hradiště,
ves jihozápadně od
Radkovici a Dolci v okolí Přeštic.

336. Hradec,

Hradce, ves nad Rad Kolovče u Konic, jež se přip. již 1. 1382.

353. Bělohrad, Bělohradský les
buzou, záp. od Stoda a rozsáhlé hradiště.
Léta 1298 stál tu kostel sv. Vavřince na severozápadně od Všerub (Najmarku).
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374. Hrádek,
354. H rad čan y (Radschin), vrch u sv.
Sušici a Rabím.
Kateřiny v okolí Nýrska.

355. Domažlice,

Starodávnýhrad po

mezní.

365. Hradec,

ves mezi Horami M. b.,

horka nad Otavou, se

verně od Hyděíc mezi Rabím & Hora

356. Tuhošt, Starodávný hrad v krajině žďovici.
Domažlické, po němž se nazývala vše kra
376. Pracheň, starý knížecí hrad, jehož
jina okolní. Název ten se pamatoval ještě stará ohrada vedle středověkého hradu se
v 16. stol. Snad valy na mapě (8. Vlll.) zachovala.
viditelné západně od Petrovic.
377. HradinG), hora západně od Tře
357. Holubí hlava\ hradiště nad Skr bomyslic, severozápadně od Horažďovic.
378. Kněží hora, hradiště nad Otavou
chleby, východně od Stankov.
358. Hradištany, ves záp. od Stoda, u Katovic. (Vocel, Pr. [. | 12, PA. lVb. 27.)
379. Hradiště, ves západně od Blatné,
jižně od Kladrub, nad níž jest staré hra
diště.

jihovýchodně od Kasejovic.
380. Třemšín. hora s ohradou staro
359. Hroby, hradiště s kostelem sv.
Vavřince u Štítar, východně od Hostouně. žitnou u Rožmitála. (Vocel, Pr. [. log.)
L. 1544. slove »na Hrůbícha.
381. Hradec, hůrka u Pinovic &Sku
360. Rokošín, nyní sam. sv. Jiří, sev. hrova nedaleko Rožmitala.
382. Hradiště (Šance) mezi Straži
od Ronšperka. (Vocel, Pr. ll. 434.)
361. Hora sv. Václava, kostel valy štěm a Počapy, jihovýchodně od Březnice.
(Vocel,
Pr. ll. 432.
ohrazený, tedy vlastně kostelec. (HB. III.

383. Hrochův hrádek, ohradau Dobré

2! g.)

362. Hrady, l442 les u Nahošic v obci
Bližejovského nedaleko Týna Horšovského.
363. Příkopy. Pod Svatoborem na jeho

vody naproti předešlé přes vodu, v jejíž
rohu postavená středověká tvrz.

\ 384. Hrádek, návrší u Bělčic(západně),
'na němž již 1. 1528 nebylo stavení.
úpatí k městu Sušici a Otavě spatřují se
385. Hradčany, vesnice západně od
valy. (Vocel, Pr. [. no, ll. 434.)
Drahenic, jižně od Březnice.

364. Hrnčíře,

hradiště u Petrovic, ne

386. Hradec, horka jižně od Horosedl,
jihovýchodně od Mirovic.
387. Pteč, hora mezi Zbenici a Buko
u Kumpatic mezi Sušící a Kašperskými vany, severovýchodně od Mirovic. Na ní
horami.
prý býval hrad.
daleko Sušice.

365. Hradiště

(něm. Burgstall), hora

366. Hradčany (Ratschin), návrší jižně

od Kašperských hor.

388. Hradná,

l. 1584 les na panství

Orlickém za Vystrkovem, severovýchodně

367. Obrové hradiště (Riesenschloss), od Mirovic.
jihovýchodně odtud u vsi Reckerberg.
389. Hradiště u Podskalí nad Vltavou
368. Vyšehrad. samota západně od na gruntech obce Kozlí. (PA. XI. 441)
Stachova a východně od předešlého.
390. Hradec, ostroh, který z výšiny
369. Hrad, Na hradě, položení mezi u zámku Orlíka na sever vybíhá. Vltava
Bošici a Horou, východně od Kašperských jej oblévá na třech stranách.
hor ke Čkyni.
se již 1. 1584.

370. Obrové hradiště (Riesenschloss),

391. Hradiště

Připomíná

u Letošického mlýna,

jižně odtud u vsi Nevěžic nad Vltavou.
hora a les severně od Hořejší Vltavice.
392. Hrad, návrší s kamennými valy
371. Věnec, hora východně od Čkyně
s kamennými valy. Pod ní k západu jest u Čimelic (tuším nyní Chlum. Vocel, Pr.
ves Hradčany.
II. 425.)

372. Hradiště

u Vojnic, jižně od Ho

393. Hradiště,

hora mezi Pacelici,

ražďovic. L. 1543 přip. se tu les Hradiště Skvořetici a Němčici, jihovýchodně
& mlýn pod Hradištěm.
Blatné. Tak slove již 1. 1629.

373. Hradec,

hora jižně od Žichovic.

394. Hradec,

od

hora a les mezi Sedl
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cern, Lázem & Lažany jihovýchodně od
Blatné. L. 1404 se tu přip. lesy Hradec
a Hradček.
395. Hradec, véska u Krt, severozáp.
od Strakonic.
396. Hradec, hora hrazená mezi Do
manici a Řepící u Strakonic (1540 les
Hradec).
397. Hradiště, l. 1630 les u Třebo
hostic, západně od Radomyšle.
398. Kozí hrádek, les a návrší vý
chodně od Dubí hory mezi Sedicem, Stra
konici a Pískem.

399. Kozí hrádek,

413. Hrádek,

hájemství na panství

Volynském.

414. Hradiště

u vsi Dvorů, severo

západně od Prachatic řečená na příkopích.

415. Hradiště,

les jihozápadně od

Vlachova Březí v tu stranu
l. 1565 les.

ke Lštění,

416. Hrady, na hradech,

položení

záp. od Mladějovic, jihovýchodně od Stra
konic.
'
417. l—lrad, hora západně od Vodňan,
mezi Skočici, Pivkovici, Bílským a Vitici,
l. 1383 vrch Hradiště jinak Bílštice.

horka od Brloha _ 418. Netolice,

starý knížecí hrad nad

severozápadně u Nedílné, avšak přes potok. samým městem nynějším (nyní u sv. Jana.
400. Hradec, horka jižně od Brloha, PA. IX. 651, X. 183).
419. Velký Hrádeček a pod ním Véska
l. 1584 les panství Kestřanského.
401. Hradec, na hradci, položení Hradce u Hrbova, jihozápadně od Netolic.
\: Drhovel.
420. Hradiště, návrší severovýchodně
402. Kozí hrady, Kozlí hrady, po—od Netolic & pod ním véska. L. 1548 to
ložení západně od Varvažova, severně od vše byl les k Malovicům patřící.
Ostrovce.
421. Kočičí zámek položení východně
403. Zvíkov, knížecí, hrad ještě před od Malého Újezda při vsi Záblatí (vých.
založením nynějšího zámku, jenž se dále od Vodňan).
k Oslovu táhl, nežli nynější zámek.
(Šance mezi Týnem n. V. a Smilovici
404. Mirovice. Návrší, na němž stojí opevnění z nové doby.)
422. Hrádek, hora jižně od Týna n. V.
kostel sv. Klimenta, bezpochyby bývalo
knížecím hradem.
mezi Býšovem, Litoradici a Jaroslavici.

405. Hradiště.

V Jetětické obci jiho

423. Hradce,

hora mezi Poněšici a

425. Drslavův

hrad (něm. Dyrslaws

východně od Zvíkova jest položení Hradi Dobřejici, severovýchodně od Hluboké.
šťata.
424. Bába, hora severně od Hluboké
406. Hradiště okolo kostela sv. Jana při Vltavě s kamennými valy.
nad Vltavou 11 Chřešťovic, východně

Písku.
407. Hradiště,

od

purg 1346), nyní Hrady neb Hradiště jižně

hora nad Otavou, zá ode Lhenic a Jámy a Vadkova. L. 1263

padně od města Písku. Ves H. při ní nazývá se horou, která slove hrad Drslavův.
připomíná se již 1. 1389.

Kamenný, val mezi Kuglvaidem
408. Hradec nad Boubíně nad Smrko a 426.
Brlohem.
427. Hradec, kuželovitá hora u Bo
409. Hradiště mezi Libětici a Před
letic (něm. Raziberg). L. 1263 nazývá se
ními Zborovici, jižně od Strakonic. (Vocel, vrch Hradiště.
Pr. II. 5713
428. (Šance mezi horou Tusset a osadou
410. Zámek, návrší mezi Nemědici a
Wolfsgrub.)
Strunkovici, jižně od předešlého.
429. Hrad (Hausberg), hora mezi Žal
411. Šance, návrší západně od přede navou a Pernekem, na níž prý hrad stával.
šlého k Úlehli. U této vesnice na tu stranu
430. Hradiště (něm. Schlósselwald),
vici jižně od Písku.

k šancům říká se Zasroubí.

les &ohrada stará mezi Spolím a Větřním,
412. Kamenný zámek položení jiho jižně od Krumlova. V l. 1386—1449 slove
západně od Úlehle asi půl hodiny cesty Hradiště. (Znamenán výškou 692.)
daleko.
431. Hradčany.
Mezi Dolní Vltavicí

Hradiště
a Glócklberkem jest hora Hůrtberg u sa
mých hranic a pod ní véska Ratschiu.
4.32. Hradiště, hora, jež se 1. 1259
v pamětech Vyšňobrodských připomíná, do
padá na horu Oedháusel jihozápadně od
Vyšního brodu.

433. Hradiště (Purgstall), horka jiho
východně od Dvořiště (Unter—Haid).
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(západně k Hostům), jihozápadně od
chyně. L. 1704 pole na Hradci.
448. Hradec, hradiště jižně od
chyně při Lužnici a Židovské strouze
proti Nuzicům. L. 1596 se přip. les
na Hradci k Nuzicům.

449. Hrádek,

Hradiště

Be

Be
na
řeč.

u Dobro

nici k Ratajům, severně od Bechyně. Léta

434. Hrad (Hausberg), návrší severo 1599 připomíná se kus lesu neb chrastin
u Rataj pod Borečným slove Hrádek.
západně od Kaplice.
435. Hradiště, hora se zbytky opev 450. Hradiště v ryb. Ostrově, záp.
nění nade vsí Hradištěm, východně od od Okrouhlé, jižně od Milevska.
451. Vyšehrad nazývala se vysoká
Blanského u Kaplice. Ves se tak již ode
dávna nazývá.
hora nad Jistebnicí, na níž stojí kostel
436. u Kamenné věže, hradiště se sv. Maří Majdaleny. (Položení pod ním
verovýchodně od Velešína proti hradišti slove »k Vyšehradu)
středověkého hradu Velešína. L. [613 tu
byl les na Kamenné věži.
437. Hradiště 11samé vsi Třísova mezi
Vltavou a Křemžeckým potokem naproti
hradu Dívčímu kameni.
438. Hradce, l. 1375 les u Slavče,
dnes hora Kluk se zbytky opevnění nad
Křemží vysoko vynikající.

452. Vitanova hora, vrch znamenaný
výškou 586 nade vsí Božetici, vých. od
Milevska. Říká se tu »na hradišti-a.

453. Hrádek slove část vsi Božetic.
454. Blaník (Velký B.), hora u Lou
ňovic se starodávným hradištěm. (PA. VII.

5730
455. Kozí hrad položení záp. od Ja

samoty a nova nedaleko Ml. Vožice.
les u Vrabče, jihozápadně od Budějovic.
456. Hradiště, hora, na níž stojí ny
439. Hradec, na hradci,

Jméno mají od některé hory, na níž stával nější Tábor. Tak se nazývala hora ta již
hradec. S tím také souvisí, že se poloha ku konci 13. st.
457. Ohraženice, stráň nad Kvěchovým
jihovýchodně od Lipí na Hradečnici na-.
zývá.
mlýnem, záp. od Tábora. Někdy tu byly
440. Doudleby, starý knížecí hrad, kolem zdi stavěné bez malty.
458. Obřiště li Hradiště), hradec
jižně od Budějovic. (PA. VIll. 549.)
441. Hrádeček u Třeboně, les má jižně od Dražic nad řekou Lužnicí.
459. Chýnov, Starodávný knížecí hrad
jméno své od n. hrádečku, který býval
tam, kde je nyní samota H. Les slove tak vých. od Tábora.
od nepaměti.
460. Hradiště položení u samého Pel
442. Hradiště (Burgstall', návrší se hřimova na' západní stranu.
verně od vesnice Burgstall blízko Nové
461. Valy u Vyskytná, východně od
Bystřice.
Pelhřimova (Maloch).

443. Hradec Jindřichův, hradec prv.

462. Čertův

hrádek, hora jihových.

na království na poč. 13. st. postavený od Nového Rychnova a pod ním samota
Šance (8. XIII.).
(později hrad a město).

444. Prčík,

hora severozápadně od

463. Kočí hrady, návrší u Skurano

Hradce u Pluhova Žďáru, na níž prý hrad vic (_7. XILI, severně od Košetic.
stával.
Poznámka: Pojmenování Šance přihra
445. Svákov, hradiště severozápadně nicích bezpochyby ukazuje na novější
od Soběslavě, později také ves. (PA. IVb. opevnění, není však vyloučena možnost,
27, XII. 223)
že se někde tak staré opevnění jmenuje.
446. Bechyně, starý knížecí hrad na Název Ohrada obyčejně neukazuje na hra
místě nynějšího zámku.
diště, poněvadž se tak v 16. st. pastvištím
447. Hradec, položení u Kaladého říkalo. Ze 463 tuto položených hradišť
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bezpochyby několik odpadne po bedlivém
ohledání místa neb podrobnějším prozkou
mání pamětí; ale i kdyby jich zůstalo
400, _jest to počet vždy znamenitý.

až sám 0 ně pro dluhy přišel. St. H.,
který byl do 1. 1513 manským, dostal se
pak od prvního věřitele v držení Michala

Slavaty z Chlumu (1531) a jeho rodu.

Hradiště viz Burgstall, Hradištko, L. 1541 prodal Diviš 5. H. hrad a mě
Klášter.
stečko (toto již 1. 1516) Mikuláši Pecin
Hradiště

(i Hradištko), ves v okr. Vla gárovi z Bydžína

šimském, jejíž íilialní kostel jest zbytek
prastarého hradu & býval od r. 1352 far
ním. Podací nad ním příslušelo napřed
(1359) pánům Dubským a Vlašimským
společně, v l. 1375—1378 Vlašimským sa
motným, avšak r. 1414 měl je i H. Mikšík
Horka. Později patřilo H. k panství Vla
šimskému a kostel stav se íilialním při
fařen ke Kunraci. (MB. 11. 53)

('i' 1561). Ze synův

jeho ujal H. Albrecht (+ 1598), po jehož
smrti se synové tak rozdělili, že Albrecht
Ctibor dostal H. L. 1622 propadl statek
svůj, který pak prodán Albrechtovi z Vald
šteina a od něho puštěn (1624) Maří Maj

daleně Trčkové z Lobkovic. Tehdá tu

byl farní kostel. l:. 1637 založeny matriky.
Po ukončení procesu Trčkovského daro
váno H. (1636) dánskému šlechtici Fran
Hradiště, ves u Kasejovic, jež náležela tiškovi hr. z Ulfelda, jenž utekl ke Švé
r. 1233 klášteru sv. Jiří (Na hradišči), po dům. Bratr jeho Korlic obdržev H. prodal
zději tu byl vladyčí statek (1398 Jan). je OktavioviPiccolomini (1652). Potom
L. 1579 seděl tu Zikmund Chrt ze Rtína, se vystřídalo několik držitelů až k. H. Jan
později drželi je Chanovští z Dlouhé hr. ze Šporku (1664, 1- 1679). Syn jeho
vsi k Chanovicům, naposled tu seděl Al Frant. Antonín' zřizoval v okolí podivínské
brecht Chanovsky' v D. (1- j. 1654), po novoty, nebydlel však na hradě (l. 1645
jehož smrti prodána »tvrz H.“Vyšší hrad. od Švédův spuštěném), nýbrž obyčejně na
Kukuse od něho založeném. Tu také za
k panství Lnářskému. (H. XI.)
Hradiště (dřívei Heřmanův Choustník), ložil klášter a íundací na chudé, k jichž
městečko v okr. Dvorském, n. s hradem, vydržování důchody H. určil. Na H. by
který byl založen na starodávném hradišti dlily pak do r. 1739 jeptišky, až se pře
a po něm jméno zdědil. Snad jej založil stěhovaly do nového kláštera v Jindřišské
Půta z Turgova (1316). L. 1382 seděli ulici. Opuštěný hrad spustl potom. V letech
tu Václav a Jan br. Krušinové z Lich 1760 —1770 kostel znova postaven. Erb:
temburka a od nich koupil H. Heřman Štít červený a na něm u spodu zl. vozové
z Choustníka (-|-j. 1404), od něhož do kolo 0 šesti loukotích a nad tím stříbrné
stalo druhé jméno. Bratr a dědic jeho kružidlo Pecingárův. (H. V. 74.)
Hradiště, ves u Zvíkovce, postavená,
Beneš z Ch. držel H. do smrti (1410) a
pak vdova po něm Maňa. Okolo ]. 1413 na starém hradišti, l. 1379 vladyči statek
uvázal se v H. Jan Městecký z Opočna, Ojířův, Jindřichův, Marušin &Ješka Lačna,
ale prodal je brzo a dostalo se do rodu l. 1396 Jindřicha a Jana bratří, 1. 1406
vladyk z Hustířan.
Když pak !. 1453 Jaka z Újezdce a l. 1408 Ondřejův. L. 1543
Janovi z Vyhnanic prodáno, dosáhl ho seděl tu Václav Litmír z Háje. Později při
soudním nálezem Purkart z Janovic & pojeno H. k panství Křivoklátskému.
Hradiště, ves ve farnosti Chlistovské,
prodal je 1457 Mikuláši Zajíci z Halem-
burka. Po tomto následovali napřed Ol v okr. Klatovském, v níž měl 1. 1368 Zdeněk
dřich mladší, později Jan starší syn a léta své popluží, avšak l. 1383 měl Protiva z Kva
1473 Petr Čéč z Nemyčevsi. Syn tohoto sejovic půl tvrze, dvůr hořejší a tři čtvrtiny
Václav (od r. 1480) obyčejně H. zasta vsi po Oldřichovi zl-l. L. 1406 seděl tu
voval pro dluhy; dosáhl ho naposled Zachař a 1. 1471 vyprosil si tu odúmrť
Burjan ze Švamberka (1-1513), po němž Bušek Trautenbergéř. Později seděli tu
dědil strýc jeho Kryštof. Dědičného-práva Bešínové'z Bešin (?); l. 1682 prodal

dosáhl Mikuláš Cerhenský z Dražovic Jan Jaroslav Dlouhoveský H. Janovi Jin
(1513) a vyplativ H. držel je několik let, dřichovi Šofbergrovi a manželce jeho, od

Hradiště — Hradiště Dlouhé

289

nichž je k. (1683) Adam Ferd. Khek ze u Čerčan. Kostel posvěc. sv. Klimentu jest
Švarcpachu.
Od 1. 1704 bylo v držení zbytek bývalého hradu, kterýž se jmenoval
Kocův, pak Vidršpergarův (až 1762) Lštěn (Lsčen) KdyžZpytihněv 11.r. 1056
a od r. 1768 rodiny Elveinch.
bratra svého Vratislava z Olomouce vypudil,
Hradiště, ves u Blovic s zámkem, léta zavezl manželku do Čech a dal ji chovati
1775 postaveným blíže býv. tvrze. V letech hraběti Mstišovi na hradě Lštěně, kterýž
1480—1498 držel H. Beneš Častolár, jehož s ní tvrdě zacházel, dada ji i v noci ke
potomci zvali se Hradištskými z Hořo své noze poutati. Ve 14. st. byl tu farní
vic (Jan 1529, 1- 1545, Častolár 1545 “kostel, jemuž se říkalo Hradiště nebo
až 1566 a Beneš, Jan 1580—1594). Mar Hradec; podací jeho příslušelo společně
kéta, dcera posledního, získala Vildštein pp. ze Šternberka a pánům blízkého hradu
a postoupila oboje (1618) manželu Petrovi Dubé, r. 1385 Dubským samotným a od
Tobiášovi Karlovi ze Svár'ova. V rodě r. 1415 pánům Zlenickým, r. 1428 připo
tohoto (1623 Jan Václav, 1649 Kryštof míná se pouhá ves H. jako přísl. hradu
Rudolf) zůstalo H. až do 1. 1678 a pak Dubé, kdežto podací kostelní i potom ke
děleno mezi zetě posledního. Skrze Poly hradu Zlenickému náleželo. S ním se pak,
xenu Kateřinu Vratislavovou (1- 1690) do dostalo k panství Komorního Hrádku. Léta
stalo se H. v držení Jana Jozefa Jeníška 1663 bylo připojeno ke Mrači, s nímž se
z Újezda. Po vymření jeho rodu dostalo se dostalo l. 1725 k panství Konopištskému.
H. v držení hrabat Krakovských z Kolo L. 1730 sešlý kostel obnoven. (MB. III. 78.)
vrat a od r. 1872 v drženírhr. Palfíy.
Hradiště, kostel sv. Jiří nad Libošínem,
s náspy jej obkličujícími památka prasta'
(H. lX. 218—219)
Hradiště, ves v okr. Teplickém, v níž rého hradu, který se nazýval Libušín (por
byl ve 14.. stol. farní kostel. Podací nad zději Libošín) a jméno své měl od Li
ním příslušelo klášteru Teplickému. buše, proslavené v pověstech kněžny České.
Ve vsi byly vladyčí statky (1413 Sezema, Když již dávno hrad pominul a jméno jeho
Pešík a Hereš). Později seděli na tvrzi přeneseno na jeho bývalé podhradí, zůstal
Ledvičtí z Chanova (1531 Jindřich, tu ještě farní kostel, jehož podací měli pp.
1550 syn Václav), od nichž k. je (1565) Smečanští vl. 1355—1417. Fara zanikla
Žibřid Žďárský ze Žďáru. Potomci to později a kostel zůstal ňlialním.
hoto přišli o ně l. 1588 pro dluhy a l. 1590

dosáhl H. postoupením Radslav ze Vchy
nic. Odtud drženo k Teplici. Později stal
se kostel ňlialním k Bořislavi.
Hradiště, farní ves v okr. Žatecké-m,

Hradiště, Hradištko,

n. tvrz a ves

u Hostivice nad potokem Litovským, z níž
zbyl jedině Peterkův mlýn. H. patřívalo
pod šos Menšího města Pražského a na
tvrzi zdejší sedávali měšťané Pražští (1405
po níž se psal r. 1238 Zdata 2 H. Ve 14. st. Plajerové 1412 Mik. Žárovský), na dru
byl tu již farní kostela H. drželi r. 1392 hém dvoře seděli Plajerove'. Později seděli
Albrecht z Kolovrat, r. 1414 Mikuláš Aug. tu vladykové z Ejzíře a od 1. 1465 Čeněk
z Prahy, r. 1418 Martin PiterkaufŽatecký z Klinšteinaapak jeho potomci. L. 1515
a Jan z Chříče. Později seděl na rvrzi Jan seděl tu Vilém Mračský z Dubé. Ne
Černobýl zc Chříče s manželkou Maj dlouho potom H. připojeno k Hostivici.
dalenou Žateckou (1-j. 1453),.l. 1453 na— L. 1563 bylo tu všechno pusté. Z vesnice
byl ho Zbyněk Zajíc z Hazemburka. V 16. st. zbyl l. 1610 jen mlýn řečený H., ale od
patřilo H. k panství Líěkovskému, od něhož 1. 1705 nazývá se Peterkovým. (PA. X.
prodáno (1595) Karlovi Hruškovi z Bře 330, 618; H. Vlll. 294.)
zna. Odtud patřilo k Tatinné a pak k Po
Hradiště Dlouhé, ves u Bezdružic,
stoloprtům.. Kostel byl v 17. st. ňlialním l. 1379 statek Sulkův, který jej držel ke
k Libšicům, Postoloprtům a Bítozevs'i? HrádkuSviňomazskému. Od jeho rodu do
léta 1702 zřízena při něm lokalie, l. 1756 stal se v držení vladyk : Rakové, prodán
tam.
l. 1447 Dobešovi Vršori z Modřejovic u
Hradiště, samotný kostel nade Lštěním | Bohuslavovi : Chlumu. I.. 1460 patřilačás:
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pp. z Gutšteina a držena pak ke Gutšteinu, l. 1726 farní kostel a l. 1730 kostel sv.
Anny. Starší syn jich a nástupce Frant.
ostatek patřil k Trpístům.

Hradiště hory Tábor víz Tábor.
Arnošt zemřel 1. 1748 a syn jeho Vincent
Hradiště nad Labem viz Hradiště. k. (1785) zrušený klášter a dal do kostela
Hradiště,
Jizerou,

Mnichovo H. , město nad sv. Anny ostatky n. Albrechta z Valdšteina

prvotně__ze dv0_u _qs_a__d
zrostlé,

a jiných předkův svých přenésti ('i—1797).

totiž

změstečka, jež se poprvé 1. i436 připó Po synu jeho Arnoštovi (1- 1832) násle
míná, a z vesnice Rybitví. V této býval doval syn Krystyan (1858), za něhož tu
ve 14. st. farní koster—jehož podací pří byla schůzka císaře Františka a císařovny
slušelo opatům blízkěho kláštera Hradiště. s cářem Ruským a některými knížaty z Ně
K tomuto farnímu kostelu patřil filialní mec (1833). L.-1850 stalo se H sídlem
kostel H[gLištský (bezpochyby kostel před zeměpanských úřadův. Znamenitý rodák:
klášterem). Po_splynutí vesnice Rybitví 5 H. Jan Kvíčala (nar. 1834). Erb: Štít čer
se její staré jméno znenáhla zapomnělo. vvený a na něm dvě opatské berly pošikem
Městečko poddáno _bylo zástavním držite a křížem položené, nad tím zlatá infule.
lům kláštera a připomíná se 1. 1556 jako
; Hradiště Okrouhlé, farní ves u Bez
město. Když l. 1556 l_<__lášter
s okolím Jiří družic. jež měla farní kostel již ve 14. st.
kovi z Labouně a Jindřichovi Žibřidovi a patřila ke hradu Gutšteinu. Část se do
z Velechova dědičně prodán, obdržel Ži stala v 15. stol. při dělení ke hradu Fal
břid (l. 1557) při dělení město H. celé šteinu, odkudž pocházelo, že v 16. st. část
i s Rybitvím a něco vesnic. Nástupce jeho ke Všerubům a část ke Gutšteinu patřila.
Adam Žibřid (1-1579) odkázal H. manželce V 17. st. zanikla fara, kostel byl filialním
své Krescencí zHabartic, kteráž se pak k Čelivu a teprve 1. 1696 tu zase zří
vdala za Kryštofa Budovce : Budova zena fara.
Hradiště Staré, ves u Kunětic, snad
a jemu umírajíc (-i- 1598) toto odkázala.
Syn jeho Václav odpustil ]. 1602 obyvate ta, která náležela ve 12. stol. s vodou,
lům odúmrti a daroval obci tržně, jarma lukami a lesem klášteru Sedleckému.
rečné a clo v Turnovské ulici. T. r. vy Po r. 1420 uchvátil H. Diviš Bořek z Mile
měřil svobody nákladníkům, když však tínka, vzav je buď Sedlci aneb kl. Opatov
i. 1610 od várek upustili, odpustil jim skému, a zapsáno mu 1. 1436 ke Kunětické
všechny platy a povinnosti panské. Václav hoře. Od té doby drženo k ní a s ní při
připojil ke Hradišti ligštir, ale po jeho pojeno k panství Pardubskému.
Hradiště, ves nejisté polohy, v níž měl
stětí (1621) zabrány všechny statky jeho
a prodány Albrechtovi z Valdšteina, jenž klášter Litomyšlský (1167) rybáře.
Hradiště viz Hradnice.
H. připojil ke knížectví Frydlantskému a
Hradiště Ústské, vrch, na němžstojí
dal H. s panstvím v léno Maximilianovi
z Valdšteina. Tomuto po smrti knížete nynější Tábor. Připomíná se asi k r. 1268,
dědičně ponecháno a zůstal velkostatek a když tu 1. 1420 nové město založeno,
do dneška v držení jeho potomstva, jež si zdědilo jméno po něm, hoře pak přezděno
tu zámek postavilo. Po něm (1- 16511 ná Tábor. Od té doby až do počátku našeho
sledoval napřed syn Albrecht Leopold . století říkalo se městu Hradiště hory Tá
(1- 1657), po němž H. a Klášter odděleny. bor, zkrácenč však vždy Tábor.
Ono dostal Jan Bedřich, tento sirótCi n.
Hradištko, ves u Žiželic, jež se přip.
Ferdinanda Arnošta. Karel Ferdinand ob l. 1299. Tehdá tu byl hrad, který držel
po Sezimovi Ho
novil městu (1663) předešlé svobody, jež Dětoch z Třebelovic
byli zprávcové panství porušovali. Nástupce řepnickém. Když po r. 1324 zemřel, zdědil
jeho Arnošt Jozef držel H. i Klášter a za H. Petr z Rožemberka, jehož potom
ložil v H. klášter kapucínův s kostelem sv. stvu městečko H. (již 1380) asi do 1. 1420
Tří králův. Když syn jeho František Jozef patřilo. Měl je pak Jindřich z Vartemberka
1.1722 "zemřel, zpravovala panství v-'d0\a (1- 1434), stryně jeho Machna a po ní
Marie Markéta roz. Černínka, jež stavěla Hašek z Valdšteina.. V rodě Valdšteinském
|

!
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Tak se i ještě Aleš Berka l. 1456 nazýval.
Po smrti králově postoupen Potomci jeho připojili opuštěný hrad se
hrad H. již opustlý s městečkem Zdeňkovi zbožím k Beršteinu. (H. X. 1-6.

zůstalo až do 1. 1493, kdež je ujal král

Vladislav.

Lvovi z Rožmitála (1517). Ten je hned

Hradištko, Hradiště nad Sázavou,

prodal a následovalo několik zápisných ves v okr. Jílovském, od nepaměti (zejména

držitelův až na Jana z Pernšteina

(1533), 1310) statek kl. Ostrovského.

L. 1436

který je pr. (1547) králi Ferdinandovi.
Od té doby drženo ke Chlumci.

dostalo se zápisné \-'držení vlad. z Čečelic,
(H. V. ]. 1499 patřilo Jeronymovi ze Skuhrova.

V 16. st. nabyli ho Slepotičtí

-)

ze Sulic,

Hradištko, farní ves v okr. Jičínském, kteří tu měli tvrz, dědičně. Od nich k. je
v níž byl farní kostel již ve 14. st. Držiteli Zuzana Šanovcova, ale prodala jel. 1608
jejími byli 1372 Machek a Ješík bratří 3 Dorotě Hodějovské, tak'že pak drženo
l. 1413 Martin z Chomutic, po němž se ke Konopišti. L. 1617 prodal Adam starší
dostalo v držení Radeckých

z Radče. Hozlaur z Hozlau H. Marjaně Mrak

V 16. st. dostalo se H. v držení Barbory šové z Kolovrat, od jejíž synův je koupil
z Bozkovic, pak syna jejího Albrechta (1628) Maximilian Pechlár z Meminku.
z Valdšteina, po jeho smrti je k. (1544) Po něm je držel Rudolf z Malovic, ale

Mikuláš Bořek z Dohalic.

Od Dohal pr. je (1638) opatství

Strahovskému,

ských připojeno k Milčevsi. V 16. st. roze v jehož držení panské grunty u H. posud
znávalo se H. horní a dolní. V 17. st. za zůstávají.
Hradištské děkanství neb kraj děkana
nikla tu fara; 1. 1788 zřízena tu lokalie
a l. 1856 fara.
Hradištského obsahoval ve 14. a 15. st.
Hradištko, Hradiště, ves u Sadské, fary: Hradiště 5 Rybitvím, Mohelnici, Bře
jež se přip. r. 1088 v zákl. listě Vyšehrad zinu, Mukařov, Hlavice, Jablonec Č., Svě
ském. L. 1345 přip. se H. jako přísl. tlou, Dub, Boseň, kapli na Kosti, Sobotku,
hradu Poděbradského, avšak byl tu také Osek, Nepřívěce, Libošovice, Všeň, Výskeř,
vladyčí statek Hrocha z Rovného, který Mladějov, Samšinu, Markvartice, Kříženec,
1. 1356 Boček : Kunštátu od dědiců koupil. Vlčí pole, Řitonice, Bousov, Všeborsko a
Část nějaká patřila i kl. Břevnovskému. Solec.

Hradištko,

Hradiště

u Ostroměře, Hrádkov, Hrádkovy,

n. ves v okolí

n. ves, která se přip. r. 1 143 a dána byla Unhoště a manství hradu Křivoklátu. Ve
klášteru Strahovskému. Ve 14. st. a 16. st. byla již pusta.
Hradnice, Hradeštnice, Hradiště,
potom patřilo H. k Ostroměři a když toto
l. 1553 rozděleno a Jan Ostroměřský dvorec před Ostromečem, ve 14. st. vla
z Rokytníka
H. na díl obdržel, posta— dycké sídlo. Olbram 2 H. (1369) a Bohu
vena tu tvrz. L. 1584 následoval syn jeho slav z H. (1388) byli předky Břekovcův
áclav, po jehož smrti H. k. (1598) Adam : Ostromeče. Bohuslav psal se 2 H. ještě
0. z R. L. 1609 koupil je Jaroslav ze 1. 1395, avšak seděl na Hrádku Kozím
Smiřic z pozůstalosti jeho a drženo pak hřbetě. Bývalý dvůr, nad nímž stával hrá
k llořicím. Za knížete Frydlantského pa dek, po jeho opuštění stal se dvorem
třilo ke statku Holovouskému, l. 1680 od kmecím.

prodáno od Ferdinanda Rud. des Carmes
Hradový, ves, která stála ve 13. st. a
kl. Valdickému a přip. ke statku Sobči l. 1277 přezvána byla Vítkovým dvo
rem, když ji Vítek z Krumlova daroval
ckčmu. (H. V. 121.)
Hradištko nad Zakšinou, n. hrad k. Vyšňobrodskému. Zdá se, že se udr
mezi vsí Bukovcem a hospodou Zakšín želo prvotní české pojmenování v něme
skou. Název hory té jest prastarý, ale při ckém názvu vsi Raith, Reith (sev. od Vyš
pomíná se poprvé l. 1402, kdež se dostala ního brodu).
Hradsko viz Hrazsko.
S Čápem a Zakšinou Václavovi Berkovi
Hrady viz Nové hrady.
z Dubé. Ten na zdejším hradě vl. 1403
Hrady Staré viz Stará.
až 1420 bydlíva! a psal se ze Zakšiny.

Hracholusky — Hranice
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Hracholusky,

ves u Netolic, jež se od'

1. 1334 jako přísl. panství Bavorovského
a později hradu Helfenburka připomíná.
Po spuštění a prodání téhož hradu při
pojeny k panství Libějickému.

Hrachová

(něm. Erbelslein, z čehož

zkomolením Blštein), véska ve farnosti
Vočské v okresu Kadaňském, jež patřila do

1. 1357 kl. Postoloprtskému,
něho postoupena

potom od

byla cís. Karlovi a od

Hracholusky,

ves u Křivoklátu,n. man té doby bývala přísl. hradu Haunšteina.
ství služebně ke Křivoklátu s tvrzí, l. 1379
Hrachovec, n. mlýn u vsi Vrbice v okolí

sídlo Oříkovo, v 15. st. Duhelů z Pusto Stříbra. L. 1542 bylo tu mlyniště pusté,
vět. Drželi je pak 1. 1476 Burjan ze Stro 'jež patřilo obci Stříbrské.

jetic, l. 1495 Jan ml. Penížek ze Sla
tiny.

L. 1521 koupil H. Ondřej Vančura,

Hrachovec,

n. ves v krajině mezi Bor

& Boleboří. Držitelé její byli povinni
předekHracholuských ze Vlenec; kem
konati manské služby ke hradu Žeberku.

l. 1551 nabyl H. Jindřich z Vřesovic, L. 1470 byl H. již pust a v držení Al
od jehož synův je k. (1575) Radslav ze brechta z Libchavy a l. 1516 byl přísl.

Vchynic. Tento je prodal (1589 a 1592) hradu Borku.
císaři Rudolfovi II. k panství Křivo
Hrachovice horní a dolní (druhdy
klátskemu. (H. Vlll. 94.)
Hracholusky, předměstíměsta Roud Rachovice), vsi v okr. Vožickém, n. vla
jmění, zejména rodiny, která se psala
nice, prvotně ves patřící ke hradu Roud dyčí
Sudlice z Hrachovic. Kromědvoru
nickému. Část patřila obci Roudnické snad
od jejího vysazení. Vilém : Rožemberka
přidal obci (1589) rybniště nad H. Léta
1863 založena tu byla škola rolnická, která
[. 1885 byla přeměněna na střední hospod.
školu & připojena k ní zimní hospodářská
škola.

Hracholusky

(i Rakolusy), ves v okr.

Stříbrském, která bývala (1415 a t. d.)
příslušenstvím hradu Bubna. V 16. st. patřil
k jedné polovici Bubna mlýn u H. a ves
bezpochyby k druhé polovici, jejíž osudy
nám nejsou známy. V 17. st. patřily H.
ke statku Úlickému, když však tento ok.
l. 1710 pro dluhy k roztržení přišel, staly
se samostatným statkem, který později při
koupen k Luhovu.
Hrachov, ves u Malé Chýšky, r. 1291
ještě les, později, jak se zdá, příslušenství
kl. Milevského a od r. 1420 hradu Zví
kova. L. 1576 prodal Kryštof ze Švam
berka člověka na H-ě Bedřichovi st. Dou

dskami zemskými se řídícího byli tu v 16. st.
dvořáci a dědinníci. Vrchnost na dvořá—
cích v H. d. nabyl l. 1584 Michal Špa

ňovský z Lisova,
neudrželi.

ale potomci jeho jí

Hrachovištná viz Hrachov.
Hranice,

ves v okresu Chotěbořském,

l. 1303 sídlo vladyky Hroznaty, služeb
níka pánův z Lichtenburka. Později do
staly se H. v držení Předbořských : Před
boře a drženy do 1. 1536 k Předboři.
K Malči připojeny v 17. stol., když byly
Maleč a Předboř v jedněch rukou.
Hranice, ves v okresu Kolínske'm, n.
s tvrzí, l. 1380 sídlo Ješkovo a l. 1436
až 1440 Vackovo. Později tu seděli 1501

Václav Mírek ze Solopisk, [. 1528 atd.
Jan Srník ze Tří dvorův a pak se
držitelé rychle střídali. Od 1. 1542 seděli

tu Popelové z Vesce, l. 1548 koupil je
Otík Hokovský z Hokova. l.. 1555 na

dlebskému z Doudleb, v jichž rodu H. byl H. Jan Materna

z Květnice, od

(1593 již dva osedlí) a při statku Chýšce něhož je k. (1559) Jan Vok z Říčan.
L. 1560 k. je Jan Popel z Vesce a při
zůstal.
Hrachov (staroč. Hrachovišlna'), ves pojil je k Suchdolu._ S ním se dostaly k Ma
u Verměřic v okresu Sedlčanskem, staro lešovu, k němuž až do 1. 1754 patřily;
dávné děd. kl. sv. Jiří. L. 1436 zastaven tehdá odprodány a pak k Pečkám připo
Petrovi z Janovic a držen odtud ke hradu jeny. (Hist. sbor. III. 157.)
Chlumci L. 1477 držitelům k dědictví od
Hranice, samota ve farnosti Hoštické
prodán. Název Hrachovištná udržel se ještě u Vojislavic, snad r. 1251 sídlo Drzdé
řovo z H.
l. 1667.
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Hranov,
jovském.

n. ves v bývalém kraji Budč Petr Kelbl z Gejzinku, jehož potomci
(1559 Adam, Lipolt, Vladislav, l. 1596 osm

Hraštice (staroč. Hraščice, původně bratří, 1599 Bernart a jeho bratří) H. až do
Lhota neb Lhotka Petrova, také Chrašlice), l. 1628 drželi. Bernart získav H. od bratří
ves v okr. Knínske'rn, kteráž založena ne prod. je (1628) Jindřichovi ze Štralen
dlouho před r. 1360 na království a zvána
L. P. R. 1360 dokonána tu stavba l'ar
ního kostela. Král byl jejím majitelem do
r. 1365; r. 1403 a t. d. držel H. Vilém
z Mrvice. Po něm následoval l. 1423 Jan
z Lestkova a pak (1. 1454) Vrábští

z Vrábí. Od nich přešly v držení Vrati
slavův z Mitrovic, kteří tu měli tvrz.
Když pak v 16. st. dědičně koupeny,
připojeny ke Mníšku. l.. 1639 spustošili
H. Švédové, tak že jen 3 živnosti zůstaly.
Fara tu v 17. st. zanikla. (H. Vl. |2o.)

Hraštičky neb Malé Hraštice,

dorfu &připojeny pak ke Chlumci. L. 1652
z manství propuštěny.
Hrdlořezy, ves u Hloupětína, patřívala

ode dávna ke špitálu

sv. Pavla, který

býval za Poříčskou branou a po 3oleté
válce do Starého města Praž. do Celetné
ulice přenesen byl. Císař Jozef-Il. zrušil
tento špital jako samostatný ústav, při
vtělil jej k Pražsk. chudobinci u sv. Barto
loměje a z Hrdlořez učinil část svět. na
dačního fondu.

Hrdlovka, Hrlo vka, vesu Oseka, která

ves patřilaod r. 1203 klášteru Oseckému,

-u předešlé, která také od starodávna ke
komoře král. patřívala. Vaněk ze Vrábí
zmocniv se jí, musil ji 1. 1454 postou
p1ti. L. 1527 dostala se obec Knínská
-v držení tvrze a vsi H., které měl před
tím Kunrat z Kemhaimu. V 16. st. byly
přísl. panství Dobříšského (H. Vl. 120.)

Hrazsko (pův. Gradsko, ve 14. st.
i Hradištko), ves u Mšena na šíji spoju
jící pláň s obrovským skaliskem, na níž
stojí kostel sv. Jiří. Jméno své má po
bývalém hradě, k němuž vztahujeme udá
losti z r. 805 (viz Canburg). Asi r. 1215
prodali klášterové Teplský a Svatomařský
v Praze ves H. křižovníkům řádu Něm.,
jimž patřilo až do husit. válek. Od r. 1357
připomíná se tu fara, jíž se říkalo Kaniná
neb Hradištko. Patrony byli provincialové
řádu něm. a od 1.1413 král Václav,
dokud měl Řepín v držení. H. patřilo pak
ke statku Řepínskému. L. 1594 k. H. To

byvši jemu od zakladatelův darována &pak
stále v jeho držení zůstávala.

Hrdly, Hrdle, ves u Terezína. jež se
přip. (k r. 993) v zákl. listu Břevnov
ském & tomuto kl. až do 1. 1420 patří
vala. Pak byly v držení svět. pánův a asi

od 1. 1470 Viléma z Konic a z Kamýka.
Ferdinand ]. zapsal H. (1546) obci Lito
měřické, avšak po roce jí zprosta odňaty

a potom kl. Břev novskému

navráceny.

L. 1620 k. je Václav Vilém z Roupova
od stavův pod obojí, ale smlouva tal. 1622
zrušena a H. klášteru návráceny.

Hrdoňov

(zkaž. i Henrychou podlé

něm. Heinrichsód), ves v okr. Vyšňobrod
ském, od r. 1380 a před tím a potom
přísluš. hradu Rožemberka.
Hrdy, [. 1608 ves a přísl. statku Stolan
u Heřm. Městce, bezpochyby táž, jako
Hody.

Hřebeč, Řeheč, ves mezi Unhoštěm
biáš Hrzán z Harasova a patřilo pak a Buštěhradem n. s tvrzí (na místě řeč.
k Libni; když pak tuto Filip Fabricius Tasov). l.. 1285 přip. se bratří Boheš
Platter z konňskace koupil, připojeno zase a Václav z Hřebče. Jiní vladyky byli
k Řepínu. Ještě l. 1640 byl kněz při kostele, 1333 Martin, 1340 Boheš, 1381 Ctibor,
pak se stal filíalním. (BM. 518.)
1462 Jan Hřebecký z Krchleb. L. 1532
Hraženice, n. ves v býv. Prachensku, aneb před tím držel H. Oldřich z Pibru.
snad táž co Ohraženice.
L. 1545 patřily ke Kladnu ves celá & tvrz
Hrbovice, ves v okr. Chabařovském, pustá H. a l. 1688 přidělena k Litovicům.
jež se přip. r. 1169. Král Vladislav da (H. Vlll. 292.)
rovalH. tehdá křižovníkům Svatojan
Hřebečníky, ves v okr. Křivoklat. n.
ským. Ve 13. a 15. st. byl tu manský statek s tvrzí, l. 1409—1427 statek Sulkův.
(i. 1426 viz Běhání), l. 1522 seděl tu V l. 1444—1450 přip. se Jan Týřovský
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z Hřebečník. Po r. 1530 střídali se držitelé z Hrobčíce, avšak později vyplaceny. Asi
z rodu Kaplířův, Vřesovcův a Světeckých; v 17. st. sklesl kostel na ňlialní.

l. 1550 k. H. Jindřich Týřovský

z En

Hředly, Hředle, ves u Žebráka, jež

zidle, jehož potomstvu do 1. 1609 nale— se přip. ]. 1336 jako přísl. hradu Žebráka
žely. Dostaly se pak do rodu Černínův a v 16. st k panství Točnickému patřila.

a l. 1616 v držení Václava Varlycha
Hrejkovice, Rejkovice (pův. Graj
z Bubna. L. 1620 k. H. Kryštof Hrob kovici), ves u Milevska, jež se r. 1216 přip.,
čický z Hrobčice, jehož rodu (kromě ale stála již dříve. Jiří z Milevska vy
krátké doby) až do 1. 1655 náležely. Dě měnil si ji od biskupství,
aby ji mohl
dictvím se dostaly v držení rodu Nosti dáti kl. Milevském u. Cís. Zikmund za
covského, jemuž (kromě přestávky) pak stavil H. (ok. l. 1430) Matěji Brusovi
po dlouhá léta patřily. Statek H. od nich z Kovařova,
j..—hoždcera Machna je
1. 1867 prodaný připojen l. 1882 k panství vzdala (1455) Janovi Předbo rovi z Ra
dejšína. Od tohoto dostaly se 1. 1461 Ja
Křivoklátskému (H. VIll. 96.)
Hřeben, Hřebeny. myslivna ve far novi z Rožemberka a připojeny ke Zvíkovu.
nosti Těmické a okr. Kamenickém, l. 1380
Hřensko, farní ves za Děčínem (něm.
dvůr a hájemství ke hradu Choustníku, Herrnskretschen,dříveHorneskret
]. 1675 dvůr pustý a přísl. statku Chvalkova. sehen), prvotně jen krčma, která povstala
Hřeben, dvůr u Velešína n. s tvrzí, pod horou Hornichen (tato se přip. l. 1492).
l. 1312 statek Matějův, l. 1389 Buzka Pátka Tehdá patřilo okolí k panství Děčínskému.
a potom Hřebenářů : Harachu (Jan Při rozdělení jeho mezi Solhauzy dostalo
(1439—1441) Oldřich a Markvart 1447 se k dílu Šarfšteinskému. Tehdá se tu
až 1472, Jan a Markvart (1473—1495), lidé osazovali a povstalo několik jednot.
Markvart (1- j. 1534), Lipolt, Purkart a Haubolt ze 'Staršedlu prod. l. 1596 ves
Markvart (1 534), Markvart, (1-1565). Vdova Hernischkretscham Antonínovi z Solhauzu,
& dcery po Markvartovi H. prod. H. a byl který ji k Benešovu připojil. Později od

pak v držení Počepických z Počepic děleno H. k tomu dílu, jenž se nazýval
a od 1.1590 Vamberských z Rohatec. Binsdorfský. L. 1786 postaven tu kostel,
L. 1650 prodán pro dluhy Maří Majdaléně l. 1787 zříz. lokalie, jež l. 1857 povýšena
Bukvojové a připojen k panství Novo na faru. V minulém a našem stol. mnoho
trpělo H. od velké vody a ledu.
Hřebeny, v 16. st. název návrší jiho
Hřibojedy, Řibojedy, staré pojmeno
západně od Jinec. _
vání vsi Homole (viz to).
hradskému. (H. 111. 262.)

Hřebeny

jmenují se r. 1543 hory,

Hřibov,

hora západně ode Zvole nad

Vraným, jižně od Zbraslavě, snad dříve
kterým říkáme Račské (u Zbiroha).
Nynější Hřebeny u Dobříše slovou dvorec, poněvadž se 1. 1437 přip. mezi
v starých dobách Baštiny (1610) neb vesnicemi, které Matěji ze Skuhrova a.

Do bříšs ké hory neb království(_1538). Petrovi z Obořišť od kl. Zbraslavského

Hřebřenov, n. ves v býv. Plzensku,
která patřila l. 1379 s Olbramovem a Bro
dem paní Ane.
Hředly (pův. až do r. 1389 Řehly,
pak Hředly), ves u Krušovic, jež patřila

r. 1228 ke statkům kláštera

zastaveny byly.
Hřiby, ves u Č. Brodu, přip. se již
ve 14. st. L. 1434 byla v okolí velká
bitva, jež se obyčejně Lipanskou nazývá.

L. 1576 prod. Mikuláš Hlaváč z Vo
sídlo, dv. a ves H. Jolíance Kle

sv. Jiří. jenic

Před r. 1355 byl tu farní kostel. H. pa novské z Kralovic. V 17. st. byly Hřiby“
třily tehdá králům ke Křivoklátu. L. 1381 přísl. panství Kosteleckého.

byly \“ zástavě Ješka Kozíhlavy z Pně
tluk, jenž se tehdá zavázal je králi zase
postoupiti Rychta zdejší byla služebným
manstvím ke hradu Křivoklátu. Král Fer
dinand zastavil H. (1554) Jeronymovi

Hřídelec, Řídelec,

ves u Bělohradu

v okr. Packem, l. 1416 majetek Vlaška
z Nové vsi a potom jeho rodu. Ok. l. 1454
dostal se Soběslavovi z Miletínka. V 15,
neb 16. st. postaven tu kostel. Statek H
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patřil l. 1600 Jiříkovi Ku Potomci jich nazývali se Slachy a Kozel

lovi z Chotče,

!. 1623 zabrán Karlovi kami ze H. Část H. dostala se pak v držení

Jestřibskému z Ryzemburka, prod. ke obce Žatecké (až 1547); tvrz s ostatním
knížectví frydlantskému a připojen k Bělo
hradu. V l. 1839 —l8.|.0 postaven tu nový
kostel. (M. Xll. 73.
Hřídelik, n. hrad u Blížvedl, postavený
na sloupovitém skalisku, odkudž jméno
jeho. Stál již 1. 1334, jsa v držení bisku
pově. Biskupové a arcibiskupové mívali
tu purkrabí (1334 Martin), avšak záhy
podřízeny Blížvedly purkrabí na Hrádku
Helfenburku a H. opuštěn.

statkem dostala se od Jana Slacha Kateřině
z Chramec a od ní 1. 1542 v držení Moči

dlanských z Močidlan. L. 1542 prod.
ji Jiří ml. Hora z Ocelavic Šebestianovi
z Vřesovic, jehož potomci H. k Novému
hradu drželi. Kostel od
l. 1724. znovu pcstaven.

Hřivinov,

Řívinov,

17. st. filialní

ves ve farnosti

Lucké (něm. Makowitz) n. vladyčí statek..

Část patřila 1.1437 k Brlozci. L. 1532
Hřín, Hržin? (něm. Grim), ves u Klá k. část Jiří Zumr z Herstošic od Jana.

Před tím z Čichalova, druhá část patřila od 1. 1536
patřila k proboštství ve Voči kl. Postolo Štampachům. Později držen H. k Hole
prtsk élio; tehdá postoupena cís. Karlovi. ticům a s nimi připojen k Lukám.
Hřiměždice, v. Verměřice.
Hrlejov, Hrlevy (obec.Hrdlejov, Hrd
Hříškov, ves v okr. Loun. n. na vla lzjov), ves u Smečna, jejiž část 1. 134.5
tlyčí statky rozdělená. Jeden měl 1. 1368 z pozůstalosti Předbora, probošta Praž
šterce, jež se přip. l. 1357.

Byčen z Brloha & zůstal potom v držení ského, dána k oltáři sv. Diviše ve velkém
jeho potomkův (ještě 1418 Byčen), avšak kostele Praž. Statek manský v H. zapsal
dvůr popl. s částí vsi patřil od 1. 1360 klá Mikuláš 2 H. (1466) Bořitovi z Martinic
šteru v Týnci, byvši mu darována Plichtou al. 1479 synůmjeho. Od té doby patřila
z Žirotína. Díl vsi dostal se Zikmundovi část tato ke Smečnu. Bývalá část duchovní,
Baršovi z Kamenice po vladykách Ži jež držena v 15. st. k Budenicům, snad
c'novských &od 1. 1524. držel jej Děpolt jest táž, jež potom patřila k nejv. pur
z Lobkovic. Část tato patřívala v 16. st. krabství.
a potom k Pátku. Kromě toho se některé
Hrnčíře (prv. Hrnčíři), ves za Kr.
zemanské podíly dostaly k Toužetínu & Vinohrady, jež měla ve 14. st. farní kostel.
Kornhauzu, a dvůr Buškovský býval man Podací nad ním příslušelo opatům Zbra
stvím ke hradu Pražskému.
slavský m. Od husit. válek byly H. v držení
Hřiště, n. tvrz u Doudleb v okr. Ko měst Pražských. Dvůrjeden (Dolem'H.)
steleckém, sídlo vladyčí, jež vyženil ok. patřil již 1. 1389 ke kostelu sv. Mikuláše
]. 1397 Otík zBubna sKačkou ze H. na Malé straně; v 16. st. spustl a l. 1587
L. 1442 přip. se Heřman ze H. Nedlouho prod.Václ.Bedřichovskému z Lomné;
potom tvrz spustla a statek připojen k Dou od něho koupil jej Jakub Leděanský
z Popic ke statku Šeberovskému. Statek.
tilebům. (H. ll. zoo.)
Hřivčice, ves v okr. Loun., která se H-ský v 18. stol. přikoupen ke Kunra
přip. r. 1143 v zákl. listu Strahovském.
ticům. Fara teprve 1. 1812 pro nedosta
Te'muž klášteru patřily H. až do 1. 1420 tečný důchod zrušena.
Hrob (přeloženo z něm. Klostergrab
a l. 1361 znova vysazeny. Po r. 1420
uchvátili je světští držitelé; l. 1454 znova čili Klosler Grab), horní město, pův. ves
zastaveny s Pátkem, při němž pak stále kl. Teplického. Od tohoto prod. l. 1282
zůstávaly.
kl. Oseckému, jemuž od krále Jana
Hřivice (prv. Hřib-ici), ves v okr. Loun. 1. 1341 potvrzena. Poněvadž se tu na poč.
n. s tvrzí, l. 1318 rozdělena na vladyčí 16. st. hornictví vzmáhalo, obdařil Fer-
statky, ve 1.1..st. farní vz-s Podací drželi dinand I. H. svobodami a Rudolf ll. po
1- 1362 páni z Kolovrat & z Vlašimě spo výšil jej na horní město. L. 1602 posvětil.
lečně se Slachem a Chotiborem, l. 1397 tu arcibiskup Zbyněk Berka z Dubé kato
Slach a Oldřich !. 1407 Slach s Václavem. lický kostel, když pak později luteráni,
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jichž víra se tu v 16. st. velice vzmohla,
nový kostel si postavili : peněz, kteréž
poslali ze Saska, tu arcibiskup Jan Lo
helius, jsa držitelem klášterství Oseckého,
dal týž kostel zbořiti a rozmetati; věc
tato patřila k posledním příčinám násle
dující kruté a nešťastné války (1618). Opat
Maur. Elbel založil l. 1786 v Hrobu lokalii,
která později povýšena na faru. V 17. st. za
nikalo hornictví, k jehož pozdvižení l. 1824

(1577) syna jeho se tu lidé osazovali a
také postavena tvrz. Ta zůstala v držení
Smrčkův až do r. 1622, kdež zabrána;

činěny nové pokusy. Erb: štít polovičný,
v jehož pravé polovici erb království Če
ského a v levé u zpodu červ. hradba
s otevřenou branou, za níž vyniká vysoko
zl. opatská berla a dvě hornická kladiva,
křížem přes ni přeložená.

velkostatek posud náleží. Fara
zaniklá l. 1687 obnovena jako
1. 1758 jako fara. Kostel, jenž
16663 1791 shořel, byl l. 1825
(H. IV. 330. TB. 731'.)

Hrobce, v. Robce.
Hrobčice, Robčice, vesu Bíliny,!. 1240

l. 1623 k. H. Augustin Felnár z Feld
eku, jehož potomstvo tu do 1. 1666 se
dělo. Nedlouho potom dostaly se v držení

Voračických

: Paběnic a od r. 1682

po dlouhou dobu byly v držení rodu K0

chovského.

L. 1753 k. je Leopold hr.

Krakovský z Kolovrat, jehožpotomstvu
v 17. st.
admin. a
l. 1596,
obnoven.

Hrochot, r. 1346 pojmenování Hře
benů mezi.Mniškem a Litní.

Hrochův

hrádek,

hradiště ru Dobré

sídlo Ojířovo, ve 14. st. s farním kostelem, vody nedaleko Březnice, sídlo neznámého
jehož podací měli l. 1363 bratří z Lomu Hrocha. Do jeho rohu postavena ve 14. st.
a od r. 1378 vladyky z Baršteina. Tvrz tvrz. Ok. !. 14.90 k. ji Jošt z Pruku od
zdejší s manským statkem patřila rodu Bohuslava z Němčic. Později prod. ji Zde
tomu ještě 1. 1483 a skrze vdovu Žibři slav Ojíř z Očedělic Václ. Bechyni
dovou dostala se 1. 1500 v držení druhého : Lažan (před r. 1540), za něhož tvrz
muže Hanuše : Delen. Později drželi H. spustla. Její přísl. s Nestrašovici drželi Be
Rausendorfové ze Špremberka, od chyňové až do 1. 1584, pak se dostala
1. 1596 Jan z Mirešovic. Cís. Rudolfll. k Bukovanům a l. 1716 koup. k Březnici.
]. 1600 týž statek Zdeslavovi Kaplíři (H. X.)

z Sulevic

z manství propustil. Týž pak

připojil H. ke zboží Mirešovskému. Podle
pověsti zbořena tvrz od Švédův, kteří
z oken dvě slečny (prý RausendoríovnyP)
vyhodili.

Hrobčice,

Robčice,

Hromice, ves v okr. Plzeň., po níž se
psal l. 1181 Sulivoj z Hromice. l.. 1283
prodal Ota z Kařeza ves H. ke klá

šteru Plasskému.

V držení kláštera zů

stala H. až do hus. válek, kdež se do

ves ve farnosti stala vdržení světských držitelův. Držena

Litické a okr. Slodském, l. 1408 atd. sídlo pak ke Kaceřovu, s nímž se zase dostala
Zachařovo al. 1413 Maršíkovo z Hrád ku, ke kl. Plasskému.
kteří měli bezpochyby ves v zástavě od kl.

Hronov nad Medhují, město jméno

Chotěšov. Později seděli tu C'ukrové své má po Hronovi zNáchoda (1241
z Chylic, jimž zástava od krále Jiří po až 1289), který je bezpochyby založil a
tvrzena. V 16. st. drženy H. ke statku vysadil. Od 1. 1359 přip. se tu farní kostel,
Litickému a s ním zase ke klášteru při jehož podací patřilo pánům hradu Náchoda;
pojeny.
jako přísl. tohoto přip. se 1. 1415 výslovně
Hroby, farní ves u Tábora. L. 1358 městečko H. Byla tu také tvrz a manský
byl tu farní kostel, jehož podací náleželo statek, jehož držitelé (1422 Matěj : Vlč
držitelům blízkých Sedlce a Nužbel, avšak nova, 1437 Evan ze Žampachu, 14-36
již 1. 1376 přip. se Smil a l. 1408 Držek Vaněk : Nosalova) sloužili ke hradu Ná
ze H. Potomci tohoto zvali se Hrob chodu. Život sousedův po celé 17. a 18. st.
,skými ze Sedlce (1420 Petr, 1428 až byl velice tichý, a kromě obnovení kostela
1463 Jan, 1470—1505 Jiřík). Tehdá tu l. 1716 nestala se tu pamětihodná udáIOSt.
stála tvrz. L. 1529 stál tu jen kostel. Za Svůj vzrůst a živnost vzal H. teprve v 19. st.
Jana Smrčky ze Mnichu (1529) a Jana Znamenitý rodák: Al. Jirásek (nar. 1851).
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Erb: Modrý štít a na něm stříbrné sou
soší ve vkusu barokové doby; nejvýše na
sloupu jest socha Matky boží, níže na od
stavcích jsou sochy sv. Floryana a sv. Mi
kuláše, nejníže ve výklenku spatřuje se
socha sv. Jana Křt.

Hrošany,
deckém.

Hroška,

příležícími králi Zikmundovi,

aby jej

mohl připojiti ke hradu Lokti. Tento pak

zapsal H. (1437) Kašparovi Šlikovi : Ho

n. ves v bývalém kraji Hra liče i s právem, aby tu židy držel. Král
Albrecht dal mu týž statek dědičně (1439)

ves vgkr. Opočen., n. statek stím doložením, že má býti svoboden práva

vladyčí l. 1362 Jana Hrošky ze Skalky,
1.1415 Petra a Diviše a l. 1422 Tasa.
Od poč. 16. st. byla H. přísl. statku
Ostrova a když pak tento l. 1569 k Černí
kovicům prodán, připojena k panství Černí
kovskému.

Hrošov, ves někde v severních Čechách,
v níž Přibík Vrba z Oslovic l. 1406 plat

prodal, nyní neznámého položení.

Hrotný, Hrotín neb Sranov, n. ves
u Chýnova,

hoře u H-a. Za těch dob se tu přip. farní
kostel, jehož podací patřívalo opatům. Léta
1434 prodal Racek opat H. 5 vesnicemi

jež se ve 14. st. jako přísl.

arcibiskupského panství Chýnovského při
pomíná. Zanikla bezpochyby v 15. st.

Hroubovíce, Roubovice (pův. Grú

Loketského; což i králová Eliška (1440) po
tvrdila. Proto městečko l. 1459 jen omylem
mezi statky kl. Teplského položeno. H. zů
stal v držení Šlikův i l. 1547. Koupil jej
pak Jáchym Šlik is Ostrovem od Jindřicha
lika, což l. 1557 králem potvrzeno. H. zů
stal odtud při panství Ostrovském. V 16. st.
vzmáhalo se tu hornictví a zaniklo v 17. st.
aniž obživlo po pokusích l 1770 a 1785
činěných. Dol. 1650 provedena tu katol.
reformacea dosazováni kat. faráři. Vl. 1684
až 1693 byl tu farářem Dan. J. Maier,
potomní arcibiskup. L.. 1732 postaven tu
nový kostel. Erb: štít červený, u jehož
spodu štítek s erbem blahosl. Hroznaty,

[Wl/id), VCS“ Luže, jež se PHP. již r. * 167- totiž

zl. štítek

s trojími

čern. rohy jele

Klášter Litomyšl.
měl tu 135 koup. Od ními; za štítkem stojí na trávníku věž
benediktinů Opatovských. V '5- a '6- st. !stříbr. ze štukoví postavená s cimbuřím,
patřila čáSt H-- ke zboží Domanickému,l branou otevřenou a čern. mříží ke spu
druhá byla do r. 1420 přísl. klášterstvíištěn;
vyzdviženou, Po jejíž stranách je po
Podlažického
a s ním se dostal v držení ,jednom červ. rohu jelením.

Kostkův z Postupic. Mikulášz Zásmukš

Hrusice,

fam; ves \, okr. Říčan., jejíž

koupil tuto ČáSt 1- '539, al. 1575 rTml'arní kostel ve 12. st. postavený se od
k dědictví doprodána. V 17. st. patřily'n „359 připomíná H. patřívaly pp. z Dubé
H.Talackůmk Přestavlkům. L,. 1694kOUP- a drženy ke hradu Zlenickému. S ním se
H- Norbert L'“30P-Libšteinský
z KOIOÍ ; dostaly H. 1. 1444 k panství Kom. Hrádku.
vrat, ale prodal je zase 1- 1700 .Adam0v1i Později byl tu kněz pod obojí, jenž [. 1624
Bedř. 'Udrckému.
L- ]75[ přikoupeny “,faru opustil, a proto kostel připojen k faře
ke Chrastskému ZbOŽÍ;Mnichovské. L. 1787 zřízena tu fara, jejíž

Hroznětín (něm. [.ichtenstadl, Liechen-lpatronat vrchnost Hrádecká l. 1811 pře
stadl, lat. Lucida civitas), město na úpatí ' vzala. (M. XIX. r24.)
Krušných hor, prvotně ves trhová, zalO-.| Hrušov, ves u Nov. Benátek, půvo

žená od blahoslaveného Hroznaty, zakla-jdiště dvou rodin, totiž Hruš ovských a
datele kláštera Teplského, jenž tu ob- ' V o d ě r a d 5 k ý ch z Hrušo va, jejímiž
držel výsluhou les od krále Přemysla. Ves předky byli 1346 Bohuněk a Řehník, 1364
tu Hroznata, maje pouť konati do Říma, až 1401 Milota, 1405—1408 Milota a Je
témuž klášteru daroval, což l. 1212 listem třich, 1440 Vaněk a Ješek a pak dva Mi
stvrzeno. L. 1268 vyňat jest týž statek lotové. Ti sídleli na dvou tvrzích, z nichž
: pravomocnosti úředníkův krajských a jedna Věžovatá ok. l. 1501 od Jetřicha
l. 1273 od papeže potvrzen. Tehdá se H. | Hrušovského 2 H. novou věží opatřena. Týž
řídil městskými řády. Cís. Karel dovolil Iměl část H-a a druhou Milota. Po Jetři
klášteru, aby dobýval železo na Železné .chovi násl. synové Hynek a Šťastný (1546),
Místopisnýslovnik:Část historická.
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Skrze Majdalenu dceru Ondřeje H. dostal l. 1396 majetek Jana z Dubkovic. L. 1400
se H. v držení Gottfryda : Berbistorfu, prod. Křištan z Žernosek dvůr H. a část
manžela jejího (1- 1612), v jehož rodě po vsi Janovi 7. H., Petrovi a Erhartovi ze
několik let zůstal. Po r. 1620 vyženil rej Skalky. Později patřila část H. k. Bílincc.
Jan z Roupova, od něhož jej k. (1628) l.. 1505 byla tvrz pusta a H. patřila k pan
Jáchym st. Slavata. Po něm následovala ství hradu Ostrého čili k potomnímu statku
Anna Arnoldova a potom dědici její Újezdskému.

Hartmannové z Karlšteina, kteří H.
k Brodci připojili. (H. X. 371.)

Hruštice, Hrušice (něm. Wadetstzfl,
pův. Wazlawstzft,

pa_k l'V'atzenstiji), ves

Hrušová, Hrušov (v star. kanc. také v okr. Vyšňobrodském. Před r. 1205 da
Rauschaw), ves u Vys. Mýta, jež darována roval vlad. Bolečej klášt. Ostrovském u
r. 1167 kr. Vladislavem klášteru v Lito kapli sv. Vojtěcha »v Hrušicícha s dědi
myšli. Odtud patřila k témuž klášteru nami, týž klášter pak si dělal nároky r. 131 3
a pozdějik biskupství Litomyšl. a po i na kapli v blízkém Frymburce. R. 1234
stoupena l. 1356 kl. Zbraslavskému dostal klášt. Milevský od biskupa polo
směnou za Landšperk. Avšak kapitule Lito vici H. v kraji Bechynském. Od r. 1380
myšl. zůstal tu dvorec. Cís. Zikmund za-_ vyskytují se H. jako příslušenství hradu
stavil H. (1437) Divišovi Bořkovi z Mile Rožemberka.
letínka, tak že odtud držena ke Kuně Hruštice (staroč. Hruščice), vesu sa
tické hoře. Po r. 1547 neznámým způ mého Turnova, po níž se psal r. 1238
sobem přivtělcna k Litomyšli.
Jaroslav z Hruštice, předek pp. z Vald
Hrušovany, farní ves v okr. Chomutov. šteina. Ve 14. st. byl tu farní kostel,
jež se přip. r. 1266 jsouc sídlem Štěpá 0 jehož podací sdíleli se pp. z Valdšteina
novým a l. 1337 jiného Štěpána. Ve 14. st.
byl tu far. kostel, jehož podací drželi ]. 1380
Bořita ze Pšovek, l. 1387 týž s Litoltem
z Moravěvsi al. 1404 Albert z Mor. V 16. st.

patřily H. pp. z Veitmile;

!. 1573 k. je

Vác. z Lobkovic & od jeho rodu (1602)

Jiří z Hochauzu. Potomku jeho Janu Mi
kuláši l. 1623 vzaty a prod. Flor. Jetři
chovi ze Žďáru. Od 1. 1655 patřily rodu

se strýci svými Rotšteinskými,

až tito

r. 1410 sami opanovali. Od té doby pa—
třila H. ke hradu Rotšteinu, s nímž se do
stala k panství Hrubé Skály. V pozdějších
dobách stal se kostel Elialním k Turnovu.
L. 1668 svedena prý u H. půtka mezi
Turnovskými a sedláky víře katol. odpor
nými (M. XlV. 35.)

Hrutov,

hradiště u Litomyšle nad Be

Nigronův : Ryzempachu. L. 1739pro nátkami. L. 1056 svolal kníže Zpytihněv

dal hr. z Klebelsberka

H obci kr.

paměti klášteru Chotěšov. R. 1272 byla

3oo předních Moravanův, aby mu 11Chru
dimě vstříc přišli, když pak přišli za bránu
zemskou na pole Hrutovská, dal, je jíti
& do vězení rozsázeti. Od l 1098 měl
klášter Litomyšl. právo, chmel po celém
Hrutovsku sbírati, což mu 1. 1167 písemně
ztvrzeno. Zdá se, že H. založen byl k by

tu kaple sv. Gotharda, která byla 1. 1312
far. kostelem. Podací náleželo proboštům.
H. drženy za klášterské Vlády i za zápis
ných držitelův k Encovanům. l.. 1580 roz

šteru. V 15. a 16. st. říkalo se místu
Hradiště. (PA. v111. 59.)

města Chomutova.

Kostel ]. 1678 znova

postavený byl od 17. st. filialním a l. 1806
zříz. při něm. fara.

Hrušovany

(dříve Hrušouěné), farní

ves v okr. Litoměřic, jež patřila od ne

šířen kostel skrze Osvalda z Šenfeldu

dlení kníž. úředníka, když prostora hradu
Litomyšlského mlčky ponechána byla klá

Hrutovsko,

kraj Hrutovský obsahující

a zřízen tu pohřeb rodinný. D0 1. 1641 okršlek, nad nímž popravu vykonával král.
byla tu fara, když však i se vsí od ne úředník sídlící na hradě Hrutově, přip. se
přátel spuštěna. přifařeny H k Hoštce. r. 1186 (provincia, quae vocatur Gritoouo)
Teprve l. 1784 zříz. tu expositura, která a praví se, že v něm ležela ves Ledce;
posud trvá.
a poněvadž se o této r. 1185 praví, že

Hrušovka,

ves vokr. Lovosic. n. s tvrzí, byla v sousedství kláštera Litomyšlského,
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jde odtud na jevo, že se Hrutovskem vy— (nar. 1773 v Hudlicích). Jiný znamenitý
rodák Ad. Patera (nar. 1836).
rozumívá kraj řečený později Mýtský.

Humburky, ves u N. Bydžova, prvotně
Hryzely, ves v okr. Kouřim., l. 1318
sídlo několika vladyk (Vratislava, Krále. přísl. panství Bydžovského, od r. 1548
Muky), l. 1427—1450 Hynka, l. 1450 samostatný statek (potom i s tvrzí). V 16. st.
Vaňka al. 1459 Majnuše z H. Ok. !. 1540 vystřídalo se tu několik rodin, v 17. st.

prod. Petr Bohdanecký

z I-Iodkova H. byly H. v držení Vančurův z Řehnic

ves Adamovi z Říčan, jenž také od strý a Vratislavův z Mitrovic; l. 1662 k. je
cův svých dvůr přikoupil. Zůstal tu ještě Vác.JindřichOdkolekzÚjez dce, r. 1678
svobodnický dvůr. Do 1. 1561 držel tvrz dostaly se v držení Hubrykův

z Hen rš
aves H. Adam Dlask ze Vchynic, potom torfuaodr. 1690pp. z Věžnik. L. 1748
1561—1584 Purkart Budovec z Bu přikoupeny k Barchovu. (H. V. 345.)
Humburky (staroč. snad Bojišlěvkanc.
do va, a od r. 1584 Jan Kutovec z Úrazu.
Později připojeny ke Kostelci 11. Č. 1.

Hubce, ves v okr. Kaplickém, správně
česky Obce (viz to.
Hubojedy (prv. Hubqiedíl, ves v okr.
Soboteckém n. s tvrzí a vladvčí statek
(1372 Jandn, 1403 Procek). l.. 1454 držel
H. Václav, předek Hubojedských a Ci

Vogschi t. j. Bojiščí), ves u Trutnova,
která byla r. 1260 k Trutnovu přifařena.
Ves H. bývala přísl. panství Trutnovského.

Humenec, n. véska u Hloupětína, jež
se přip. r. 1233 a křižovníkům s červ.
hvězdou patřívala. (Možná, že patřívala

l. 1207 němec. řádu.) L. 1407 najal řád
ves H. i s tvrzí a dvorem Vavřinci souken
dlinských ze Sluh. zjichž rodu tu se
níkovi z Prahy. V 15. st. bezpochyby celý
děli 1463 Bohuš a Šťastný, l. 1530 Jan,
H. spustl.
1569 Adam a 1571 syn jeho Adam. Ne
Humňany, dvůr v okr. Vodňan, n. s'es,
dlouho potom (před r. 1574) k. H. Václav
z Valdšteina, jenž je připojil k Lomnici. ok. l. 1390 sídlo Markvartovo (+ j. 1414).
Dvůr
zdejší byl služebným manstvím ke
Kníže frýdlantský daroval je koleji je
zovitské v Jičíně. Nějaký čas potom Zvíkovu, jiný dvůr patřil k Drahonicům
a v 16. stol. vysazen byl v plat. Ostatek
byly statkem samostatným & přik. l. 1688
patřil kapitule Vyšehradské a zapsán
k Drštěkryjům. (H. V. ?.77.)
l. 1437 Janovi Smilovi z Křemže. Dílutohoto

Hučavská,

r. 1576 jméno kusu Rad zmocnil se pak Oldřich z Rožemberka.

buzy u Stankov.
Hudeč, n. ves mezi Modletínem, Stří
tčží a Spalavou v lese Klanišťatech, jež
byla přísl. statku Modletína. (PA. X. 74.0.)
Hudlíce (i Udl ce), ves v okr. Křivoklát.
l.. 1341 dal král Jan Jindřichovi rych
táři v Provendorfu a Peškovi Benešov
skému moc, aby v lesích Křivoklátských
na místě řeč. Hudlice novou ves vysadili,
což kral Ladislav l. 1454 potvrdil. l.. 1460
zastaveny H. s hradem Týřovem & zůstaly
při panství Týřovském až do jeho spojení
s panstvím Křivoklátským. Rychta zdejší
byla tak dobrá, že kupována v 16. st. od
osob stavu vladyckého. V 17. st. aneb na
poč. 18. st. přišli do zdejší krajiny osad
níci z Němec; mezi nimi byla i rodina Jung
mannovská, jež se usadila v H. a Svaté.
V H. byl sedlák Pavel J. (1718), jehož
potomkem byl proslulý Jozef Jungmann

L. 1476 držela jej u věně Anna Rožem

berská vdova. Část Drahonskou koup.
obec Písecká. l. 1600, získavši před tím
(1588) Švamberskou část. Po konfiskaci
prod. l. 1640 celé H. k Drahonicům a
s n'mi přip. k Protivínu.
Humniště, n. tvrz a ves blízko Drnek
mezi Smečnem a Kurnhauzem u dvoru řeč.
Martinice. L. 1416 prodal Slavataz H. tvrz,
dv. a ves H. Janovi a Petrovi br. ze
Studeněvsi.
V 15. stol. zarostly lesem,
kterýž prodán l. 1598 k Malikovicům a
l. 1599 přik. ke Smečnu. L. 1711 založen
tu dv. Martinice. 1H. Vlll. 150.1

Humno,

n. ves, kteráž r. 1479 zato

pena a svedena jest novým rybníkem
u Dehtař. Do r. 1380 patřila pp. z R0

žemberka a držena ke hradu Poděhusům;
tehdá darovali ji páni klášteru Vyšňo
brodskému,
ale zatopivše ji 1. 1479
23*

;x,
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jiné dědiny obci (1562) obdarování na třetí výroční
(náhragbué "
trh. L. 1574 držel H. Jan Jiří z Říčan,
Humny (vlastně Ovny, Ouna), ves u Sla jenž zámek zdejší obnovil (od té doby
ného, která patřila ve 13. st. k panství Orlík) al. 1583 zemřel; vdova jeho prod.

l—i_Í/ninZŽElsgřybi-iíkeni,dali klášteru

Jemnickému Ojíře ze Frydberka. Král H. (1588) Kryštofovi Karlovi z Roupova.
Přemysl daroval H. (1277) kl. Ostrov Tento zemřel za vzpoury po r. 1620, statek
ské mu a zpravoval' je odtud probošt Slan jeho všechen zabrán a H. 5 Heralcem prod.
ský. Po r. 1420 uchváceny od světských Filipovi hr. ze Solmsu. Tento daroval
držitelů. Hynek Bořita z Martinic, drže podací kostelní (1625) kl. Želivskému. Po
jel. 1509 ke Smečnu, zavázal se z nich klá smrti nástupce jeho Filipa Adama následo
šteru platiti, což se později nestalo. Ještě vala dcera Jozeňna Johanka, kteráž l. 1686
l. 1623 se klášter marně ovyplacení namáhal. obci práva potvrdila. Od ní k. H. Michael
Humperk, pojmenování n. hradu nad Achác svob. pán Kirchner (1708), ale
Skutčem (viz to).
prod. jej zase (1714) Jozefovi Antonínu
Humpolec (staroněm. “Gumpolds t. j. : Gastheimu. Později následovali Metter
Gumpoltova ves) město, ježse jako bydliště nichové, za nichž kostel přestavěn (1721
r. 1233 přip. a r. 1253 trhovou vesnicí až 1722). L. 1729 k. H. Frant. Max.
(1- 1732), jenž obci
(městysem) jmenuje. H. vzdělal & Němci sv. p. zDeblína
osadil řád křižovníkův němec., avšak svobody potvrdil. Syn jeho Frant. Ant.
]. 1233 prod. H. kl. Želivskémuis po vyzdvihl (1746) kapli sv. Anny. Později
dacím sv. Mikuláše. Později se dostali byly H. a Heralec v držení rodin Schel
křižovníci s červ. hvězdou v držení lartův a Neffzerů. Jak. Beneš 2 N. potvrdil
městečka H., avšak prod. je ([ 325) Jindři obci svobody a vyprosil (1781) čtvrtý vý
ch0vi z Lipého, tak že odtud drženo ke roční trh. L. 1784 založ. evang. modli—
hradu Lipnici. Obec koupila l. 1371 od tebnice (později kostel); židé měli tu školu
kláštera Želivského dvůr Pohoří. Tehdá (synagogu) již od r. 1762. Po dlouhou
držel H. Václav z Dubé rj- j. 1382). On dobu kvetla v H. živnost soukennická, jež
aneb syn jeho Jindřich (1382—1413) po sice v našem století poklesla, ale za naší
stavil u H. hrad, kterýž v 16. st. jmeno paměti zase prospěšně se rozmohla. L. 1850
ván býval Orlík. Za nepokojův r. 1404 zřízeny v H. zeměp. úřady. Erb: H-čtí peče
dobyl H. Jindřich z Rožemberka. Po smrti tili prv. erbem pp. Dubských, nynější pečeť
Jindřichově táhli se na H. Václav bratr jest červ. štít a v něm dvě zl. vidle křížem
i Jan z Jenšteina zeť jako dědic tchyně přeložené (Leskovcův), pod tím jest stř.
a manželky své. Jan vzdal H. Arnoštovi střela zavinutá (pp. Dubských), nad tím
z Leskovce (před r. 1428), jenž obci štítek domu Rakouského, červ. s stříbr.
(1437) jarmark Svatojirský vyprosil. Léta ležatým pruhem. (P.-\. H[. 336, W. 94.)
1454 držel H. syn jeho Arnošt. Obec měla; Humprasky ':iz Humprechtice.
již od pp. Dubských obdarování na odúmrť
Humprecht (vlastně Hnmpreohtsberg),
a práva, ale skrze neopatrné chování listů zámeček při Sobotce, který založil Hum
0 ně přišli; proto jim práva ta !. 1483 precht Černín z Chuděnic a na Kosti
obnovili Jetřich, Bohuslav a Vlacheň bratří & l. 1672 dostavěl. L. 1678 vyhořel od
2 Leskovce & vyprosili jim t. r. majestát udeření hromu, ale 1. 1679 stavěn znova
na dva trhy výroční. Bohuslav a Vlacheň al. 1680 práce dokonána. Zámeček tento
s Janem, synem Jetřichovým, prod. H. za letohrádek zřízený od potomních drži
(1496) Burjanovi Trčkovi zLípy. Od telův Kostských zanedbán.v(H. X. 97.)
Humprecht, zamčiště nad Dolními Ro
té doby patřil H. pánům Lipnickým. Zdeněk,
vnuk Burjanův, dostav H. na svůj díl, po kytňany, kdež také takový věžovatýzámeček,
tvrdil obci (13,59) odúmrtí, vaření piva a jako předešlý, stával.
Humprechtice, n. ves, nyní samota
důchody městské; když pak Jan K 0 so
1

horský z Říčan od něho H. 5 zámkem Humprasky

u Těchlovic, jež patřívala

pustým a dvorem pustým koupil, vyprosil k panství Děčínskému.
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Humprechtice,

prv. název Albrechtic prvotně Beňovský farní kostel, jen—u..:

(viz to).

Hunčice (staroč. Unčici od osob. jména
Unka), ves u Všerub, za Touškovem, jež
se dostala r. 1197 kl. Teplskému; avšak
již r. 1238 byla vladyč. sídlem Jetřichovým.
L. 1379 patřily H. Břenkovi z Frum
šteina & drženy odtud ke hradu Frum
šteinu, po jeho spustění ke Všerubům.
V 16. st. a na poč. 17. st. seděli tu za

dubští ze Šontálu, později Steinba
chové z Kranichsteina.

dací příslušelo ve 14. st. l:.:i' “\ (?“-'n
Později patřilo ke statku Bema.ro..-„.:: ..
a s ním dostalo sel. 1555 v držení Pekův,
měšťanův Klatovských. Později patřilo obci
Klatovská. Léta 1725 kostel po dokonání
nové stavby znova posvěcen.

Hůrka,

Hůrky, ves v okr. Klatovském

ve farnosti Němčické, jež patřila r. 1228
klášteru sv. Jiří. R. 1379 byla vladyčím
sídlem Přibíkovým. L. 1445 patřila H. ke
statku Němčickému.

Hunčín viz Unčín.
_
Hůrka bílá (u starých větší), farní ves
Huntířov (staroněm.Gunthersdorf), ves v okr. Týnském, jejíž farní kostel se již

v okr. Benešov., jež měla farní kostel ve
14. st. a patřila ke kradu Ostrému. Na poč.
16. st. byl H. přísl. panství Děčínského,
pak držen k Benešovu. Před r. 1618
oddělili jej Solhauzové a přid. ke statku
Markvartickému, avšak s tímto statkem
připojen zase k Benešovu. Fara, která
v 17. st. zanikla, opět ]. 1725 obnovena.

ok. r. 1350 připomíná. Podací jeho patřilo
klášt. sv. Jiří. Ves s okolím snad držel

l. 1404 Dobeš : Libějovic.

Potomcš

jeho Malovci drželi tuším podací zdejší
ke statku Heřmanskému. Když tento l. 1546
doprodán a l. 1584 ve dsky vložen byl pp.
ze Švamberka, odevzdáno jim též podací
na Hůrce. Potom se dostala v držení Ma
Huntov, myslivna u Dobré vody v okr. lovcův, kteří H. ke Hluboké připojili.
Kamenickém a farnostiTěmické, n. ves,
L. 1770 kostel obnoven a věž při něm
jež patřívala k arcibiskupství a pak jsouc
postavena.
přísluš. panství Pelhřimovského l. 1550
Hůrka modrá (u starých menší), farní
byla pusta.
ves u Bzí, jejíž farní kostel se již 1. 1357
Hůrka, n. ves v okolí Benátek, jež se připomíná. Podací jeho patřilo k jednomu
i. 1567 jako pustá ves. a přísl. zámku zkanovnictví hraduPražského.
Benáteckého připomíná.
L. 1406 prodal Petr z Bukovice plat na
Hůrka, n. ves v lese Maslovankách H. ke kostelu zdejšímu. L. 1543 k. Volf
mezi Modletínem a Dolní Pilou, jež patří Hozlaur z Hozlau H. se statkem Bez
vala ke statku Modletínskému. (PA. X. ským, u něhož H. až do jeho spojení
0.

panstvím Třeboňským zůstala. V 17. st.
Hůrka, Červená neb Vejvanovská szanikla
tu fara, ale obnovena zase 1. 1669.
H., samota u Vejvanovic, jež podle po
Hůrka Hořetická, ves u Maršovic,
věsti bývala městečkem, v pravdě tu bý
n.
\'ladyčí
statek s tvrzí, který drželi v 16. st.
vala ves a od starodávna hospodářství kl.

Podlažského. V 16. stol. byl tu samo
statný statek zápisných držitelův.
Hůrka, n. ves mezi Doudleby, Střízo
vou a Lomcem v okolí Budějovic. L. 1395

dal Pešík z Borovnice

Karlíkové : Nežetic. Později měl jej
Jan Opit z Maličína a ten jej prodal
(1577) Janovi Trmalovi z Toušic. Od
té doby patřila k Drahkovu, později pak

odtud plat ke díl k Tvořešovicům a díl k Tloskovu.

Hůrka Kapinoská (dříve H. nebo
kostelu Doudlebskému. Později tu seděl
Svatomír z Doudleb (14.19) a po jeho Hůrky nad Neveklovem), ves u Neveklova,
smrti dostala se Ondřeji Sokollkovi býv. přísl. statku Tloskovsltého.

z Dubé.
Hůrka,

Hůrky,

Hůrka, ves u Bělé v okresu

samota u Chuchle a Podbořic Manětínském, jež patřila v l. 1115—1239
ve farnosti Heřmanské, n. tvrz. Tato byla klášt. Kladrubskému, avšak od r. 1252
1. 1544 pustá a H. patřila k Chuchli.
vyskytu1ese v držení klášt. Plasského.
Hůrka, kostel sv. Martina u Klatov, L„ 1379 byly H. přísl. statku Podmokl
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ského, při němž stále zůstávaly až do jeho ;se 1. 1359 připomíná. Tehdá však náležel
roztržení. Pak připojeny k Plassku.
|ke hradu Husí. Za těch dob tu byl kostel,
Hůrky, n. ves s tvrzí mezi a Vranovici “ale byl ňlialním ke Vlachovu Březí. Léta
Sedlcem, scverových. od Rožmitála. Sídlí 1369 narodil se v H. M. Jar. Hus jinak

vali tu Vranovští z Valdeka a později z Husince,

jenž zbožností a čistotou
mravní velice nad mnohé vynikal a jehož
ukrutná smrt byla příčinou husitských
válek. Asi ke sklonku 14. st. stalo se, že
H. rozdělen byl mezi dva pány. Jedna po
Hůry, Hůrky, ves u Lišova, jež se lovice manská zůstala ke hradu Husi; druhá
přip. l. 1378 a tehdá lantkrabí Leuchten byla svobodná a snad l. 1404 v držení Pavla
berskému zastavena byla. Později byly z Janovic a z Vímberka, jenž seděl na
blízké tvrzi a dvoru Hrádku (1404) a tehdá
H. přísl. hradu Hluboké.
Hurz, česky Horec.
desátky k faře v Lažišti zapsal. H. byl asi
Hus, n. hrad u Záblatí, založili bratří od těch dob po dlouhá léta přifařen k La
Jenčík, Vavřinec, Herbort a Pešek z Ja žišti. V 16. st. patřil H. k zámku Vim
novic 1. 1341 na svém manském panství berku (vlastně k Drslavicům). Petr Vok
Vimberském. Později seděl tu Pešek sám. z Rožemberka (1596) potvrdil staré svo
Po r. 1363 vymizeli páni z Janovic ze body, zejměna osvobození od odúmrtí &
zdejší krajiny; H. dostala se králi, jenž vaření piva, které H-ckým byl bratr jeho
ji dal v manství ok. l. 1392 Zikmundovi Vilém udělil. A poněvadž jim dům rádní
Hulerovi z Orlíka. Po smrti tohoto vyhořel, dovolil Jáchym Novohradský z Ko
('l 1405) následoval bratr jeho Oneš jen lovrat (1626), aby při téhodních trzích po
krátký čas, poněvadž král Václav H. na platky vybírali. L. 1654 vyhořel. L. 1715
sebe potáhl a tu purkrabí Mikuláše z Píst založena tu lokalie, která l. 1745 povýšena
ného (známého z událostí 1. 1420) usta na faru. L. 1765 velká část městečka vy
novil (1406 atd.). Asi r. 1420 nabyl H. hořela. Po druhém ohni l. 1802 tu nový
Jan Smil z Křemže, nepokojný hejtman kostel postaven. L. 1869 tu byla oslava
strany Táborské. Když l. 1439 v zajetí na narození Husova. Erb: Štít modrý, u jehož
Krumlově upadl, čeleď jeho 5 Habartem zpodu moře rozbouřené, kteréž sv. Mikuláš
z Hrádku tropila z H-i loupeže. Proto páni jeda s přívozníkem na loďce pravou svou
okolní přilehli l. 1441 ke hradu a zmoc rukou pozdviženou utišuje. (Grůnvald, Hu
nivše se ho, jej rozmetali na dobro. Hra sinec.)
diště s panstvím donucen byl Smil po
Húsov, Úsov, po němž se psali Hu
stoupiti Oldřichoviz Rožemberka (1444) sovci ze Všejan, snad dopadá na Osov
a synové jeho vložili je r. 1455 ve dsky aneh Úsovou.
Husová viz Úsová.
dvorské. »Panství Husskéa zůstalo v držení
Hustilaz jest správné pojmenování vsí
domu Rožemberského i potom (kromě
1. 1474—149 1, kdež patřilo zástavou k Vim u Nechvalic, která se obecně Hustiluř
berku) skorem až do jeho vymření a na nazývá.
zývalo se po přikoupeni Drslavic Drslav
Hustířany (prv. Hustieřané), ves v okr.
Jaroměřském, původiště n. mocné & bo
ským. (H. XI.)
Husice v kancelářích psáno místo Úžice. haté rodiny, která se rozvětvila na pošlosti
Husinec, ves u Klecan, která! patřila Bukovských, Chvalkovských, Rodov
připojeny se statkem Vranovským k pan
ství Rožmitálskému. L. 1565 byly již H.
pusty a popluží drželo se k Vranovskému
dvoru.

r. 1228 ke statkům kláštera

Svatojir ských & Zárubů

ského. Po r. 1420 uchvátili H. světští
páni a držen potom k Roztokám. Zdá se,
že po konfiskací navrácen klášteru sv. Jiří,
avšak od něho potom k Roztokám prodán.
Husinec, město. prvotně městys, který

: Hustířan.

Z těch,

kteří H. drželi, známi jsou Jiřík (1-j. 1389),

Bavor 1394—1413, Janda a syn jeho

Matěj v 15. stol. Mikuláš Radovský z H.
prodal H. Mikuláši Trčkovi z Lípy (1-1540)
a od té doby patřily H. k panství Smiřiv
povstal na panství _Vimberském a poprvé ckému.

Huť nová — Hvozdec

Huť nová, ves v okr. Křivoklátském,
prvotně huť, mlýn a pila, které postavili

buď Jan Ota z Losu (] j. 1549) aneb
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Ralska. V 16. st. rozeznával se H. starý
a H. nový. Oboje zůstalo při Ralsku neb
pozdějším panství Mimoňském.
Hvozd, ves u Manětiny, po níž se psal
r. 1253 Ubislav 2 H. Později H. se dostal

synové jeho jsouce v držení zámku Niž
burka. Hut zůstala pak při panství Niž
burske'm stále. Svůj vzrůst děkuje H. ny v držení křižovníkův Svatojanských
nějšímu století.
a držen ke zboží Manětinskému. |.. 154.4
Huf stará, ves v okresu Berounském, vyskytuje se jako přísl. Třeble &zůstal až
prvotně hamr železný a huť řeč. Heskov, do 1. 1584 v držení rodu Švamberského.
tak jako ves nad ní stojící. Král Václav L. 1606 patřil zase k Manětině.
dal tu huť (1417) v léno bratřím Falke
Hvozd, ves u Rakovníka, v níž byl
nnurům, což-i l. 1437 stvrzeno. L. 1467 r. 1352 farní kostel. H. patříval ke krá
prodal ji purkrabě Karlšteinský Mik. Re lovství a k hrádku Křivoklátu, avšak býval
pelovi. V 16. st. dostala se v držení Otů tu také zemanský statek Kostel sklesl po
z Losu napřed Jiříka (i- j. 1575) a pak zději na filialní.
syna jeho Adama. Za tohoto tu také byl
Hvozd (1461), název lesu pomezného
panský dům s hospodářstvím, avšak léno u Tachova.
ke hradu Karlšteinu bylo již promlčeno.
Hvozd, Královský hvozd. Hvozdcm
Později byl statek ten přivtělen ke Křivo
nazývá sel. 1429 Šumava od Sušice k Nýr
klátu.
Hutná (pův. Guma), potok pramenící sku. Císař Zikmund zapsal lesy Hvozd ře
se nad Kralupy a ústící pod Žatcem, jejž čené pánům z Janovic ke hradu Ryžem
připomíná Kosmas (1- 1 125) ve svých leto berku, s ním pak postupovány a prodávány
až do 16. stol. Mezi tím se tu znenáhla
pisech. Tak i slove 1. 154.7. R. 1571 slove
Střízová za r. 1613 Svině (překlad z něm, osazovali lidé a povstávaly vesnice. Léta
1578 dovoleno Janovi st. z Lobkovic,
Saubach).
Hvězda, zámek u Liboce, zvláštní svým aby H. ke své ruce vyplatil. Na počátku
základem a plný umělecké krásy, založen 17. st., kde držen jest H. zápisně k zámku
bylarciknížetem Ferdinandem, zpráv Opálce, bylo tu osm rycht: Zejbiská. Hoj
cem král. Č. L. 1555 maje úmysl založiti sova, u sv. Kateřiny, Fajcovská, u imo
si letní sídlo u Prahy, svou rukou plán novy stodoly, Vejdovská, Stachovská a Zůří.
jeho vyrýsoval a zákl. kámen položil. Nové Pro nátisky Judity Kolovratové a syna je
stavení pojmenováno Zlatou hvězdou &za jího Zdeňka Novohradského z Kolovrat se
ložena při něm obora (dok. 1557). Léta brali sedláci »královi lidéa sami peníze,
1564 přebýval tu arcikníže, pokud víme, aby se vyplatili (1614) a přičiněním české
naposled. L. 1610 dal tu Rudolf ll. strojiti komory toho léta 1617 dosáhli. Králové
hody. L. 1619 vítali tu stavové Bedřicha Matyáš a Ferdinand ll. potvrdili jim jich
falckrabě a l. 1623 vítán tu Ferdinand II. staré svobody, avšak Ferdinand lll. za
jeda do Prahy. Po celé 17. a 18. st. H. stavil zase tři rychty (Stachov, Stodolu a
jako královský letohrádek udržována. Cís. Hohensteig) Albrechtovi Libštcinskému
Vnukové tohoto Vilém Al
Jozef ll. učinil 2 H. prachárnu, avšak z Kolovrat.
l. 1874. (hlavně přičiněním Alexandra sv. p. brecht, Jan Norbert a Frant. Leopold pr.
Helferta) H. vyklizena a zase odevzdána Stachov a Stodolu Maximilianovi Norb.

c. k. hejtmanství hradu Pražského. (H.
Vlll. 301.)
Hvězdonice (dříveJezdonicer, ves u Be
nešova, jež přikoupeny' v 15. st. ke Kom.
Hrádku kromě mlýnu, který patřil ke hradu
Dubé, avšak i ten s Dubou ke Hrádku při
pajen.
Hvězdov, ves u Mimoně, n. přísl. hradu

Krakovskému z Kolovrat. Tím dostala

se část zápisně k Janovicům a Dešenicům
a s nimi k Bystřici; část patřila ke Štubcn
bachu, takže tam odváděli povinné úroky
a poddání byli úřadům a soudům, sice
měli některé svobodné živnosti, které pod
daným panským dovoleny nebyly.

Hvozdec,

n. dvůr aneb statek nějaký
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Hybrálec, ves u Štok, \'iz Ebrharce.

v okolí Bělé pod Bezdězem, který patřil

Hydčice velké (prvotně Hydčicí), ves
]. i377 Jindřichovi Berkovi z Dubé.
Hvozdec, n. dvůr u Všeně v okolí Tur u Horažďovic, která patřila r. 1045 klá
Prvotně tu byli
nova, jenž patříval k Rohozci. V 16. st. šteru Břevnovskému.
říkalo se mu Hvozdecko neb Vozdecko.
Léta 1593 odtržen od Rohozce & přidán
k panství Svijanskému.
Hvozlice (obecně Vozlice), n. tvrz a
ms 11Popovic v okr. Benešovském, ]. 1381
statek sirotkův Dětlebových, pak Vykéře,
l. 1401 Vaňka a Radslava a 1427 Protivy.
V 16. st. patřila tvrz pustá a ves k Popovi

dvojí Hydčici a po nich dvě osady, jež se
později přídavky Velké a Malé rozezná—
valy. Až do 1. 1420 patřily klášteru Břev
novskému, pak se dostaly v zápisné držení
pp. z Ryžemberka i s újezdem Nezamysli
ckým a drženy ke hradu Rábí. L. 1543
dědičně prodány a při prodeji panství Ráb
ského 1. 1549 ponechány při panství Hora
cům. Ves udržela se do 17. st. (MB. III. 1 1 1.) žďovskéin.

Hvozdnice,

Hýlov (obec. Hejlov), dvůr u Tábora,

ves v okr. Zbraslavském,

přip. se 1. 1310 mezi statky kl. Ostrov

n. vesnice, přip. se teprve v 15. st., kdež

ského. L. 1437 zapsána Jakuboviz Řídky.. byl v držení Hýlovcův z Polkovic. Léta
Po vyplacení držena ke kl. sv. Jana ve 1541 byl H. majetkem obce Táborské,
Skále a byl tu dvůr klášterní až do zru v jejímž držení kromě přestávek (1547 a
šení kláštera.
1620) stále zůstal.

Hvozdno viz Zvozno.

Hvožďany,

Hylváty, ves 0 Ústí n. 0., přip. se
farní ves u Lnář, v níž byl 1. 1544 jako přísl. hradu Landšperka a
později panství Lanškrounského.
Hymlšteín (prv. Himmelslein), hrad

farní kostel již ve 14. st. H. držel l. 1364
Frenclin z Obořiště, pak patřily ke hradu
Třemšínu. V kostele zdejším pohřben byl
Beneš z Blíživa, nábožný vladyka, jenž od
dav se pouze pobOŽnosti v lese pod Třem
šínem na poušti bydlel. Ok. l. 1520 k. H.

zbořený v okr. Kadaňském, postaven byl
15. st. na části panství Haunšteinského;
jako první jeho držitel přip. se l. 1434
Vilém _zIlburka, jenž potom i Haunštein
Jindřich Koupský z Břízí od Obyteckých, držel. Při tomto zůstal H. pak stále, ale
skrze jehož dceru Apolenu, manželku Jana právě proto spustl. Znova postavil jej před
Koce z Dobrše, dostaly se v držení Kocův, r. 1497 Oldřich Satanéř z Drahonic
po nichž následovali v 17. st. Vitanovští s bratrem svým Václavem a dosáhl toho,
: Vlčkovic. L. 1664 k. je Karel Leopold že byl z manství propuštěn. Drželi jej po
hr. Millesimo, ale pr. je (1666) k panství něm od léta 1515 synové jeho, z nichž
Lnářskému. Kostel pozbyv svého duchov Bedřich nejstarší jej okolo 1. 1519 za díl
ního pastýře byl až do 1. 1785 filialním a ujal; avšak ]. 1528 prodal H. a Haun
pak zase farním. (PA. VI 74, M. X1 11l.)l štein s bratřími Jindř. Šlikovi

Hvožďany,

ves u Bechyně, která se H.

z Holiče.
jenž zase k Haunšteinu připojen byl,

přip. r. 1295. Tehdá a po všechny časy opustl. Bedřich Šlik opravil jej & prodal
potomní patřila k panství hradu Bechyně. 1. 1587 se strýcem svým Kašparem zámek
ze
Hvožďany (strč. Hvoždčné),ves \' okr. »Hymelssteyn—xŠimonovi Ungnádovi
Touškovském, která patřila r. 1239 klá Suneka, ale tento prodal jej 1. 1588 Kry
šteru Kladrubskému. Nějaký čas po štofovi z Fictumu. Od té doby patřil ke
tom (zejména před r. 1359) dostaly se H. Klášterci a spustl na dobro.

v držení kl. Teplského a náležely odtud
Hyskov, Hesk ov, ves u Berouna, 0b
ke Krukanicům.
držel jméno své po huti Heskově (Huti
Hvožďany (něm. Hoslau), ves u Ronš staré, viz to), která se v 15. st. připo
perka, patřívala ode dávna ke hradu Sta míná. L. 1597 povolili stavové, aby H.
rému Hcršteinu a k arcibiskupství; asi od byl odloučen od panství Karlšteinského a
1. 1420 byly v držení pp. z Drštky a do připojen ke Křivoklátsku, avšak ]. 1652 a
staly se tak k jich zboží Ronšperskému,' potom byl H. zase přísl. hradu Karlšteina.
Hyvno viz Jivno.
avšak vyplaceny odtud k Týnu Horšov.
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Ch.
Chabařovice (vlastně Chabroviceměm. Václav) tu ještě 1. 1624 seděli. Před r. 1657
Karbilz, staron. Cagarmilz, Cagerwitz, přikoupen ke Kácovu. (MB. Xll. 95.)
Chábory, ves u Dobrušky, u níž býval
Gegerwilz i Carivitz), město, jež mělo
r. 1362 farní kostel. Držel je r.

1362 ve 14. st. hrad neznámého jména. V 16. st.
říkalo se místu jeho hradiště. Ves Ch.
patřila v 16. st. k Opočnu & ke Skalce.

Slavek. r. 1363—1367 Boreš z Oseka,

ale od r. 1385 vyskytuje se jako pří
slušenství hradu Krupky a od r. 1396
jako statek samostatný, který držel rod
M a n s (10 r fů, osedlých v Krupce a na
Trmicích (1396 1407 Míchal, 1415 Kun
rát, 1427 Jan Míchalíkův). L. 1507 byly
Ch. (avšak jako ves) přímým přísl. hradu
Krupky. L. 1523 byly již městečkem a
l. 1542 vyprosil mu Václav z Vartemberka
majestát na pečeť. Po rozprodání panství

Chabrovicebves

u Soběslavěn. vladyčí

statek(1387 —-1402 Jana Chabrovce z Ch.).
Na poč. 16. st. patřily k Pacovu, avšak

nedlouho potom odprodány. Patřily pak
ke Skopytcům. L. 1596 koupil oboje Jiřík

Pětipeský

z Chyš, kromě části, která

patřila ke Branlínu. L. 1623 připojeny
k Choustníku. (M. XIX. 101.)
Chabry (vlastně Chrabry, pův.CI1-rabři),
Krupeckého k. obec Litoměřická Ch. dvojí ves (dolní a horní) za Karlínem,
s lesy příležícími (15841, avšak prod. je která se již ve 12. st. (1176) přip. V D.
1. 1601 Petrovi Kelblovi z Gejzinku. Ch. byl od r. 1352 farní kostel, jehož
Od té doby patřily Ch. ke statku Chlu podací náleželo opatům St raho vský m. Cís,
meckému. L. 1616 obdrželi Chabařovští Zikmund zastavil Ch. horní Pražanům,
majestát na 4 výroční a téhodní trh, jako jimž je král Jiří 1. 1469 potvrdil. Drženy
i právo pivo vařiti. Toto postoupili l. 1673 ke kostelu sv. Jindřicha a k záduší jeho
Vilémovi Albrechtovi a Janovi Frant. hr. platy vydávány. Pusté dvořiště v Dol. Ch.
z Kolovrat, pánům svým, vybavení za to drženo ok. l. 1560 ke statku Cimickému.
z robot a obdrželi rozličné městské vý Později patřily celé Dol. Ch. a část Hoř.
sady. V těch dobách zanikla tu fara. L. 1697 (pokud nepatřily Pražanům), ke statku
velká část města s kostelem a se všemi pa Libeňskému. S ním se dostaly Ch. v držení
mětmi vyhořela. Kostel potom znova posta obceStarého města Praž., kterážl. 1719
ven a l. 1714 zřiz. při něm fara L. 1813 od Novoměstských zádušní díl Hoř. Ch.
v čas bitvy Chlumecká Ch. zase vyhořely. přikoupila.
Erb prvotně daný, byl štít modrý a v něm
Cháchov, myslivna u Rokycan, n. ves,
červené křídlo supové. Nynější erb jest jiný, kterou držel ]. 1379 Vilém (z Fusperkah.
totiž štít červený, u jehož spodu trávník L. 1412 koupila na ní plat kapitula kostela
a na něm dvě stříb. věže čtverhranaté, Praž. Cís. Zikmund zapsal Ch. Ryžem
každá s otevřenou branou, oknem, černou, berským z Janovic, avšak právě tehdá ves
končitou střechou, zl. makovicí & korou Aspustla. Bylav držení Bohuchvalů a v 16. st.
hvičkou. Mezi věžemi jest skála a na ní Markvartů z Hrádku a přikoupena [. 1557
stojí stř. Český lev (bez koruny) ve skoku. od obce m. Rokycan.
Chabčřice, Chaběřčice, \'es u Uhl. Chanov, ves v okr. Most., jež patřila
s červ.
Janovic, n. vladyčí sídlo (1440 Smach). od nepaměti řádu křižovníkův,
V 16. st. patřila část vsi k Čabelicům hvězdou a bezpochyby již obsažena byla
a l. 1553 atd. ke Štěpánovu. Dvůr držel mezi vesnicemi, které král Václav (1253)
l. 1542 Matouš, předek Chaberských ke špitálu Mostskému potvrdil.

: Koehanova,

kteří (1589 Jan, 1608;

Chanov,

n. dvůr (snad u hory Hahn
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busch u Valkeřic), který byl r. 1545 pust rod, který bydlel v Čechách a v soused
ních zemích. V popisu hranic biskupství
a patřil ke Konojedům.
Chanovice, farní ves u Horažďovic, kladou se za sebou Charváti a z druhé
n. s tvrzí, v níž byl farní kostel již 1. 1357. strany Charváti, Slezané, Třebované, tak
Držiteli byli 1357 Batík a Vyntíř, 1360 až že se tu vyrozumívají dvojí Ch. Poněvadž
1368 Buzek, 1380 Václav Saip, 1393 až je (soudíc z jiných svědectví) nelze míti
1416 Buzek, l. 1454 jiný Buzek z Jindři za dva nepatrné kmeny pod Krkonoši by
chovic. L. 1467 drželCh. .lan Lhota dlící, rozuměti se musí, že bydleli obojí
mlad. z Dlouhévsi, jehož potomci zvali při Krkonoších, jedni na jich jižním úpatí
se Chanovskými z Dlouhévsi (1538 v Čechách, druzí severně od nich v Slezsku.
Volfgang, 1541 Jiří, Mouřic, Petr, Adam, Do zdejších končin klade též Konstantin
tohoto syn Kryštof (+ 1628), Jan Jindřich Porphyrogenetos císař kmen Ch-ův pravě
(1- jc. 1647). Poslední z nich Václav prod. o jižních (nynějších) Charvátech, že vyšli
Ch. (1717) Ferd. Jachym_ovíz Rumers z krajiny za jeho času pohanské řečená
ki rch u. Tento obnovil (17 51) faru zaniklou. Bílé neb Velké Charvátsko, ležící za
Po vnuku jeho Ferd. Kryštofovi ('i- 1794) Bajvarií (t. j. Bavory) a v Dalmatsku se
střídali se majitelé rychle. (Od r. 1811 usadili. Dokládá pak, že ostatní Charváti
zůstali blíže francké říše a nazývají se
rodina Beckrův.)
Charvatce
(nikoliv Charva'ec, pův. Bělocharváti a majíce kníže, poddání jsou
Charvalci t. j. Charuáli), ves v okr. Bo Otovi, králi Franckému (1- 973) & jsouce
leslav., n. vladyčí statek s tvrzí (1382 ještě pohany, přátelí se s Turky (t. j. Ma
Arnošt, 1402 Čáslav Chod, 1407 Jan Tlach, ďary). Jinde vypravuje o nich, že sousedí
1417 Václav, 1440 Ješek). Jaroslav ze s Bílými Srby ještě pohanskými a tito že
Šelmberka prod. Ch. 1544 Bedřichovi bydlí za Turky (Uhry) v zemi, kteráž se
z Donína, jehož syn je prodal l. 1555 od nich nazývá Bojky (Čechy) a s kterouž
sousedí Francie. 0 části Srbů, kteří se
k Dobrovici. (H. X. 342.)
Charvatce,
farní ves u Libochovic, usadili v Záchlumí, píše, že přišli z kraje
v níž byl farní (sice velmi starý) kostel pohanů, při řece Visle neb Dičici. O Char
již r. 1352. Ok. l. 1341 k. Jan biskup vátech mluví také král Alfred (871—901)
Pražský Ch. od Kunráta ze Mšeného a řka, že bydlí východně od Dalemincův.
dal je kl. Roudnicke'mu. Po r. 1420 V legendě staroslovanské vypravuje se, že
odcizeny od kláštera. L. 1540 atd. patřila Drahomíř po zavraždění syna svého Vá
část rodu Kaplířův k Libochovanům, clava (935), uprchla do Charvat. Sídla
část drželi páni z Valdšteina. Později na bývalá českých Charvátův poněkud (ni
byli Ch. Rausendorfové ze Šprem koliv přesně) značí rozšířenost východního
berka & drželi jej k Martiněvsi l. 1562 podřečí českého, která se vztahuje asi od
zápisně, od r. 1581 dědičně. S Martinčvsí Hodkovic, Mnich. Hradiště a Boleslavě
dostaly se k panství Zlonickému.
až za Litomyšl. Podle toho zdá se, že Ch.
Charvatce, ves u Libčevsí, jež se přip. obývali v pozdějších krajích Hradeckém
již r. 1203 a patřívala klášt. Oseckéínu. a Mýtském. Po vystěhovalcích z jich zeme
V 15. stol. patřila také -část_ k Lib obdržely jména svá troje vesnice, z nichž
čevsi a ta pak zastavena byla Šavlům jedna Charvatce u Dobrovice svědčí o tom,
z Vlkové. Rod Lobkovský skoupil v 16. st. že Ch. vtéto krajině nebydleli, nýbrž že
část vsi. již prod. l. 1574„k Citolibům. sídla jich začínala východně odtud v kra
Odtud l. 1588 odprod. byvši byla v držení jině Libaňské.
Chbané. podlé domnění název malého
Vinklmanů, pak od-l. 1607 Jana Rezlera
z Lišic. Když po něm Ch. odumřely, da slovanského kmene, kterýž bydlel v ny
roval je cís. Ferdinand III. (1648) Jaro nějším Chebsku a jmenoval sepo Chbě
l

slavovi Juliovi Libšt. z Kolovrat.

Po (neb Chebu).
_
Chbany . (prv. Chbaué .t. j. vystěho
(pův. Chrvátz), slovanský ná valci z Chebska), ves u Žatce, l. 1514

zději přik. k Libčevsi.

Charváti
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majetek Fictumův, od nichž připojena po-. Ch-ských podřídil je jedině hejtmanovi
zdeji k Morům.
|svému a slíbil od nich daní nežádati.
Chcebuz (pův. Chocebuz t. j. Chotě-jKrál Jan a nástupcové jeho se druhdy
budův dvůr), farní ves u Štětí, která selv Ch-u zdržovali. Karel IV. osvobodil Ch.
přip. v zákl. listu Břevnovském .993) a od cel a mýt po vší Říši a slíbil, že je
klášteru tomu aspoň ve 13. st. patřila.;od Cech neodcizí 0348). Kromě toho
Podací farního kostela patřilo klášteru i veiudělil jim později i jiné výsady. L. 1350
14. a 15. st. L. 1295 sídleli tu Martinšzdvihla se chudina zdejší proti židům a.
a syn jeho Vítek. V 15. st. býval tu dvůr povraždila leh množství. R. 1355 obdrželo
manský, sice tu byly také vladyčí statky._město také právo všechny obyvatele země
Z jednoho pocházela rodina Dovolův ze'Chebské k válkám svolávati. L. 1374 byl
Ch.0d konce 15.st. seděltuJanVlk z Kvít- tu sjezd knížat k volbě Václavově za něm.

k ova.pozdějiOsterštízSulevic.

L1643 krále, jenž obci 1. 1376 všechny výsady

sice jim prodán pro dluhy, avšak koupen potvrdil. l,. 1389 svolán sem říšský sněm,
zase 1.1650 od Doroty Osterské, skrze na kterém se jednalo o docílení zemského
niž se dostal vldržení Kunšův z Lu jmíru v Německu. L. 1397 obdržel Ch.
kavec. Po nich následoval (1683) rod _od krále Václava takové výsady, že měl
Pachtův. L. 1683 obnoven kostel od ohně vedle hejtmana rozhodné slovo v zemi, též
]. 1656 pustý & l. 1690 obnovena fara. obdrželi Ch- ští právo město své hraditi,
L. 1782 kostel nový postaven. Pachtové l. 1398 sekání dříví v lesích a ungelt. Na
získavše L. k němu Ch. přivtělili.
poč. 15. st. válčili Ch-ští s nepokojnými
Cheb, kr. město, přip. se r. 1061, avšak a loupeživými sousedy, od 1. 1420 sbírali
již předtím postaven tu hrad se starodávnou vojska svá aneb činili často přípravy
černou věží, z jehož podhradí se vyvinulo k obraně proti husitům a l. 1421 shíralo
město. L. 1179 tu byl říšský sněm a císa se tu vojsko křižáků do Čech táhnoucí.
řové z rodu Štaufského tu někdy přebý L. 1437 byl v Ch-u říšský sněm. Po
vali. Císaři Bedřichovi l. připisuje se vy smrti cís. Zikmunda, jenž Ch-ské několi
stavení paláce a kaple na hradě. Král kráte výsadami obdařil, potvrzovány svo
Jindřich přivtělil k městu (1234) panský body od následujících císařův, zejména
statek, těsně k němu přiléhající. Ve 13. st. Bedřicha 111. Když však volen byl Jiří Po
založena tu komenda křižovníkův něme děbradský za krále. poddali se mu Ch-ští
ckých a klášter minoritův (později i kl. & obdrželi potvrzení všech výsad (1458),
sv. Kláry). První výsady obdrželo město L. 1459 sešel se král Jiří v Ch-u s kní
1. 1266 od krále Přemysla, ale lutrpělo žaty Saskými a Braniborským a tu za
škodu velkým ohněm (1270). l... 1279 jvřeny smlouvy přátelské mezi Čechami,
potvrdil výsady císař Rudolf, I. 1285 a Sasy & Branibory. L. 1461 tu byl sjezd
1289 sešel se tu s Vácslavem ll., zetěm 'říšských knížat a t. r. velký kostel sv. Mi
svým. Tento měl tu 1. 1291 sjezd s ně kuláše postaven. Ch-ští jsouce Vděčnikráli
|

kterými knížaty a bydlel tu po celý měsíc.!za jeho dobrodiní, věrně k němu drželi,
Městu, jehož mince se tu poprvé připo-pročež l. 1470 v klatbu upadli. Král přijel
míná, udělil svobodu ode všech cel a mýtlsem ]. 1467 a přebýval na hradě. (Od tě
v král. Č. Před r. 1296 povstal tu klášter doby tu žádný král nebyl obydlím.) l.. 1472
kazatelský. Císař Albrecht udělil Ch-ujhrad a velká část města vyhořely, kromě
(1306) výroční trh. L. 1310, 1311, 1318 toho Ch. a okolí přímořím a válkami
a 1321, byly tu sjezdy knížat. Za těch dob' mnoho trpěly. Král Vladislav obnovil zase
zjednávaia si obec Chebská panství a vrch- ' (1 501) zemský soud Ch-ský, stvrdil a roz
nost nad zemí Ch—skou, od níž jen ně- hojnil svobody města, jež císař Maximilian
kteří šlechtici osvobozeni byli. Čím dále (1495) potvrdil. L. 1509 válčeno s ne
tím více klesala vážnost zemského soudu pokojnými sousedy, l. 1525 vzniklo sedlské
a obec získala znenáhla popravu v celéjpovstání, jež však rada moudře odklidila.
zemi. Král Jan potvrdiv l. 1322 výsady Když se mělo l. 1527 poselství vypraviti
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ke korunování Ferdinanda I., vznikla roze zval. L. 1647 oblehán jest Ch. od Švédův
pře mezi městem a šlechtou o přednost po 28 dní a padl v jich moc a byl od

při tom jako ijiná práva, jež l. 1533 nich až do 1. 1649 obsazen. Před tím
smlouvou ukončena. Ferdinand I. potvrdil Ch-ští velice o to pracovali, aby jako říš
l. 1534 městské svobody, l. 1530 též ma ské město pojati byli do míru Vestfal
jestátem císařským stvrzené. L. 1546 a 1547 ského, ale marně. Skrze výstupky většiny
drželi Ch-ští věrně ku králi Ferdinandovi; ještě luteránské (1649) pak způsobeno, že
tehdá (| 547) sešli se tu císař a král svojsky tu reformace znovu atuze prováděna ( 1650).
svými a vytrhli odtud do Sas. l.. 1553 L. 1655 zřizováno město jako nová pev
byl tu sjezd říšských knížat. Po l. 1555 nost. L. 1659 obdrželi Ch-ští potvrzení
a 1556 upadaly v Ch-u církevní řády, i císařské i královské. L. 1670 znova
křižovníci němečtí, františkáni a domini opevňováno, v l. 1574—1689 staven znova
káni dílem z lehkomyslnosti, dílem z nouze klášter dominikánů, l. 1693 koup. obec
se rozutekli, l. 1564 pak měšťané se dali zase německý dům se statkem a pone
na víru evangelickou, následujíce venkova, chavši si tento, pustila onen jezovitům
který tak byl v l 1529—1560 učinil. Ka k postavení koleje. Ch. maje nyní důchody
tolící jsouce v menšině jen se bránili, za větší. kupoval statky, opravil v l. 1695 až
to však svoje kostely a ústavy v lepším 1700 farní kostel a o jiné všelijaké opravy
pořádku udržovali, nežli dříve. L. 1565 pečoval; [. 1700 také dosazeni k far. ko
začínají se matrikyuděkan. kostela. L.. 1600 stelu, který byl posud v držení jezovitův,
koupila obec purkrabství na 20 let, !. 1608 světští kněží. L. 1712 a 1713 obdržel Ch.
komendu něm. křižovníkův, čímž nabyla zase císařské (naposled) a královské po
i podacího nade všemi kostely v Ch-ské tvrzení svobod, l. 1728 postavena radnice.
zemi. V l. 1609—1611 usilovali Ch-ští L. 1742 obléhali Francouzové Ch. po 17
o to, aby majestát Čechům udělený byl dní a dostali jej úmluvou, tak že upadl
také na ně rozšířen. L. 1618 zdráhali se v moc Karla Vll. T. r. uchýlil se sem
Ch-ští přistoupili k stavům odbojným, ale Belleisle, francouz. velitel Pražský, po mistr
odváděli jim přece příspěvky peněžité a ném ústupu, v zimě(v prosinci)provedeném.
uznali Bedřicha falckrabě za svého pána. L. 1743 obležen Ch. od královských a
Po bitvě Bělohorské poddali se Ch-ští Fer vzat úmluvou po hrdinské obraně. L. 1744
dinandovi ll. teprve po domluvách. L. 1622 obdržel Ch. jen královské potvrzení výsad.
a 1623 podávali Ch. a rytířstvo země L. 1761 stříleli Prusové na Ch., ale marně.
Ch-ské žádost za udělení odpuštění & po L. 1773 zrušena jezovit. kolej a l. 1782
tvrzení svobod (zejména i nábož. evangel.) klášter sv. Kláry, za to zřízena [. 1790
dokládajíce, že jsou říšskou zástavou, a vy v Ch-u druhá fara. Rada městská zalo
mlouvajíce se. že k povstání hrozbami při žila !. 1792 Františkovy lázně, r. 1808
nuceni byli. Na přímluvu knížete Saského zrušena pevnost a Ch. prohlášen za ote
ponecháni při statcích a stvrzena ]. 1625 vřené město; kromě hradu a některých
privilegia jejich. Za těch dob Ch. mnoho částí prodány hradby obci. l.. 1809 vy
zkoušelod vojska. L. 1626 odňata Ch-ským hořela velká část města. L. 1835 přijel
komenda a podací kostelní a l. 1628 pro do Ch-u cís. Ferdinand I. L. 1848 žá
váděna katol. reformace a zavedeni sem dáno za povolení sněmu Ch-ského, vý
jezovité. Mnozí se obrátili na oko. jiní se hradní panství němčiny a potvrzení výsad.
vystěhovali. Od luteránsky smýšlejících vpu První nepovoleno, v příčině druhého v_v
štěni do města Sasové (1631) a s nimi dáno ministerial. nařízení (22. květ. 1848),
vrátili se mnozí vystěhovalci. L. 1632 v_v jímž jazyk český na roveň postaven něm
puzeni Sasové od Valdšteina Tento za čině. L. 1849 zřízen v Ch-u krajský soud
vražděn tu 1634 v domě Pachelblovském & Ch. se stal krajským městem Cheb
(nyn. radnici) a velitelové jeho lllo, .Trčka, ského kraje. l.. 1851 odloučeny Fran
Vchynský & Neumann na hradě, kamž je tiškovy lázně jako samostatná obec. Vy
velitel Chebský Gordon k večeři byl po-:možeností modernídoby(železnic, telegrafů,
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peněžních ústavů atd.) stal se Ch. účast s Ch-em souviselo. L. 1322 zastavil císař
ným v hojné míře a přispívaly k rychlému Ludvík Cheb město a zemi a hrady Hohen
vzrůstu města. L. 1862 zřízeno v Ch-u berg, Seeberg a Kiensberg v 10,000 hřiv
evang. presbyterium a obnoven děkanský nách stříbra králi Janovi, který se v ně
kostel. Znamenití rodáci: Kašpar Šlik (kromě Hohenberka náležitého k purkrab
(j'- 1449), Jan Lohelius arcibiskup (1- 1622) ství Normberskému) uvázal. Poprava zne
a jiní (viz v Sommerově topografii), též náhla přecházela v držení obce Chebské.
Bern. Adler (1- 1809, viz Frant. lázně). Císař Ludvík si později ještě právo nad
Z Ch. pochází také rodina Limbeků. Erb: Ch-em osoboval & proto tu ještě zůstali
štít polovičný, zpodní polovice červená a říšští sudí (z rodu Plavenských), ale po
v ní pošikem stříb. mřežování, vrchní po r. 1341 sázel sem král Jan hejtmany,
lovice zl. a v ní cís. orlice černá se zl. kteří si své zemské sudí volívali. Hejtmany
pyskem, vyplaz. červ. jazykem, vrchní svou byli: 1343 Rous z Litic (1344 opět Jindř.
polovicí nad zpodek vyletujíc. (Gradl, Eger ml. 2 Vejdy), 1350—1352 Albrecht Not
haft z Thiersteina, 1354—1356 Habart
land, PE.)
Chebsko, Ch e b s k á země, původně z Prostiboře, 1357 Rous z Litic, 1359 až:
všechna země, kterouž “omezovaly na vý 1362 Bohuslav ze Švamberka, 1370—1371
chodě potok Liboc, Dylenská hora & nyn. Jindřich z Kittlitz, 1371—1378 Boreš
Bernov v Bavořích, k jihozápadu nyn. z Oseka, 1378 Ješek z Suiislavě, 1379
'l'írschenreut a Redwitz (v Bavořích), na až 1384 Jan ml. lantkrabě Leuchtenberský,
severozápad Weissenstadt (v Bavořích), Aš hrabě vHalsu, 1384—1386 Hynčík Pluh,
(v Čechách) a Markt Neukirchen (v Sa 1389 Bohuslav z Hertenberka, 1390 Kunrát
sích). Kraj tento řídce obydlený slovanským : Neiperka, 1392—1394 Zdimír z Sedlce,
kmenem (Chbanéř) dostal se asi 1. 1003 1394—1395 Bušek “ze Švamberka, 1395
až 1004 pod panství Německé říše a spra až 1397 Purkart Strnad z Janovic, ,1397
vován byl od sklonku téhož st. markra až 1398 Jan lantkr. z Leuchtenberka, 1400—
bími Vohburskými,
kteří tu 1. 1132 Habort z Hertenberka, 1401 Erhart Forster,
klášter Valdsaský založili. Asi [. 1146 ujal 1402 Herbort z Kolovrat, 1404 Vilém markr.
Ch. císař Kunrát lll. & Ch. bylo odtud Míšenský, 1405 Hanuš'Forster, 1409 Hynek
v držení rodu Staul'ského. (Za tohoto ze Švamberka, 1410 Habart z Hertenberka,.
rodu odpadla od Ch-a západní část a 1412 Hanuš Forster, 1413—1416 Jindřich
stala se samost. říš. lénem.) Konradin, Plavenský. Za tohoto zmenšeno jest Ch.
poslední toho rodu, zapsal l. 1253 jmění zase skrze Jana purkrabě Normberského,
své Ludvíkovi Bavorskému, ale poně který mnohé vesnice záp. od Chebu odňal
vadž král Richard Přemyslovi ll. vládu a ke své zemi připojil. Také klášterství
nad Ch-em udělil, obsadiltento kraj 1. 1265. Valdsaské na dobro odtrženo. Od 1. 1397
Posavadní nejv. úřad v zemi (zemských pak skleslo hejtmanství země na purkrabství
sudí) zrušil a na jich místě ustanovil po hradu. Následující hejtmanové byli 1416
českém způsobu purkrabě (1265 Jaroš Václav purkr. z Donína, 1422—1428 Vend
z Fusperka, 1271 Jarek z Valdenberka). z llburka, 1428—1431 rada Chebská, 1431
Po jeho přemožení (1276) ujal Ch. císař až 1449 Kašpar Šlik : Holiče, 1450 Matěj
Rudolf 1. k Říši, podřídil je purkrabím Šlik, 1452—1458 Ota ze Šparneka, 1461
Normberským a zase tu usadil zem. sudí, Zdeněk z Mitrovic, 1461—1474 Matěj Šlik,
který předsedal na zemském soudu šlechticů 1474—1501 Václav Šlik, 1501 Kašpar
a měšťan. za něho odcizena krajina Ašská. Šlik, 1501 Zikuna z Ortenburka, 1502
l... 1291 poddalo se město Ch. a s ním Václav Šlik, 1502 Kašpar Šlik, 1507 Kry
země králi Václavovi II., jemuž ji král štof z Gutšteina, 1508 Albrecht z Kolo
Adolf i s Plisenskem !. 1292 zastavil. To vrat, 1509 Jan : Gutšteina, 1514—1524
obnovenol. 1298 cís. Albrechtem, ale Matěj Hysrle z Chodův, 1524—1546 ro
týž panovník mu zase Ch. I. 1304 odňal. dina Šlikův, 1546—1548 VolfAdam zVirs
Za těch dob území Valdsaské již jen slabě petka, 1548—1550Jindřich zCedvic, 1550
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až 1574 Jáchym ze Švamberka, 1574 až opuštěn a upadal stále. L. 1655 pojat sice
1584 Jan Sebastian z Cedvic, 1584—1596 v opevnění, ale požárem l. 1742 stal se
Tomáš Hanuš z Cedvic, 1596 —1599 Hanuš zříceninou, l. 1762 spustla také krásná
Popp, 1599 Štěpán Jiří ze Šternberka. kaple a dostala teprve l. 1818 novou střechu.
Tehdá obec Ch-ská velice se o to brala, Od 1. 1842 jest pod zprávou finančních
aby dosáhla purkrabství, k němuž ještě úřadův.
vrchnost nad lény, poprava, grunty a úroky
Chedrby, véska v okresu Čáslavském,
patřily. l dosáhli toho, že jim purkrabství l. 1595 ještě pouhý les, který náležel ke
na 20 let zastaveno (1600-—1603), což statku Krchlebskému.
později obnoveno. Od 1. 1540 činěny od
Chejstovice viz Chlístovice.
stavův pokusy Ch. vtěliti v král. České,
Chelava, Chýlava, mlýn v okr. Plani
napřed tak, že stavové voláni na sněmy, ckém, n. ves, která patřila do r. 1420 kl.
ačkoliv měli svoje Chebské sjezdy, což Nepomuckému & pak ke hradu Zelené
i l. 1567 a 1590 a potom častěji zkou hoře. L. 1560 byla již dávno pusta a celá
šeno, ale Ch-ští vždy se tomu ubránili. lesem zarostlá.
Od 1. 1620 začalo podřizování místodrží
Chelčice, farní ves u Vodňan, v níž
cím aspoň ve vojenských věcech. Hrad a byl již 1. 1357 farní kostel a potom tvrz.
jeho přísl. ujal zase l. 1642 císař Ferdi L. 1357 seděli tu čtyři bratří (Sasin, Bo
znand Il. a udělil jej l. 1644 Vilémovi hrah. huněk, Hrzek a Slava) a pak dědici jich.
Metternichovi, jehož rodině až do 1. 1700 Od nich snad pocházel Petr Chelčický
patřil. Následující purkrabě byli 1700 až y(141o—1460), jeden z nejušlechtilejších
1717 Antonín hr. z Nostic, 1744—1756 'mužův svého věku. Asi od 1. 1389 seděli
Václav hr. z Oprštorfu, 1767—1779 Leop. tu Hrůzové z Vlhlav. Ok. ]. 1471 držel
Kašpar hr. Clary, 1770 —1773 de Fyn. větší část Ch. Diviš Malovec z Libějo
„L. 1721 svolán sněm Ch-ý a přijal před vic, ale tvrz mu spálena skrze Vodňanské,
loženou sobě pragmatickou sankcí jako poněvadž držel s nepřátely královými. Te
město a země zastavena. Byl to poslední prve l. 1498 statek synu jeho Lévovi od
politický akt Ch-a, neb již při korunováni Vodňanských navrácen. V 16. st. patřila
l. 1723 nuceno město s městy a stavové celá ves k panství Libějickěmu. (H. Vll.
s Českou šlechtou holdovati, !. 1725 v_v 123.)
hlášen Cheb za král. město a přivtělen
Cheznovice, ves v okr. Zbirožském,
“k Čechám. Zvláštnosti soudní a berničné, jejíž část patřila l. 1370 k Libomyšli. 0 jiné
které pozůstaly, znenáhla rušenv v l. 1745 části učiněna l. 1385 směna mezi králem
.až 1790, tak že se Ch. srovnávalo 5 ostatní a Janem z Rožemberka, jenž držel svou
zemí, jsouc částí kraje Loketského. l.. 1773 část ke Zbirohu Od !. 1395 tu také v_v
zrušenoi purkrabství Chebské a důchody cházely platy ke kl. Třeboňskěmu. V 16. st.
jeho přikázány kraj. hejtmanu Loketskému, patřila část (3 dvory) ke Zbirohu, druhá
jenž tu měl jako zástupce c k. kraj. od 1. 1495 k Valdeku, v potomních dobách
komisaře a adjunkta úřadu purkrabského. celá ves k Hořovsltu
Chlebov, ves u Soběslavě, jež již léta
Císařským dekretem (1787, 6. března)
;zrušeno i starodávné přísl. Ch-a k Ře 1267 stála. Ve 14. st. tu byla tvrz a vla
zenskému biskupství a přivtěleno k arci dyčí sedění (Mařík 1- j. 1398, 1409 atd.
biskupství Pražskému. =Přechodem byla do Zdeněk) a část patřila k Přehořovu. Tvrz
vikáře-.) a dvůr odkázal Oldřich z Rožemberka
l. 1849 zřízený trvá (1390) ke špitálu v Soběslavi. Od té

-1. 1807 zpráva skrze Řezenského

Chebský

kraj

posud, jako okršlek krajského soudu. (FEL) doby ves, jež l. 1467 vypálena, ve zprávě
Chebský hrad. Kromě toho, co již obce Soběslavské zůstávala. (H. "L 201)
řečeno v předešlých dvou článcích budiž
Chleby, ves u Neveklova, jejížto část
doloženo: L. 1472 hrad vyhořel, od 1. 1584 1. 1360 Vrativoj, Ctibor a Bohuněk bratří
purkrabl tu nebydlívali, v l. 1620—1634 2 Mlíkovic se svými příbuznými dali ke
bydlíval tu vojenský velitel, od 1. 1634 byl kostelu Chvojenskému. Sice se ves od léta
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1521 jako přísl. statku Břežan připomíná,
Chlistov, n. ves farní, nyní véska řeč.
Kostelík ve farnosti Slabecké. L. 1361 byl
s ním pak připojena k Lešanům.
Chleby, farní ves u Nymburka, již tu farní kostel, jehož podací náleželo (1361
koupil císař Karel od .leška z Vartem až 1369) Janovi Chlumkovi z Chlumu.
berka a daroval mansionářům Praž L. 1410 byl Ch. přísl. hradu Krakovce.
ským. Zůstaly sice tu dva statky svobodné, V 16. st. byly dvůr a ves již pusty, a jen
ale na nich si mansionáři vl. 1415—1417 se zachoval starý kostelík, jenž při od
vrchnost zjednali. Císař Zikmund zastavil loučení statku Modřejovského od Krakovce
Ch. (1420) PctroviŠvábovi z Havraně, k onomu přidán. Ok. ]. 1690 založil tu
jehož syn Jan je pr. obci Nymburské. Jiří Loubský z Lub novou ves, jíž dal
Této odňaty l. 1547 a připojeny ke král. jméno Luhy, avšak to jméno později za
panství Poděbradskému Po zboření kostela niklo.
ve Výklecích postaven l. 1780 _nový kostel
Chlistov, ves ve farnosti Benešovská,
ve Chlebích; při něm zřízena l. 1782 jež se dříve Lačníce jmenovala (víz to).
lokalie &l. 1854 fara. Od konce minulého
Chlístovice, Chýstovice (vulg. Chej
století je tu také evang. zpráva duchovní. stouice), ves u Dol. Kralmic, n. vladyčí
Chleny, farní ves u Kostelce n. 0., statek (1360 Hynek, syn Jetřichův, 1374
n. statek manský ke hradu Litickému, až 1388 Jaroslav a Matěj, 1415 Matěj).
který drželi l. 1353 Diviš a Zbyněk synové Později tu seděli Hálkové z Ch., !. 1622
Doníkovi a osvobození jeho 2 manství do byly tu čtyři svobodnické živnosti (dvě
sáhli. Tehdá tu byl farní kostel, jehož po Hálkův). Od dávných dob (již před r. 1542)

dací měli l. 1395 Půta st. z Častolovic,

1.1399 Jan Krušina z Lichtemburka

patřila část obci Hořepnické.
Chlístovice, ves u Malešova, jejíž ko

a od 1. 1411 páni panství Litického.

Při stel stojí opodál vsi na býv. hradišti &
rozprodání téhož panství koupil Václav proto sloul také Hrádek. Od r. 1359 vy
Hrzan z Harasova Ch. s Potšteinema skytuje se v Ch. fara & patřívala se vsí
zůstávaly potom při Kostelci. Od 1. 1623 jednotlivýmkanovníkům Pražským. Za
nebylo tu fary; l. 1760 zřízena tu lokalie, válek husitských opanoval Ch. Jan Roháč
1. 1858 fara. Kostel l. 1755 opraven a z Dubé a postavil proti samému kostelu
rozšířen. (PA. XII. 269.)
hrad Sion (viz to). Ch. zůstaly pak pří
Chlévsko Viz Chlevy.
zboží Sionském až do jeho připojení ku

Chlevy, Chlevce, n. ves v okolí Vlko panství Malešovskému. Jméno Siona pře
šova a Lukové, jižně od Žlutic a vladyčí neseno pak na kostel tento a bájeno i cosi,
sídlo (1402 Jan Chlevec : Ch.). Chle'v že tu nápodoben Sion Jeruzalemský. (PA.
cové z Malšína se odtud psali. Pustému X. 229.)
místu, jež l. 1504 ke Hrádku Prohoř. (pak
Chlomek, Chlu mek, kostel sv. Václava
ke Žluticům) patřilo, říkalo se Chlívsko. u Habřiny, který se přip. r. 1411 jako
Chlistov (pův. Chljuslou), farní ves kaple, k níž Petr z H ustířan sázel kněží.
v okresu Klatovském. ve kteréž byl farní Ch. patřil odtud ke statku Habřinskému.
kostel již r. 1360. O podací jeho sdíleli Před r. 1540 pr. Aleš Rodovský z Hustířan
se vladyky v Chlistově, Hradišti a okolních Habřinu ves s podacím na Ch. Mikuláši
sídlech sedící Část vsi patřila ke Střez Trčkovi z Lípy, který je připojil k pan
-míři, druhá byla mezi vladyky zdejší roz ství Smiřickému. L. 1702 kostelík ob
dělena. Větší část s tvrzí pr. Petr Čejka noven.

z Ch. (asi 1530) Václ. Lehomskému
z Malovic. Od r. 1554 seděli tu Stě
novští z Kadova. Léta 1658 připojena
jedna část kTýnci, část zůstala statkem
samostatným. V 17. st. zanikla fara; léta

Chlomek, Chloumek, ves u Mělníka,

n. příslušenství panství Mělnického a obce
Mělnické. L. 1588 založen tu kostel sv.
Trojice. jenž obnoven [. 1605 a 1882. Za
ním hývala poustevna v lese Hůle. L. 1708
1785 zřízena zase lokalie a l. 1857 fara založila Eliška Eufr. Schmiedova, měštka
Mělnická, na temeni hory Ch. kostel sv.
obnovena. (H. IX. 258, TB. 188.)
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Jana Nep., jenž před stoletím zrušen a kovic od Zuzany, avšak po její smrti
prodán jest. L. 1850 opět obnoven a po darován Valterovi Devereux, vrahu kní
žete Frydlantského, za jeho krvavý skutek.
svěcen. (BM. 323, 385.)
Chloumek, n. vesvokolí Blovic,r. 1545 Statek od něho zadlužený dostal se l. 1651
v držení Ferdinanda Robm hápa z Suché,
pustina na panství Hradištském.
Chlum (v jihozáp. Čechách i Chum), prodán l 1653 Vilémovi Mladotovi ze
oblíbené pojmenování návrší s dlouhým Solopisk (i s městečkem). Nedlouho po
hřebenem (srovnej ku př. polohu Konec tom přivtělen Ch. ke statku Krchlebskému.
Chlum, Chlumec, n. hrad l. 1335
chlumě) a proto i název častý hor, lesů
a vesnic na nich založených. Ze starých Zdeňka, 1353 Jarka a 1362 Jana pánů
pamětí známy jsou Ch. hora u Sepekova z Valdštejna, bezpochyby hradiště, které
a Podboře (1291), Ch. hora u Chlumčan se nazývá nyní Kozlov a leží nad Pod—
a Loun (1422), Ch. hora nad Manětí hájím blíže Turnova. (H. X. 75.)
Chlum, n. hrad na kraji pláně mezi
nou (1487), Ch. vysoký vrch u Vadslavic
Ml. 'Boleslaví, Březnem, Dobrovicí & Ne
(1569).
Chlum, ves, v 16. st. městečko ve far převážkou, nad samou Nepřevážkou, půvo
ností Zbýšovské se zříc. hradem, z něhož dištěrodu Chlumův, Všejanských, Sluz

pocházel slavný rod Slavatův z Chlumu. ských, Litoborských, Ratiborských a
Ve 12. st. byli předkové jeho v Litoměři Slivenských z Ch-u, jichž předkové byli
cku, ale když se Bleh dostal v držení kraj.
úřadu Čáslavského, založil hrad Ch. (asi
léta 1260). V držení jeho následovali po
r. 1282 synové Mstislav, Bun, Sezema a
Jeniš, syn Bunův. Ok. l. 1360 byl v držení
šesti bratří: Diviše, Viléma, Procka, Msti
slava, Slavaty a Ješka. Když se 1. 1417
Ješkovi synové o jmění rodinné dělili, do
stal Jan hrad Ch. s několika vesnicemi.
Když tento vl. 1419—-1437 zemřel, do
stal se Ch. bratru jeho Benešovi, a když
i tento bezdětek zemřel (před r. 1461)
dědili jej synovci Slavata a Jan, z nichž
onen jej měl pak sám, ale bydlíval oby
čejně na Kostelci (1- j. 1498), jako i či
níval syn jeho Michal. Po bezdětné smrti
tohoto (ok. l. 1533) spadlo všechno ro
dinné jmění na Slavatu. jehož syn Diviš
]. 1547 o velkou jeho část přišel. Ostatek
po Divišově smrti rozdělen mezi jeho
syny (asi 1. 1580). Ch. pak dokonce
z držení rodiny vyšel. Měla jej Eliška

Mstidruh (1220 atd.) jeho zakladatel, 1297
Jaroš, 1319 Mutina. Jak se zdá, patřil

v 15. st. pánům : Vartem berka a napo
sled Jindřichovi, po němž vl. 1431—1459
Rameš z Hrádku následoval. Od jeho dě
dicův prodán ke sklonku 15. st. Janovi

Křineckému z Ronova a pak opuštěn.
(H. X. 340.)
Chlum, v 16. st. dvůr při vsi Skvr
ňově (u Kouřimě), jenž pak zanikl.

Chlum, Chlumec (něm. Kolmen), ves
u Děčína, jež bývala ode dávna přísl. pan
ství Děčínského. Přip. se již 1. 1392.

Chlum,

ves v okresu Dubském, která

stála již r. 1293. Tehdá byl kostel zdejší
asi nedávno založený oddělen od fary Bez
dězské a zřízen za farní kostel. Podací
jeho příslušelo pánům z Dubé, jimž i ves
náležela. Od r. 1405 držen Ch. ke hradu
Jestřebí & v 16. st. k Rybnovu, s nímž při
vtělen k Novému zámku. V 17. st. zanikla
fara a kostel přifařen k Pavlovicům. Léta

Ostrovcova z Malovic a po ní Jiří Sa 1739 znova postaven. L. 1818 zřízena tu
dovský ze Sloupna, jenž jej pr. Janovi továrna na kamenné nádobí.
ml. 2 Lukavce

a tento ]. 1604 Janovi

Hanušovi ze Šaratic.

Chlum, ves u Zvíkovce, n. vladyčí statek,

Tento ('l- 1610) l. 1379 Habarta Psíhlavy & Oldřicha, po

přebýval v Ch-u, také tu bydlela sestra
jeho Zuzana s manželem svým Petrem Sa
lavou z Lípy, ale jak se zdá nikoliv v sta
rém hradě, který byl hrubě opustl, nýbrž
v panském domě. Statek Ch. koupila léta
1629 Maří Majdaléna Trčkova z Lob

zději se odtud také nazýval rod vladyk
z_Chlumu.
L. 1543 patřila celá ves ke
Zvíkovci.
Chlum, ves u Neděliště, jež měla r. 1358
farní kostel. Ch. drželi r. 1358 Jan Znojík,
později Zdeněk, r. 1403 tohoto vdova Běta
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a syn Jindřich z Ch., r. 1413—1419 Voj-' farní kostel již 1. 1356 a potom také tvrz.
těch z Ch. L. 1542 pr. Bořek Hamza ze Podací jeho drželi vladyky na Úsuší a

Krchlebci z Chlumu (1356—1387 Jen

Zábědovic Ch. s podacím Hamzovi ze
Zábědovic.
Hamza Bořek z téhož rodu
odkázal kostelu zdejšímu louku. Po smrti
Jana Jiříka Hamzy prodán Ch. (1607)

čík, 1395—1401 Václav, 1402 Jan Krch
lebec). 'V 15. st. patřila část Ch-u Úsuš
ským a v 16. stol. celá ves Břekovcům

Václavovinejstar. Zárubovi z Hustířan.

z Ostromeče,

kteří ji drželi k Červenému

Později přivtělen k Nedělišti. Kostel, jenž hrádku. L. 1554 odprodán Anně z Hertn
přišel v 17. st. 0 svého duchovního správce, štorfu, od níž koupen [. 1575 k Nalžovi
cům. Fara se tu v 17. st. udržela přičině
1. 1745 obnoven. (M. VI, 27.)
Chlum, ves u Krucemburka v okresu ním Vratislavův, pánův Nalžovských, od
Hlinském, n. majetek Epíka z “Krucem nichž také 1. 1707 nový kostel postaven.
burka, jenž jej v 15. st. prodal. V 16. st. (MB. Vl. 117.)
patřil ke Krucemburku, l. 1548 oddělen
Chlum, ves u Manětiny, dostala jméno
a dostal se za díl Jindřichovi Střelovi své od vrchu Chlumu, kdežto prvotně se
z Rokyc. Od té doby byl v držení pánův jmenovala Novosedlky. Ve 14. a 15. st.
Křivsoudovských, l. 1596 koupen od Mar byl tu farní kostel, kterýž patřil ke hradu
kéty Berkové. Patřil pak ke Chrasti. Za Rabšteinu. R. 1565 prodal Jachym Šlik
neznámé doby postaven kostel, při němž z Holiče Ch. Jindřichovi st. z Plavna a
zřízeno [. 1894 samostatné kaplanství.
od té doby patřil k panství Žlutickému.
Chlum, ves u Křemže, kteráž se již Po zaniknutí fary kostel byl íilialním ke
r. 1279 přip. jsouc sídlem Benešovým & Žluticům (1620—1645), pak až k r. 1651
l. 1315 bratři Jindřicha a Smila, jichž po k Nečtinám, a později k Štědré.

tomci byli Smilové z Křemže, Chlumové
Chlum, samota u Lažan v okr. Tur
& Dubenští z Chlumu (1361 Beneš, novském, dříve obyčejně Ch. pod Vyskří
1365—1411 Přibík, 1414 Beneš, 1451 řečený na rozdíl od Ch-u pod Mladosto
Přibík a Beneš, 1482 Přibík ml.). Od vem. Oba patřívaly k panství Hrubé Skály.
vdovy Přibíkovy dostal se Ch. (1547) Ja
noviČastolárovi : Dlouhévsi (1-1560), Chlum SV. Maří (něm. María Kuhn),
městys v okr. Falknovském, prvotně kostel
jehož rod (1566 Častolár a Oldřich, 1622
Jindřich, 1643 Oldřich Lukáš) tu do léta
1668 seděl. T. r. přikoupen Ch. k pan
ství Krumlovskému. (H. III. 87.)
Chlum, ves v okr. Mimoňském u Ja
blonce Č., která stála již r. 1225. Tehdá

darovala Bolemila ze Strakonic Ch. a
jiné vesnice křižovníkům Svatomář—
ským. Od těchto držen k Č. Dubu, dostal
se po r. 1420 s Loukovcem v držení svět
ských pánův a zůstal odtud při Loukovci
až do 17. st. Později připojen ke Svijanům.

Chlum, ves u Rakovníka, kterouž držel
l. 1337 Ješek Lintvurm.
Jan (1360 až
1369) a synové jeho Jan Hněvek (1398
až 1414) a Oldřich byli předkové Chlum

sv. Maří posvěcený. který

vyzdvihl řád

křižovníkův s červ. hvězdou. L. 1460
již tu byla. fara a ves, která patřila pod
právo hradu Kynšperka (od léta 1603
k Haberspirku), užitky však bral farář.
L. 1482 kostel znovu postaven, ]. 1499
přistavěna k němu kaple. Když pak fara
l. 1687 na proboštství povýšena, kostel
]. 1691 rozšířen a znovu postaven. Poutím
k tomuto kostelu konaným děkovala také
ves svoje rozšíření na městys. Erb: Štít
černé barvy, 11 jehož zpodu tři zelené
chlumky a nad tím červená hvězda a výše
červený kříž.

Chlum přední a zadní, dvě vesnice

kův ze Chlumu. L. 1437 držel Ch. Aleš v okr. Sedlčanském, ve farnosti Těchnič
z Vidhostic jako manský statek. V 16. st. ské, ode dávna a až do 1. 1610 přísl. král.
patřil Ch. ke Všetatům. V 17. st. ves byla hradu Dobříše. Později byly samostatným

pusta a pak se Všetaty přivtělena k pan statkem a v 18. st. přikoupeny k Zahrádce.
(MB. Vl. 116.)
ství Křivoklátskému. (H. VlIl. 92.)
Chlum, farní ves u Sedlčan, v níž byl
Chlum, Bílý chlum, n. ves (1268),
Míst0pisnýslovnik: Část historicka.
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která stála v okolí Hořic a Mokré (za Krum Petr Kelbl l. 1544 celou ves s tvrzí, které
držel rod jeho [1559 Ota syn, 1597 Petr
lovem).
Chlum, n. ves u hůrky Chlumu, jižně (1- 1619), l. 1619 Ota a Rudolf] až do
od Chocně, která darována od krále Vá 1. 1623. Zabrán tehdá a prodán Pavlovi
clava 1292 klášteru Zbraslavskému Jindřichovi & Petrovi Jindřichovi ze Štra
lendorfu.
Skrze spříznění dostal se od
a zanikla nedlouho potom.
Chlumčany, ves u Loun, ]. 1320 sídlo jich potomstva v držení Jana Frant. Kra—
Albertovo. Ve 14. st. byl tu farní kostel, kovskěho z Kolovrat (1661). Kdyžpak
jehož podací příslušelo vladykám Peru o něj pro dluhy přišel, drželi jej Norbert
ckým. Sice tu byly vladyčí statky vladyk Leop. ('i' 1716), Norbert Vincent (1- 1727),
z Jablonce a v 15. st. vladyk z Buděhostic František Karel (1- 1743) a Jan Vincent
(1443 také Matěj z Ch.). L. 1454 držel je (1'1750) Libšteinští z Kolovrat. Marii
JindřichMíčan z Klinšteina; s tvrzí B. Annu (1- 1829), dceru posledního, pojal
potomek jeho Johanka : Kl. pr. je 1. 1525 Václav Jozef hr. z Thunu.

obci Lounské. L. 1547 přišli Lounští
Bitvy u Chlumce. a) Bitva l. 1126.
o ně a prodány Šebestiánovi z Veitmile, Vojsko německé, jež vedl sám císař Lothar,
kterýž jich postoupil (1548) Janovi Kun vkročilo do Čech dne 18. února bezpo
šovi z Lukovec. L. 1557 k. je Veronika chyby údolím Srnice a Telnice. Soběslav
kníže byl již napřed tam dal nadělati
zásek a rozděliv lid svůj na mé, rozestavil
jej na nejvhodnějších místech. První voj
Němců vedl Ota, bývalý kníže Olomoucký,
jenž si chtěl Český trůn vybojovati, když
však sestoupil s hor, ihned se všemi svými
Chlumčany, ves u Jesenice, jež byla zastoupen & zabit. Když pak jiní zástu
ode dávna přísl. hradu Petršpurka, ze pové za nimi táhli, také se jim tak vedlo
a mnozí vzácní vězňové jsou jati. Hrůza
jména ]. 1483 a v dobách potomních.
Chlumčany, ves v okresu Přeštickém, pojala císaře, když patřil na úplnou po
n. s tvrzí, odkudž se nazýval rod Chlum rážku svých, jimž pomoci nemohl, uhnul
čanských : Přestavlk, kteří (1379 Petr se s vojskem svým na návrší, avšak i tu
a Racek, 1416 Racek, 1486 Rous, 1497 obstoupen Čechy a donucen, aby se s nimi
Markvart) je až do konce 15. st drželi. smlouval o mír.
Po nich následovali Vlasatí i Doma
b) Bitva [. 1813. Když česká armáda,
slavě »(1506 Matouš, 1545 Zikmund a jejíž velitelem byl polní maršálek kníže
Jan, 1560 onoho synové). L. 1560 dostaly ze Švarcenberka, od Drážďan zatlačena
se z části v držení Přichovských, 1592 byla do Čech, postupoval Vandamme, mar
Jana z Vidršperka a l. 1602 Mikuláše šálek francouzský, ze Sas po Teplické sil
Vratislava z Mitrovic, jehož potomkům nici, aby jí cestu zastoupil. Z večera dne
až do poč. 18. st. patřily. L.. 1712 při— 28. srpna stáli Rusové (část české armády)
koupeny k Dol. Lukavici. (H. IX. 182.) 11 Petrovic (při hranicích) a Vandamme
Chlumec (něm. Kulm, lat. Columna), u Hellendorfu (v Sasích). Dne 29. srpna
farní ves u Chabařovic, od dávných dob hned 7.rána udeřili Francouzové na Rusy,
důležitá proto, že tudy šla cesta z země kteří bojujíce ustupovali přes Nakléřov ke
(1040, 1057); u Chlumce proto stál také Chlumci a u Přestanova po obou stranách
pevný hrad (1040, 1126) a vybíralo se silnice se postavili jsouce úmyslu, držeti
tu clo. R. 1126 byla tu památná bitva. se tu až do posledního, aby armáda tá
L. 1358 byl tu farní kostel sv. Gotharda, hnoucí na Krupku mohla bez úrazu sejíti.
kterýž se vsí drželi léta 1358 Jindřich a Rusů tu stálo 20.000 mužů, k nimž při
l. 1410—1426 Jindřich z Rybnic. Ke razil pluk c. k. dragounův. Vandamme
konci 15. st. měli čá—tDoupovci z Dou učinil útok na Přestanov, vzal jej, ale zase
pova, část Kelblové z Gejzniku, pak vypuzen ruskou jízdou. Nabyv odpoledne
Šlikovna a l. 1606 prodala Kateřina Liben
tálova z Veitmile Ch. Karlovi star. Hru
škovi z Března. Od těch dob patřily ke
statku Citolibskému. Kostel byl 1. 1772
znova vystavěn, I. 1825 opraven, ale od
17. st. zůstal filiálním.
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posily, udeřil na levé křídlo Rusův, ale ač
měl více vojska (37.000), přece se Rusové
drželi až do večera, ovšem ztrativše 6000
mužův. Mezi tím byl kníže Švarcenberk
přibyl na bojiště. tak že měli Spojenci
nad 100.000 mužův. Proto také kníže se
k útoku připravoval. Rusové měli zůstati
ve svém postavení mezi horami a poli
Chabařovskými, rakouské pak divise Kollo
redova a Bianchova (20.000 m.) měly mezi
Chabařovici a Střízovskou horou pronik
nouti, levé křídlo Francouzův obejíti a za
tlačiti je do hor. Mezi tím táhli Prusové
ze Sas přes Nakléřov do Teplického údolí.
Vandamme domnívaje se, že se mu
blíží znamenitá posila, ncustoupil proto
z Chlumce a dne 30. srpna měl vojsko
své rozestavené tak, že šlo od Stradovské
hory přes Chlumec až na Střízovskou horu.
O 8. hodině ráno učinil ruský generál
Knorring útok s jízdou a obsadil výšiny
severových. od Chabařovic, hr. Kolloredo,
velitel pravého křídla, vzal útokem Střízov
skou horu, zapudil Francouze a postupoval
k Úžínu. Mezi tím i Knorring & brigáda
Abelova (rak.) ke Chlumu postupovali.
Mezi tím usilovalo pravé křídlo Francouzův
o to, aby opanovali cestu pod Kyšperkem,
v čemž jim překaženo Rusy, kteří pracně
vystoupili na strmé boky hory Kyšperské.
Když pak k 10. hodině i Prusové k Na
kléřovu pronikli, byl Vandammc na všech
stranách zastoupen. Obětovav své dělo
střelectvo udeřil na Prusy, aby si tu cestu
otevřel. Francouzové učinivše prudký útok
jízdecký, pošavlovali pruské dělostřelce a
prorazili k Nakléřovu. Díl Francouzů usadil
se ve Varvažově, který však potom také
Kolloredem vzat. Chlumec vzal útokem
Knorring, při čemž Vandamme zajat. Když
sei nezdařil pokus francouzské jízdy znova
se sešikovati, dala se francouzská armáda
na útěk do hor, kamž je spojenci proná
sledovati nemohli. Francouzové ztratili
5000 mrtvých a raněných, 10.000 zaja
tých, 81 děl, Rusové 5000 mužů, Prusové
1500, Rakušané 816. (Kriegs-Chronik.)

(1349) se tak nazývali. L. 1358 byl tu
farní kostel. Po Šternbercích (1358—1376
Jan, 1376 Smil a Oldřich, 1390 Oldřich)

následoval Štěpán z Opočna, jenž prodal
Ch. 1397 Otě z Bergova (1- j. 1415).
Za syna jeho Oty Ch. I. 1424 od husitův
dobyt. Týž a syn jeho Jan osvobodili (1445)
obec od robot. Po smrti tohoto (1458)

dostal se Ch. (1461) Samuelovi z Hrádku,
jehož nástupce Vaněk z Valečova (1469)
svobody městečka potvrdil. Ku konci 15.st.
drželi Ch. pp. z Landšteina a od léta
1517 Vilém Kostka z Postupic. Týž

prodal Ch. Vojtěchovi z Pernšteina
(1521), kterýž městečku mnohá dobrodiní
učinil. Ch. zůstal v držení bratra jeho Jana
až do léta 1547, kdež postoupen králi

Ferdinandovi.

Za něho tvrz bývalá již

spustlá obnovena a panství zlepšováno.
Císař Matyáš daroval Ch. Václavovi ze
Vchynic, jehož potomstvu velkostatek do
sud patří. L. 1620 Václav ztýrav sedláky
od nich na zdejším zámku oblehán, dobyt
a zajat. Vybaven jen skrze přímluvu král.
komisařův, aby byl dán zase do vězení
Pražského. Po Václavovi následoval syn
Jan Oktavian (1- 1676) a tohoto syn Fr.
Oldřich (1- 1699). Po bratru jeho Václa
vovi Norb. Oktavianovi (1- 1719) násle
doval syn Frant. Ferdinand (1- 1741), jenž
postavil zámek Korunu (1723). L. 1733
vyhořel díl města, 1. 1744 zase zuřil oheň,
při čemž fara a matriky shořely, & l. 1747

starý zámek úplněvyhořel. Kromě toho
městečko l. 1744 od Prušákův sužováno.
Později zuřily ohně vletech 1778, 1809,
1818. Po Františkovi následoval syn Leo
pold Ferdinand (1- 1760), jehož syn Frant.
Ferdinand (1- 1806) kostel farní obnovil.
Pak následovali Jiří Leopold (1- 1831) a
Oktavian. Léta 1850 stal se Ch. sídlem
zeměpanských úřadův. Erb: Štít modrý
& v něm kostel stříbrné barvy s 3 okny,
červ. střechou, stříb. vížkou s též červ.
střechou a zlatými křížky. (H. V. 283.)

Chlumec Velký, ves u Osova, bývalé
přísl. král. hradu Dobříše, jež bylo okolo

Chlumec nad Cidlinou, město, je! 1. 1520 v zástavním držení Pešíkův z Ko

bylo již r. 1235 panským sídlem Zdeslava márova a drženo k Valdeku. Ještě léta
1576 byl v jejich držení, avšak před r. 1603
a Ješek vyplacen a zase k Dobříšsku připojen.

z Chlumce, předka pp. ze Šternberka.
1 potomci jeho Zdeslav (1297)
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Chlumec Vysoký, zámek a městys Chlumeček, ves u Křemže, n. s tvrzí.
(vlastně hrad Chlumec, městys Podhrad) Ves přip. se v 15. st. a byla přísl. statků
u Sedlčan, stál již 1. 1382 (byv snad za Křemžeckého a Chlumského. Oldřich Ča

ložen od vladyk : Ústupenic) a byl léta stolár z Dlouhévsi, jenž tu tvrz postavil,
1393 v držení Purkarta z Janovic, jehož dostal jej před r. 1604 za díl a od jeho

rod tu skorem století seděl. Následoval synův dostal jej za díl Lipolt, který jej
totiž po Purkartovi syn Petr (1413—1433) prodal (1628) Janu_ Albrechtovi (1- 1663)
a pak tohoto syn Jetřich, jenž okolo a Rudolfovi strýcům svým. L. 1665 dostal

1. 1469 bezdětek zemřel. Zdědil tudíž Ch. se do rodu Kořenských a l. 1673 k. jej
Jenec z Janovic a z Petršpurka, jenž jej Jan Aug. Milíčovský z Braumberka,
brzo prodal. L. 1474 prodal Bedřich Ojíř od něhož jej koupil kl. Zlatokorunský.
z Očedělic Ch. Anně z Ryžemberka, Po zrušení kláštera přivtělen k vévodství
vdově po Janovi Popelovi z Lobkovic, Krumlovskému. (H. lll. go.)
a synům jejím Děpoltovi, Václavovi a Ladi
hlumek, kostel u samé Luže, prvotně
slavovi. Od těch dob zůstal Ch. až do kaple založená l. 1668 od Marie M. Evy
naší doby v držení rodu Lobkovského, Hysrlové roz..Žd'árské ze Žďáru na
byv za svého trvání snad jen asi třikráte chlumku nad Luží. Tu vystavila k obecné
prodán. Po Ladislavovi, jenž byl pak sa úctě obraz Matky boží Pasovské, který od
motným držitelem, následoval syn Ladislav bratra svého obdržela. L. 1669 kaple posvě
(1- 1584) a po něm syn tohoto Zdeněk cena, 1. 1678 založila Hysrlová při ní resi
Vojtěch (1—1628), jenž pozdější moc a denci s kaplí pro 4 jezovity (1683 ode
bohatství rodu založil. Statek Ch-cký jím vzdána), sama pak si pod Ch. domek pro
skoupením konňsk. statků na velké pan— sebe postavila. Jezovité zdejší obdrželi léta
ství rozšířený držel pak syn Václav F. E. 1691 panství Košumberské, avšak r. 1773
(1- 1677), jenž mínil starý hrad v kasár učinil konec jich residenci, v níž žilo 7 du
nické stavení přestavěti. Na štěstí tomuto chovních. Do residence vložen napřed kr.
tato krásná památka ušla. Potomní držitelé krajský úřad Chrudimský, a když potom
byli: Ferd. August (1-1715), Filip ('i' 1734), odtud do Chrudimě přenesen, učiněn z resi
Ferdinand Filip (1- 1784), Jozef František dence vojenský ústav vychovávací. Po pro
(1- 1816), Ferd. Jozef (1- 1868) a Mouřic, dání panství byl tu byt držitelův. (PA.
nynější držitel, jenž na zámku potřebné IV. 56.)
opravy provedl.
Chlumek, kostel farní v býv. dekanátu
Chlumec (staroč. & u lidu Chlum), Chrudimském, jehož polohu na jisto po
ves za Třeboní, jež patřila l. 1395 a potom staviti nelze (Jestbořice?). L. 1295 potvr
ke Třeboňskému panství. Od něho po zeny cyriakům dvě kaple sv. Jiljí a sv. Vá
stoupen Ch. I. 1508 k panství Bystřickému. clava na Chlumltu. L. 1349 byl tu farní
Při dělení tohoto panství po r. 1554 došlo kostel, jenž postoupen k biskupství Lito
k utvoření statku Ch-ckého, jenž patřil myšlskému.
tuším Jiří Volfovi Krajířovi z Krajku
Chlumek, n. tvrz u Koldína při cestě
& synu jeho Juliovi; tento však jej zase k Seči s dvorem a vsí. To vše ve válkách
spojil s Bystřici. Tehdá tu byla tvrz. Po l. 1420—1471 vypáleno a jako pustina
vymření Slavatovského rodu (1693) zůstal patřilo l. 1544 k Borohrádku. Později při
Ch. také při Bystřici, ale oddělen nedlouho vtěleno ke Koldínu. (H. ll. 80.)

potom. když se bratří Finfkyrchnerové

Chlumín,

Klomín (i Klumín), městys,

dělili. Rodu tomu (Jan František 1- 1782,
Frant. Jan 1- 1807 a děti tohoto) patřil
až do r. 1834. Koupil jej tehdá hr. Stadion.
L. 1861 dostal se v držení Frant. vévody

ve 14. st. s farním kostelem, po němž se
nazývalo děkanství Ch-ské. V l. 1320 až
1332 byl s tvrzí v držení Velíle, měšťana
Pražského, a potom potomkův jeho Jana
Modenského a odtud zůstal v držení nejj. a Matěje od Věže (1347 a t. d.). Matějo
v_\"msynem byl Jan Dubecký z Dubče
domu Rakouského.
H. 111.272.)

Chlumecká bitva, viz Chlumec.

(1398 at

d.), jenž Ch. prodal. Držel jej
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okolo 1. 1408 Dobeš Hrzán

z Újezda

(1-c. 1425). Ok. l. 1439 seděl tu Jindřich

Chlustina,

ves u Žebráku, jež se přip.

r. 1170 jako sídlo Střezivojovo a r. 1263

Hrzán z Harasova a pak jeho potom Onšovo. Mezi tím také tu měl kl. Do
ksanský nějaký statek, který mu odká

stvo. L. 1476 patřil Samuelovi z Hrádku,
l. 1507 pánům ze Šelmberka & Johance
z Krajku. Od Krajířův dostala se v držení
měst Pražských, zejména od 1. 1529
Starého města. Když pak toto l. 1547 o své
statky přišlo, postoupil král Ferdinand Ch.
městečkoAnně Lvově z Biskupic (1548).
Po ní následoval rod Špiglův &od 1. 1567

zala před r. 1226 manželka Častova a jejž
ještě 1. 1273 držel. Zůstal-li i potom v jeho
držení, připojen l. 1420 k Žebráku. V 16. st.
patřila celá ves ke hradu Točníku.

Chmelice, n. tvrz a dvůr v okolí Žatce,
snad nynější samota Na zámečku u Stan
kovic. Po Ch. zvali se Chmeličtí z Vlčí

Přibík Sekerka ze Sedčic. Ku konci hory a Chmeličtí z Chmelic. R. 1510
téhož stol. držel Ch. Jetřich : Vřesovic držel Ch. Bedřich Sekerka z Sedčic.
(1- c. 1599), po němž následoval

Jaroslav Kyšperský
léta 1602 synové jeho.

strýc V 16. st. udržel se název Ch. aniž jest

: Vřesovic a od co o osudech jejích známo.
Později se dostal

v držení Ch—arod Kaplířův ze Sulevic

Chmelík,

ves u Litomyšle, j ž se přip.

!. 1314 a patřila kl. Lítomyšlskému.

(koupením od Kyšperských 1643), avšak Po zřízení biskupství tudíž přidělen Ch.
přišel l. 1647-zase do rodu Kyšperských. biskupovi (1347), l. 1398 pak odevzdán
Okolo [. 1660 nabyla Ch. Marie Eliška kapitule. Po dobytí Litomyšle skrze husity
z Kounic rozená kněžna Frydlantská, zůstával při panství zámku Litomyšle. Léta
jejíž syn Arnošt jej prodal (1675) Janovi 1780 postaven tu kostel.

Evanovi Udrckému z Udrče. Potomek
Chmelištná, farní ves v okr. Jeseni
tohoto Karel Eugen pr. Ch. (1726) Marii ckém, v níž byl farní kostel již ve 14. st.,
Anně Frant. kněžně Toskánská, od níž jsa podacím královským. Od r. 1403 držena
se dostal do potomstva knížat Bavorských Ch. ke hradu Týřovu, s nímž také 1. 1460
a přivtělen l. 1763 k Jeviněvsi. Kněžna Týřovským z Enzidle zastavena. Léta
Anna Marie vystavěla 1. 1732 zdejší kostel. 1574 postoupil Jiřík Týřovský 2 E. ves
Erb: Štít modrý a u jeho zpodu stříb. Ch. strýci svému Janovi. L. 1588 zanechal
zed' ze štukoví se stínkami a s branou ji cís. Rudólf Janovi st. z Lobkovic dě
otevřenou se stříb. dveřejemi & černou dičně ke Křivoklátu. Později přivtělena
mříží vytaženou; nad branou vyniká stříb. k Petršpurku. V 17. stol. zanikla fara a
čtverhranatá věž s jedním oknem, cimbu kostel (l. 1774 znova postavený) byl filial
řím, červ. končitou střechou a zl. mako ním. L. 1786 zřízena tu lokalie a l. 1854
vicí. Po obou stranách věže jest červený fara.
štítek se stříb. ležatým pruhem.
Chmelná, Chmelný, \'es u Nové Cere
Chlumín, Klumín, véska u Litkovic kvice, n. vladyčí statek. L.. 1414 žila Přiba
ve farnosti Kněžmostské, prv. dvůr pan vdova po Václavovi ze Ch. Chval ze Ch.
od r. 1420 horlivě pracoval v bězích vá
ství Valečovského, 1. 1545 pustý.
Chlumínské děkanství neb kraj dě lečných & zavražděn I. 1441 od Táborův.
kana Ch. obsahovalo ve 14. a 15. stol. l,. 1468 patřila celá ves k Proseči. L. 1547
fary: Chlumín, Dončici, Semilkovice, Obři přikoupena od Leskovcův ke Kamenici, léta
ství, Libiš, Lobkovice, Kojetice, Velkou vcs, 1549 při dělení dostala se ke statku Bože
Líbeznice, Pakoměřice, Zdiby, Chabry, Boh jovskému. Odtud pak později oddělena a
nice, Klecany, Odolenu vodu, Chvatěruby, přivtělena !( Čížkovu.
Veltrusy, Hostín a Bukol.
Chmelná, Chmelný, \'es u Pravonína,
Chlumská, Chumská (prv. Chlum), přip. se již 1. 1375. kdež tu plat koupen
ves v okr. Klatovském, jež stála r. 1379 pro kostel Štěpánovský, jiný plat vycházel
a byla rozdělena na mnoho vladyčích l. 1403 pro kostel Vlašimský. Část vesnice
statkův. V 16. st. patřila ke hradu Švihovul patřila Lukaveckým a po nich od r. 1497
řdědinníkům. Ostatek držen byl ke statku
:! s ním připojena k Chuděnsku.
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V 16. stol. seděl tu rod staven v l. 1761—1763 nový zámek, který
Ptáčkův ze Chmelného. Okolo l. 1600 l. 1773 shořel. L. 1833 zřízena zněho
byli tu 4 svobodníci. V našem století po továrna na cukr, ale zase sešla. (H lX. 54.)
stavena tu kaple a l. 1883 posvěcena. (MB.
Choceň (t. j. Chotěnůu), město, prvotně
XI. 66.)
ves, která se přip. r. 1227, když ji hrabě
Chmelný, ves, po níž se psal r. 1267 Kojata odkazoval Sezimovi a Milotovi.
Bořihněv ze Ch., snad v okolí Roudnice. R. 1291 byla Ch. \'síltrhovou, která se
Štěpánovskému.

Chobolice dolní a horní, dvěvsi u Li dostala klášt. Zbraslav. Od poč. 14. st.
byl tu pánem Mikuláš z Potšteina, jenž

běšic, onyno vyskytují se již 1. 1407, tyto
od 16. st. jako přísl. statku Liběšického.
Když tento l. 1574 mezi nápadníky n. Ol
dřicha z Duban dělen, staly se Ch. samo
statným statkem, jenž byl pak v držení

se protivoval králi, proto hrad jeho (na
Zitkově) dobyt a vyvrácen (1338). Po
druhém jeho povstání a smrti statky jeho
zabrány. Polovice jeho dostala se pak pp.

Kyšperských z Vřesovic až dol. 1628. z Lichtemburka

(1352—1389 Ješek

Držel jej pak vl. 1628—1637 Jan Ryc Pykna, 1406—1410 Zikm. Pykna), kdežto
z Lichtenfeldu al. 1637 dostal se vdržení druhá polovice zůstala v držení Potštein
Kostomlatských z Vřesovic. l.. 1680 ských. Po vymření Lichtemburských nabyl
Odtud přivtě
koupila jej jezovitská kolej u sv. Klimenta. Ch. Půta z Častolovic.
Tato přivtělila Ch. d. k Liběšicům, kdežto lena polovice tato k panství Litickému,
h. se dostaly k Ploskovicům.
(druhá držena ke hradu Žampachu). Vilém
Chobolka, vrch a les r. 1373, nyní z Pernšteina, držitel polovice Litické, při—
vesnička jihozáp. od Myšlan & jižně od koupil l. 1506 díl Chocenku, jenž posud
Vyšního Brodu (něm. Rossberg, což po ke Brandýsu patřil a druhou polovici
vstalo nedorozuměním a myšlením na K0 Chocně, zástavně od Jana ml. Žampacha
bylku).
z Potšteina (1509). L. 1539 městečko vy
Chobot, ves u Vlašimě, n. s tvrzí, léta hořelo. T. !. vyplacena polovice Žampachův
1392 sídlo Ahníkovo. Později zvali se a obdarována l. 1547 výsadami, !. 1549
odtud Chobotští z Ostředka. Po Ale však přikoupena zase k druhé polovici.
xandrovi Ch. ujali jej 1. 1527 synové Mi L. 1555 k. Ch. od pp. z Pernšteina Zik
kuláš & Jan, kteří jej přivtělili k Nesperům. mund ze Šelmberka,
jenž l. 1558 vy
S nimi se dostal ke Vlašimi. (MB. ll. 54.) mohl majestát na trhy a l. 1562 zámek
Chocava,
K 0 c a v a (1597), přítok založil. Po jeho smrti dostali se páni
z
Pernšteina
zase
dědictvím
v držení
Vltavy v krajině Knínské. Od r. 1612 tvary
Chocaba, Kocaba.
Chocně. již prod. l. 1587 Hertvíkovi Zej
Chocemyšl (staroč. Chocěmyšl,obecně dlicovi z Šenfeldu (1- 1603), L. 1602
Chocomyšl), ves u Kolovče, ve 14. st. na zase všecka vyhořela. Hertvík a syn jeho
několik vladyčích statků rozdělená. Jeden Rudolf udělili obci rozličné výsady. L. 1622
držel Svatobor z Přikřice (1-j. 1404), jehož Ch. zabrána & l. 1623 prod. Albrechtovi
potomek Svatobor tu v l. 1435—1466 z Valdšteina, od něhož hned postoupena

seděl. Od r. 1480 drželi Ch.

Choco

Vincent. Mušingrovi z Gumpendorfu.

myšlští z Vildenfelsu

(1480 Jindřich, Po Mušingrovi držel Ch. zeť jeho Zik
Poslední z nich mund Kurc ze Senftenova, jenž obci
Volf prod. Ch. (1583) Jindřichovi star. 1. 1654 svobody (ale ne všechny) potvrdil.
ze Žákavy, jenž ji přivtělil k Srbicům, Po jeho smrti skoupila Ch. dcera Terezie
avšak za potomkův jeho byla zase statkem Markéta (vdaná ze Schónkirchen) od sester,
samostatným (Vilém 1- j. 1622, Jan Karel a od ník. jel. 1686 Jan Bedřichz Tr au t
1-j. 1664, Václ. Antonín 1'1681).l.. 1683 mansdorfu, po němž následoval l. 1696
dostaly se do rodu Vratislavův, ]. 1693 syn František Antonín. Tento zadlužil se
1545 Volf, 1579 Jan).

Novohradských
Vunšvicův.

z Kolovrat, ]. 1708 a prod. proto Ch. (1709) Norbertovi Okta
Nedlouho potom přik. Ch. vianovi hral). Vchynskému ze Vchynic.
Na míslč býv. tvrze po Panství Ch. zůstalo potom stále v roJu

k Chudenicům.
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nového pána. L. 1725 vyhořela část města
is kostelem, jenž v l. 1728—1732 znova
byl postaven. Od 1. 1741 zkoušela Ch. od
vojákův, neméně i v l. 1756—1758. Od
1. 1765 píše se Ch. městem, obdrževši
!. 1762 majestát na téhodní trhy (l. 1709
již dobytčí trhy povoleny). L. 1829 zase

vdovy tohoto (1662) Jindřich Bedřich hr.

z Gutšteina.
Pak je drželi 1666 Ferd.
Lud. z Vopinku, 1685 Marek Josef hr.
Lanoy; v 18. st. pak připojeny k Nebí
lovům (později ke Šťáhlavům. H. IX. 219.)

Chocenka, r. 1576 názevTiché Orlice.
Chocerady (prv. Chocěradi, Cho/ěradi,

veliká část města vyhořela. L. 1829 do obecně Kocerady), farní ves nad Sázavou,
stala Ch. cís. potvrzení svobod. (poslední někdy na několik vladyčích statků roz
panskéz l. 1709). V l. 1843—1845 sta dělená, z nichž jeden držel l. 1318 Havel
vena tu železná dráha, která velice při z Dra hkova. Ve 14. st. byl tu far. kostel,
činila ke vzrůstu Ch-ě. Znamenití rodáci: jehož podací rozděleno bylo 1. 1356 mezi
M. Jan Chocenskýl J. Krška (1- 1885), Odolena z Drahkova, Jana a Čajchana br.

z Ch. a Procka z Vesce. L. 1380 ná
leželo Drahkovským, Veseckým, držitelům
Kom. Hrádku a pp. z Dubé. Ke konci
14. st. skoupeny Ch. celé od Hrádeckých
a drženy ke Kom. Hrádku. l.. 1622 vy
Choceněk, nazývala se ode dávna část puzen odtud farář pod obojí a Ch. byly
Chocně na levém břehu Orlice, jež pa pak přifařeny ke Mnichovicům. I.. 1705
třila dílem k Liticům, dílem k Brandýsu, zase tu zřízena fara. (M. XIV. 17.)
Chockov
(t. j. Cholkov, Chotíkov),
ale od 1. 1509 celá k Chocni. Nynější
předměstí postaveno teprve na konci 17. st. obecně Kockov véska u Liblína půvo

E. Špindler. Erb: štít červený a na něm
obraz sv. Václava, držícího pravicí štít a
levicí korouhev s orlicí; za ním vznášejí
se dva andělé v zlatém rouše, držící zlatou
zář okolo jeho hlavy.

Chocenice, Chotěnice i Chocemice, diště Chotkův z Chockova (nyní 1 Chot

ves u Plaňan, v níž byl farní kostel již kova). L. 1370 držel Ch. Kuneš Pracek
ve 14. st. a l. 1295 sídlo Tasovo. Odtud ze Lhoty, [. 1377 seděl tu Slavibor,

zvali se Kroupové a Zigelové z Ch. l. 1395 Václav,I. 1413 PetrzBojanovic.
aj. V 16. st. seděli na tvrzi Horňatečtí V 15. st. ves vypálena, a pak tu bylo
z Dobročovic [1515 Bohuslav, 1545 pouhé popluží, které drženo ke hradu Lib
Jan a Jiřík, 1557 Karel (1- 1599), Bohu štejnu. Později se tu zase příbytky stavěly,
1601 máti jeho Apolona roz. avšak asi od r. 1622 zase byl Ch. pust
Mrácká (1- 1616) a dcera této Alžběta]. a do r. 1652 celý. lesem zarostl.

slav al.

Pak následoval Karel Eus. Mrácký z Dubé,
po němž se dostaly v držení Čabuzských
a Portův. Od 1. 1657 držel je Ant. Binago
(1- 1645) a syn jeho Antonín. Po tomto
držel je syn Václav, a když před r. 1713
zemřel, dostaly se Ch. pro dluhy do pro
deje a byly v držení Vchyn ských až do
r. 1729, kdež přik. k Cerhenicům. L. 1757
byla v okolí bitva (viz Kolínská b.).
V 17. st. zanikla fara a kostel sklesl na
kapli. (Bernau, Plaňany 142.)

Chocnějovice, Kocnějovice, Koc—
novice, ves v okr. Hradišt., n. stvrzí,
sídlo Janovo (1- 1322), l. 1322 Olenovo
a l. 1360 Ješkovo. Ve 14 st. byl tu far.
kostel, jehož podací měl 1. 1392—1405

Janda ze Sovojovic.

Později seděl tu vla

dyčí rod Kocňovských. V 16. st. byly Ch.

v držení Zvířetických z Vartemberka
a Litevských ze Svinař; l. 1559 k. je
Jan Roznhám z Janvic, jehož synové je
prod. (1603) Anně Budovcové & synu

Chocenice, Kocenice, ves u Blovic, jejímu Adamovi. Od té doby drženy ke
která patřila od r. 1115 klášt.

Kladrub— Hradišti,

dostaly se za. knížete Frydlant—

skému.Pozdějipatřilykl.Nepomuckému, ského k Zásadce a s ní zase ke Hradišti.

od r. 1420 k Zelené hoře a konečně ke V 17. st. stal se kostel íilialním. (H. X. 138.)

statku Prádlu, až je Kryštof Kokořovec
z Kokořova za díl dostal a tu tvrz po

Chocomyšl viz Chocemyšl.
Chočov, Kočov, ves u Šebířova, l. 1402

stavil (před r. 1623). Od dcery jeho k. Ch. vladyčí statek Jindřichův a Vykéřův & po
Jan Vác. Koc z Dobrše (1650) a od zději jich potomkův, ok. l. 1460 pak
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v držení vladyk lllohovských. V 16. st.
patřil ke Kamberku, s nímž se dostal k pan
ství Vožickému.
Chodeč, \'es u Liblic, v níž byl farní
kostel ve 14. st. Podací jeho příslušelo
r. 1390—1394 Jakubovi Ryvlovi, měšťanu
v Lounech, společně r. 1390 s Ješkem
Valevicí a r. 1394 s Jindřichem z Ch.

dorfu,v 19 st. Cedvicům,Karbůszeiden
heimu a Neupauerům. Ves Dolní Ch.., též

manstvíLoketské,patřilaobci [ oketské, jí
vzataal. 1624Janovi Menceliovi z Kols
dorfu jako statek zpupný prodána. Ten
patřil pak také Plankenheimům,
kteří
l. 1725 zdejšíkostel znova postavili. L. 1744
koupila týž statek zase obec Loketská od

R. 1408 držel Ch.Jan Homut z Bosyně. Anny Barbory Nesslingerové, roz. z Plan
jíž kenheimu.
l. 1547 odňata JiříkoviHomutoviz Ha
Chodov, ves u Hostivaře, jež patřívala
rasova prodán. Později patřil díl k Bo— ode dávna kostelu Vyšehradskému, část
syni a s ní přivtělen ke zboží Byšickému. měl tu také kl. Zderazský, jenž l. 1349
Ostatek patřil ke Brocnu, pak v 17. st. role nějaké přik. od Vyšehradských. L. 1471
rodu Kyjův z Hyršfeldu a Ratzenbergerův patřil Ch. pí. Machně. (Viz Star letop.
& připojen později k panství Liblickému. 203.) Anna 1 Chrastu odkázala tvrz Ch.
Kostel sklesl v 17. st. na lilialní, přifařen s přísl.(1526) Jiř. Osovskému z Adlaru.
byl napřed k Liblicům a od 1. 1786 k Vy Od jeho dědicův převzal Ch. Vilém Mu
soké. L. 1786 kostel zrušen a v hospodu chek z Bukova & prod. jej 1. 1558 Ja—
kubovi Chodaurovi z Lokte. Po tomto
přeměněn. (BM. 527.)
V 16. st. oatřil Ch. obci Mělnické,

Chodolazy viz Chudolazy.

následoval l. 1578 Jan Bořita z Budče,

Chodouň, ves u Zdic, jež se přip.
r. 1271. Patřívala sice odedávna ke hradu
Žebráckému, ale byl tu také statek vla
dyčí (1396 Vítek aBeneš, 1409 čtyřibratří).

později Panvicové a od 1. 1616 Benjamin

popluží v Ch. sedlákům. L. 1457 žil Jan
Hors ký z Ch. Statek tento vladyčí, jemuž
se také Orlík říkalo, v 16. st. patřil s celou
vsí k Točníku. (H. Vl. 233.)
Chodouň, ves u Roudnice, jež patřila

prodali. Byl pak v držení Golců, Klamův
z Martinic a Korbů : Weid. (HB. IV. 260.)

Fruvein z Podolí. l.,. 1618 dostal se
do rodiny Michnův, l. 1665 hrabat z Mil
lesimo

& 1. 1676 v držení benediktinův

L. 1410 prodal Vítek Krušec z Újezda u sv. Mikuláše, kteří však jej zase ]. 1728

Chodov zadní,

Chody, farní ves

u Plané. Ve 14. st. byl tu kostel, jenž
byl Elialním ke sv. Kříži. Nějaký čas byl
od r. 1226 klášt. Doksan. Později pa Ch. držen k Tenesperku v Bavořích, avšak
třila klášteru sv. Maří v Kladsku, jemuž l. 1395 zastavil jej král Václav Ojíři z Ry
Později držen ke hradu Ta
]. 1384 od cís. Karla potvrzena. Po r. 1420 žemberka.
uchvácena od Smiřických a držena k Roud chovskému, od něhož odprodán l. 1606
nici přes to, že proboštové od 1. 1504 o vy k Chodové Plané. L. 1726 prý kostel od
placení usilovali.
obce zdejší postaven; l. 1785 založena při
Chodov dolní a horní, farní ves něm lokalie, která l. 1856 povýšena na
u Lokte, jež se přip. r. 1196 Od r. 1363 faru.
přip. se tu farní kostel v Dol. Ch. Podací
Chodová Planá, městecn. s tvrzí. Ve
jeho měli l. 1363 Trost z Kynšperka, 14. st. byla tu ves a farní kostel, jehož
od r. 1367 vladyky z Hertenberka, od podací patřilo z polovice pp. ze vam
1. 1405 Václav Frencl z Lokte. Potomci berka, : polovice držitelům (1365—1375
tohoto, zvali se Chodaury z Lokte. V 15. Henslin, 1380 Henslin Foicperger, 1404
a 16. st. byly v Horních Ch. dvě tvrze, Hynek F. a Dobrohost). Od Hynka k. Ch.
ale prodal ji zase před
z nichž jedna v 16. st. na zámek pře kl. Kladrubský,
stavěna. H. Ch. držela v 16. st. rodina r. 1437 Zbyňkovi z Kočova. Potomci
Un ruherův, jako manství hradu Loket tohoto (Jan, 1454 Humprecht) seděli tu
ského. Později byl přeměněn ve zpupný do 1. 1474, kdež dcery Humprechtovy

statek, který patřil v 17. st. rodině Plan prodaly Ch. Jindřichovi Lautvustovi
kenheim ů. v 18. st. Braunům z Brauns : Rebrsreutu. Od jeho potomstva koupil

Chodovice — Choltice
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Chody (Staré Chody r. 1405, Chodeč
Ch. (již městečko) 1.1514 Jan z Kočova
(1- j. 1532). Po jeho smrti pr. \dova Ch. r. 1417, Chodové r. 1359, sv. Křížv Cho
HanušoviPflugovi z Rabšteina (1535), dech 1376—1380) viz Sv. Kříž.
Chodžov (ob. Kožov), farní ves u Loun,
jehož syn Kašpar městečku téhodní trh
vyprosil (1538). L. 1547 Ch. v pokutě v níž byl far. kostel již 1. 1370. Pány po
zabrána a zastavena napřed (1551) Jindři dacími jeho a držiteli tvrze byli Jan (1370
chovi Bredovi. Posud byla Ch. manstvím, až 1394) a Záviše (1370—1379), tohoto
avšak král Ferdinand prodal ji dědičně syn Jindřich (1394—1416), vše z Bělušic

(1558) Mik. Miřkovskému ze Stropčic. a l. 1435 Anna z Ch. manž. Hanuše ze
Po tomto následovali Širntyngárové Skalky. V 15. st. byl Ch. v držení Že—
(1560 Mikuláš, 1583 Volf, 1606 Jošt Adam). hrovských z Kolovrat. L. 1514 k. Ch.
L. 1622 zabrána Ch. zase v pokutě a pr. Jan Křinecký z Ronova, avšak již léta
Theodorovi z Hamhouzu (t. j. v Haim 1523 byl vdržení Děpoita zLobkovic
hausen), jehož potomci tu až do 18. st. a jeho potomstva až do 1. 1584, kdež pro
z Bíle
seděli. Hrabě Zikmund z H. v l. 1752 až dán Jakubovi Zákostelskému
1754 kostel zdejší znovu postavil. Od jova. Tento připojil Ch. ke statku tvrze
Vršovic.
r. 1793 patřila Ch. rodu Fuggerův, po

zději a posud hr. Berchem-l—laimhausen.
Z Ch. pochází rodina rytířův Kopetzův.
Erb: Štít červený a v něm stříbrný lev
král. Českého (však bez koruny na hlavě),
an drží v předních nohách korouhev zlatou,
na níž jest vymalován štítek rodu Rakou

Chodžovíce,

n. ves u Libotěnic, z níž

zbyl kostel sv. Kateřiny. Ch.

přip. se

r. 1273 jako majetek klášt. Doksan.

a

ves kostelní. Od r. 1367 přip. se tu farní
kostel, jehož podací náleželo proboštovi.
Ch. náležely klášteru D. až do jeho zru
šení. Kostel byl v l. 1591 a 1703 znovu
ského (červený se stříb. pruhem).
Chodovice, farní ves u Hořic, jež ná staven. V 18. st. nebylo tu fary, než po
leželaod r. 1143 klášt. Strahovskému. síláni sem kněží z kláštera, l. 1787 však
Ve 14. st. byl tu farní kostel, kterýž držen postaven farní dům.
Cholín, viz Cholyně.
i se vsí (1407) k Holovousům. V 17. st.
stal se kostel íilialním k Hořicům, l. 1787
Choltice (prv. Choltici), městečkou Pře
zřízena tu lokalie, která povýšena l. 1858 louče, v němž r. 1349 ještě farního kostela
na faru.
nebylo. Vladyčím sídlem byly Ch. ode
Chodovka, jméno řeky Úhlavice u Mi dávna. L. 1285 přip. se Beneš, [. 1306
letic a Libkova(1584) a u Běhařova(1586); Jaroslav a Milota z Ch. Také odtud po
cházelrod Sedlnických z Choltic, posud
odtud něm. název Choden-Angel.
Chodovlice, ves v okr. Lovosic., jež kvetoucí. Ve 14. st. byly Ch. rozděleny
patřilar. 1228 klášteru sv. Jiří. V držení mezi dva držitele. Polovici měl Jindřich
jeho zůstaly Ch. až do r. 1420, kdež Lacembok z Chlumu až do 1. 1397,

uchváceny od Jana Kaplíře z Sulevic

pak Jan z Lipky.

Druhá byla v držení

jemu 1.1436 zápisem odevzdány. Byly pak
stále při zboží Třebenském a po jeho vy
placení v 16. st. zase v držení kláštera
a konečně připojeny k panství Čížkovskému.

rodiny Sekyrkův

(1397—1417 Vaněk,

1440 Vaněk). L. 1466 patřila jedna polo
vice Mikuláši z Buchova. Ke konci 15. st.

drželi Ch. Boubínští

z Újezda (odtud

Chodovo, Chodov, vesv ok. Domažlic., zvaní také Choltickými z Ú.), totiž Jaro
slav a Petr bratří (1482). Díl onoho, který

ode dávna dvůr královský, na němž císař
Karel Rousovi a Půtovi 7. Litic a jich
přátelům (1370) plat zapsal. Právo to bylo
1. 1437 v držení Bavora z Potšteina, po
tOmka jich. V 16. st. byla tu ves patřící
ke království (t. j. panství Domažlickému)
a obyvatelé patřili k Chodům. S ostatními
Chody dostali se ke statku Trhanovskému.
Místopisnýslovnik:Část historická.

pak patřil Pavlovi synu, dostal se do pro
deje pro dluhy, byl v držení Plesských
z Levína a Rohovladův z Bělé a koupen

l. 1542 od Jiříka z Gerštorfn, jenž byl
před tím (1541) druhou polovici od Diviše,
syna Petrova, koupil. Již tehdá byly Ch.
městečkem. Gerštorfové (Jiřík 1- 1558, Ber
25
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Cholupice — Chomutov

nart1—1574,Jiřík-|-1613,Jindřich-|-c. 1621,
Štěpán) drželi Ch. až do 1. 1623. kdež
odsouzeni jmění. Ch. koup. KryštofŠimon
sv. p. z Thunu (1- 1635). Rozsáhlá zboží
Thunovská zůstala v držení jednoho pána
až do smrti Jana Zikmunda; pak rozdě
lena na 8 dílů a Ch. dostaly se Romediu
Konstantinovi, jenž založil v Ch. kapli
sv. Romedia (1683) a nový zámek (1695),
Po smrti syna jeho Romedia Jana Frant.
(1- 1719) prodány Ch. Byly v držení Chot
kův a Trautmansdorfův, avšak dostaly se
zase l. 1731 v držení Thunův. L. 1787
zřízena při zámeckém kostele (kapli sv.
Romedia) lokalie, která ]. 1855 povýšena
na faru. Erb: štít červený, u jehož spodu
stříb. žernov a nad tím dvě hornická kla

posvěcen. Podací jeho patřilo arcijahnům

kraje Hradeckého, avšak přední dobrodinci
jeho byli Radečtí z Radče, (na blízké
Oboře sídlící), kteří tu měli svoje kaplan
ství. Ves sice byla sídlem vladyk (1397
Beneš, 1401 Bušek ze Sluh, 1406 Aleš
z Paseky). Od 1. 1518 vyskytuje se celá
ves Ch. s podacím jako přísl. Smrkovic.
Po zaniknutí fary byl kostel ftlialním k Ho
řicím, ale 1. 1723 tu fara obnovena.

Chomutičky

(prv. Chomutict), ves při

předešlé, jejíž část patřívala Radeckým
z Radče. Sice tu byl vladyčí statek (1397
Albrecht & Vilém, bratří strýčení). Část její

prodal Jan Zákupský zVartemberka
(před r. 1541) Jiříkovi Vlkovi szít

kova, jenž tu dvůr zřídil. Po něm násle
diva pošikem a křížem přeložená. (H. I. 196.) dovali l. 1549 Václav Otmár z Holo

Cholupice, Cholpice, ves u Modřan hlav a l. 1551 Jiří zČernína.

L. 1553

n. stvrzí. Ch. se přip. l. 1328 a byly koupena část tato ke Kovači a připojena
později statkem Štukův. L. 1521 dostaly 1. 1584 od Smiřických k panství Kumbur

se Mikuláši Hysrlovi

z Chodův, jehož skému. Jiná část byla 1.1612 vdržení

rod (1544 dětí Bernartovy, 1550 Albrecht,
1570 Jan [-|- 1596], 1597 Jindřich) tu d0'
1. 1597 seděl. L. 1597 k. Ch. Kryštof
Želinský z Sebuzína & připojil ke Bře
žanům.
Cholyně (lépe než Cholin), ves ve far.
Borotické u Příbramě. Zde držel 1. 1336
Michael manství ke hradu Kamýku, které
pak přikázáno ke hradu Karlšteinu.
Chomle, ves u Radnice, v níž byl od
r. 1363 farní kostel. Podací nad ním a
ves drželi r. 1363 Otík, r. 1387 Beneš
ar. 1398 Otík z Chrastu a r. 1411 Lev

Zlivských z Labouně. Tai část Rade
ckých připojena později také ke Kum
burku. (H. V. 322.)

Chomutov,

kr. město, prv. trhová ves

svladyčím seděním, jež daroval Bedřich

Načeratic l. 1252 křižovníkům domu
německého. Tito volali sem osadníky

z Němec & založili první velkou osadu ně—

meckou v Čechách. (Odtud přísloví: Všude
lidé, v Chomutově Němci.) V Ch. byla
první a nejslavnější komenda téhož řádu,
jejíž jmění v okolí tak rostlo, že utvořeno
veliké panství. Komendatory neb komtury
z Jivjan. Pozdějidržel Ch. OndřejČapek byli 1318—1326 v. Joh. Schauenforrt, 1332
ze Sulova a po jeho smrti dal král Ladi Bedřich v. Salza, 1355—1364 Kunrát ze
slav právo své odúmrtní Harantovi a Ja— Cvikova, 1368 Jindřich, 1376Mikuláš, 1382
novi br. zVařin (1453) Od té doby Kartuš, 1383 Mikuláš, 1396 Klaus, 1400
patřila Ch. ke hradu Březině. Při dělení Jetřich ze Šumburka, 1403 Klaus z Polznic,
l. 1562 přikázán samotný kostel sv. Mar 1404 Albrecht z Doupova, potom až do
kéty (ves byla spustla) ke statku Přívě r. 1408 Jan z Egerberka, jenž pro nepo
tickému, s nímž připojen k Radnici. Po řádný život sezazen, 1409——1411 Václav
zaniknutí fary (15? 17. st. ?) zůstal kostel z Prahy. Velká moc řádu a jeho spojení
Filialním.
s cizinou měly krále Václava k tomu, že
Chomouty, Chomout, Chomutov, již 1. 1398 žádal za vydání Ch. Když pak
ves u Sloupu, jež patřila r. 1454 k Li řád svou pýchou králi příčinu dal, donutil
pému a později k panství hradu Sloupu. l. 1411 Oldřicha z Ústí zemského komtura,
Chomutice (prv. Chomutici), farní ves aby mu Ch-a Drobovic postoupil. Ch. ujal
v okr. Bydžov., l. 1339 sídlo Přeškovo. ve svou zprávu Štěpán Harnušmistr, léta
Ve 14. st. byl tu far. kostel. jenž l. 1393 1414. pak zastaven Půtovi : llburka.

Chomutovice — Chorotice
L. 1421 dobyt jest Ch. od vojska Žižkova,
při čemž svobody a knihy shořely, avšak
l. 1422 zase získán od Sasův a odevzdán
pp. z Valdenberka. Cís. Zikmund zastavil
Ch. (1437) Jakoubkovi z Vřesovic, jehož
syn jej ujal (1439) a l. 1441 městu od
králové Elišky výroč. trh vyprosil. Král
Ladislav zapsal Ch. (1455) Janovi Cal

tovi z Kamenné hory, jenž jej vyplatil
a do smrti držel. Král Jiří 1. 1460 svo
body města potvrdil. Dcera Caltova, Bo
nuše (1- 1511) vdala se za Beneše z Veit
mile, na něhož l. 1483 práva svá pře
nesla. Týž také 1. 1488 právo něm. řádu

dokoupil a starou komendu na zámek
obrátil. Synové jeho a bratrovi obdařili
(1497) měšťany, aby mohli o statcích svých
říditi. L. 1517 dostala obec od svých pánův
Šebestiana a Petra právo, aby tu židův
netrpěli. L. 1525 město i se zámkem vy
hořelo. L. 1547 obsazen Ch. jenž již
Šebestianovi samotnému (1- 1549) patřil,
Saským vojskem. Syn jeho Jan prod. Ch.
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se Ch-ští ke stavům odbojným a ujali
jezovit. kolej, již lid vydrancoval. Za to
vzaty jim všechny statky a zastaveny léta

1621JaroslavoviBořitovi : Martinic,

ale ujaty zase ke kr. komoře ]. 1623 a
r. 1629 obci navráceny. Do 1. 1626 pro
vedena tu katol. reformace, l. 1625 zalo
ženy matriky a v těch dobách založen od
jezovitův kostel sv. Ignáce. L. 1645 a 1647
přišli sem Švédové a činili veliké škody.
Po zrušení řádu jezovitského odevzdáno
gymnasium (1779) dominikánům u sv. Jiljí,
avšak l. 1786 přeměněno v ústav světský.
L. 1780 obdržel Ch. svobodu, aby jedno
tliví sousedé mohli zemské statky držeti.
L. 1806 odevzdáno obci gymnasium ale tak,
aby bylo osazováno cisterciáky Oseckými.
L. 1850 stal se Ch. sídlem zeměp. úřadův.

Znamenití rodáci: Matouš Goldhahn neb
Aurogallus (1- 1543), Jan Jak. Weingarten
(1- 1701), Frant. Pubička (1- 1807), Frant.
Jos. Gerstner (1- 1832), Kar. V. Zenger

(nar. 1830) Erb:

štít modrý a u jeho

]. 1560arciknížeti Ferdinandovi, jenž spodu stříb. hradba ze štukoví postavená
svobody města a cechův potvrdil. L. 1571 se stínkami a branou otevřenou, v níž
prod. Ch. Bohusl. Felixovi Hasištein
mezi zl. dveřejemi se štítek, erb království
skému z Lobkovic, jenž tu podporoval Českého, s korunou Svatováclavskou nad
luteránství. (Na zámku byla 1. 1575 první ním spatřuje. Za hradbou vynikají dvě
hromada luter. bohoslovcův a od 1. 1583 stříb. věže čtverhranaté, každá s oknem,
se veřejně od luter. kazatelů kázalo.) Také cimbuřím, červ. sedlovitou střechou a zl.
obci pustil právo piva vařiti a přenesl sem makovicemi. Nad tím nade vším jest zl.
knihovnu Hasišteinskou. Po jeho smrti koruna o 5 špicích.
Chomutovice (v obec. mluvě Hunto
(1- 1583) držel Ch syn Bohuslav Jáchym,
jenž jej prodal (1588) Jiříkovi star. z Lob vice), ves v okr. Říčan.., jež se přip. r. 1205.
kovic. Ten tu založil jezovitskou kolej Před tím daroval tu hrabě Svojše dvě
(1591), při níž pak povstalo gymnasium popluží klášt. Ostrov. Do 1. 1408 vy
a číně luteránům překážky, spůsobil napřed cházel odtud plat ke kostelu v Popovičkách,
výtržnosti, pak povstání (1591), při němž pak na Vyšehrad. Část vsi připojenav 16. st.
zámek od lidu útokem vzat & kolej vy od Zapských k Průhonicům, ostatní patří
tlučena. Nad buřiči držen přísný soud vala ke statku Hor. Krči.
Choratice, Choradice, ves v okr.
(19.——2o. srpna) na Červ. Hradku. Po
pádu Jiříkově ujat Ch. k ruce králově. Benešov., jež se přip. r. 1205. Před tím
L. 1598 skorem celé město vyhořelo (také daroval Pravota ves tu klášt. Ostrov.
část knihovny Hasišteinské). Vl. 1601 až i s platem z přívozu přes Sázavu. Kdy kl.
1621 byl tu písařem městským Jan Sandel, z držení jejího vyšel, není známo. L. 1437
jenž kroniku Hájkovu německy vyložil. patřily ke kl. Sázavskému
& s ním
L. 1605 koupila obec sebe i s panstvím zastaveny. V 16. st. drženy ke Komorn.
&dosáhla potom povýšení na král. město. Hrádku zápisné (ještě 1558), potom dě
Zámek proměněn na. radnici (1606 vy-| dičně a l. 1693 odprodány s Ostředkem,
hořel) a u něho postaven protest. kostel při němž zůstaly.
(farní zůstal katolíkům). L. 1618 přidalij Chorotice, Choratic e, ves u Děčína,
25*
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Choroušky — Chotěboř

jejížto část patřila l. 1406 vladykám z Dlaž přikázán l. 1346 jako díl Jindřichovi z L.
kovic a prod. Jindřichovi Berkovi z Dubé Za Karla IV, patřil opět ke království (a pod
& Jindřichovi Blektovi. Od 1. 1515 vysky podkomořího), obdržel l. 1361 potvrzení
výsad a byl pak věnným žbožím Elišky
tují se jako přísl. hradu Děčína.
Choroušky (t. j. Chorušice malé), ves vdovy Karlovy, od níž obdrželi Ch-ští
(1387) výsadu. Král Václav dal Ch. Heř
u Mělníka, jež patřila r. 1228 klášteru

(před r. 1393)
sv. Jiří al. 1321 zapsány od krále pánům manovi z Choustníka
Zvířetickým. L. 1436 dostaly se vzá v manství. Po něm dostal Ch. I. 1405
stavu pp. Smiřických.
Od 1. 1565 vy Jan z Chotělic &od toho Petr Zmrzlík
skytujísejako přísl. hradu Mělníka, s nímž ze Svojšína a držel jej ke hradu Žlebům
(1409—1417). L.. 1421 opanoval Ch.
Hromádka, hejtman Táborský, avšak brzo
ho v Ch. oblehli Kutnohorští s některými
pány. Hromádka vida, že se neubrání, pod
dal se na čest a víru, avšak vítězové se
který se ve 14. st. již přip. Ves byla od tak šeredně zachovali. že H. a s ním ok.
r. 1320 nějaký čas v zástavě pánův Zvíře 300 zajatých upálili. Cís. Zikmund zapsal
tickýcb, od 1. 1420 v zápisném držení město Ch. (1436) Jiříkovi z Dubé i se
konečně dědičně prodány. (BM. 529.)

Chořovice viz Tchořovice. '
Chorušice (pův. Gorušici), farní ves
u Mělníka, jež patřila r. 1228 klášteru
sv. Jiří. Od něho postaven tu farní kostel,

světských pánův & od prostředku 16. st.
přísl. hradu Mělníka. Kostel stal sev 17. st.
ňlialním ke Vtelnu a l. 1716 znova (ka
menný na místě dřevěného) postaven. Léta
1720 přeložena sem fara ze Vtelna a po
výšena na děkanství. (BM. 53o.)

Choštišany v. Chvoštišany.
Chotčiny,

Chočiny, ves u Chýnova,

Žleby, avšak určil je 1. 1437 za věno krá

lové Barbory, která však Ch. nevyplatila.
Tím byl Ch. připojen ke hradu Lichten
burku, avšak král Ladislav jej 1. 1454
z toho svazku vybavil. Král Vladislav udělil
Ch. l. 1499 Mikuláši ml. Trčkovi z Lípy
dědičně. Od té doby měl Ch. stejné pány
se Světlou. Za Trčků svobody města všeli
jakým spůsobem ztenčovány. Trčkové tu
měli tvrz, zníž povstal pozdější zámek.
Když po Janovi Rudolfovi Trčkovi všechny
jeho statky zabrány (1634), darován Ch.
I. 1636 Jaroslavovi Sezimovi Rašínovi

n. vladyčí sídlo (1415 Prokop, 1443 Vykéř).
V 16. st. patřila část ke zboží Hořickému;
na části seděli dědinníci, ale Jan Smrčka
ze Mnichu ok. l. 1544 jednoho žalářem
k tomu přivésti chtěl, aby se mu poddal. z Ryzemburka, jako odměna za odha
Od počátku 17. st. patřily Ch. k panství lení jeho v příčině zrády knížete Fryd
Chýnovskému.
lantského. Po něm ('i- 1638) následoval
Chotěbice, ves, která se přip. [. 1510 syn Rudolf Karel, který dětí neměl; proto
jako přísl. tvrze Jivjan (u Kladrub v býv. se dostal Ch. sestrám jeho, od nichž prod.
Plzensku). Nelze o ní říci, zdali jest to 1662 Marii Elišce z Vrbna (1- 1679).
tožná s Chotějovici.
Po ní následoval manžel Václ. Vojt., po
Chotěboř, město, prvotně Chotiborův zději Františka Rosalia Vchynská, která
dvůr, l. 1265 osada (trhová ves?) s kaplí, obci něco břemen ulevila (1692). Od Fran.
kterouž daroval Smil z Lichtemburka Ferd. Vchynského dostal se Ch. v držení
kl. Žďárskému, který kapli přeměnil na rodin Seilerů (1719), Bredů (1722), v. Te
kostel a při ní kněžské obydlí postavil. schen (1728), Oprštorfů (1739), Cebů
Po Smilovi (1- 1269) držel Ch. syn jeho : Brachfeldu (1 75 2) a pak Vančurů z Řehnic.
Oldřich (1728—1313) a po něm ještě léta Skrze Marii Annu Dobřenskou zŘehnic
1323 syn jeho Jindřich. Nějaký čas potorn dostal se statek Ch. vdržení Dobřen
nabyl Ch. král Jan a přivtělil jej ke hradu ských z Dobřenic. L. 1832 velká část
Lichtenburku. L. 1331 obdařil jej právem města vyhořela. L. 1850 stal se Ch. sídlem
Jihlavským a vybavil jej z nátisků, které zeměp. úřadův. Erb: Ch. pečetí ode dávna
mu činili purkrabí. Později se dostal Ch. erbem království Českého (avšak lev bez
s Lichtemburkem v držení pp. z Lipého a koruny).
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n. ves v jižních Čechách, manství kraje Trutnovského. L. 1362 tu

1. 1454 přísl. statku Těchobuze.

byl far. kostel, jenž se vsí patřil rodu

Chotěbořice,Chotě borky (pův.Choli Kolínských. Po jich vymření dostaly se Ch.

bořici), farní ves v okr. Jaroměř., v níž HynkoviKrušinovi zLichtemburka,
byl farní kostel již r. 1348. R. 1360 držel l. 1477 patřily vladykám z Kozojed a

Ch. Jan z Vartemberka,

od r. 1366 pa l. 1515 Janovi Otmárovi

z Holohlav.

třily ke hradu Vřešťovu. Později zanikla L. 1520 koupil Ch. Jan z Vartemberka,
tu fara a teprve 1. 1723 obnovena.
ale prod. je 1. 1522 Zdenkovi z Vald
Chotěbudice (prv. Cholibudíci), ves šteina, jenž je k Hostinnému připojil.
\: Maštova, jež se přip. r. 1 196, majíc býti Fara zanikla v 17. st. a teprve 1. 1787
nadáním nového klášterce v Maštově. Léta zříz. tu lokalie, jež l. 1855 povýšena na
1454 vyprosil si ji na králi Albrecht z K0 faru. (H. V. 221.)
lovrat. Mandalena z Nebilova vd. Žákov
Chotějovice, ves v okr. Bílin., jež byla
cova prod. ves Chotěbice (v 15. st. Chotě r. 1264 sídlem Lidéřovým z Ch. Později
bitice), Janovi ml. z Lobkovic, jenž ji při patřily Ch. ke klášterství Světeckěmu.
pojil ke statku Maštoyskěmu.
Chotějovice, ves ve farnosti Žehunské
Choteč, potok Radotínský &přítok Mže u Chlumce n. C., 1. 1345 přísl. panství
Poděbradského. Od l.1357 přip. se tu
(r. 1186).
'
Choteč, farní ves'v okr. Novopackém far. kostel. Ch. drželi l. 1357 Mikuláš
s tvrzí. L. 1357 byl tu far. kostel, jehož s Janem Baretkem, 1. 1395—1398 Mikeš,
podací měli l. 1357—1371 Petr se dvěma 1414 Dobrn Vavák : Vlk ova. Nedlouho
jinými, 1390 Přibík z Jíkve &potom Ku potom prod. a byly přísl. hradu Hradištka.
lově z Chotče (1411—1419 Jan, 1478 V 16. st. a potom patřily ke Chlumci.
Mareš a Heřman, 1505—1523 Hašek, Kostel od povětří Spálený byl i. 1670 pust.
Mareš [1-j. 1539]). Mikuláš (1545 —1562) Později sice obnoven, ale zůstal filialním.
postavil tvrz. Poslední z nich Jan pr. Ch.
Chotějovice,
n. ves sever. od Miř
(1592) Elišce Hofmanové z Donína, po kova (v okolí Horšov. Týna), kde dosud
níž jej dostal druhý manžel Jan z Čern jsou tři rybníky Chotějovské. L. 1379 tu
hauzu. L. 1624 k. Ch. ke knížetství fryd bylo několik vladyěích statkův, z nichž
lantskému, dostal se v leno Janovi Jez jeden měl Oldřich. V l. 1427—1431 vy
berovi : Olivě hory, později servitům pálena a v 16. st. jako pustá ves byla
ve Vídni, l. 1644 ke Kumburku. Pak patřil přísl. statku Miřkovského.
do 1. 1789 klášteru v Nové Pace V 17. st.
Chotělice, ves u Smidar, n. tvrz &vla
obrácena tvrz na faru, jež později obsta dyčí statek (1376 Kuneš, 1393 Mlach,
rávána z Paky, ]. 1787 zříz. tu lokalie a 1392 Mik. a Jan), od 1. 1403 jmění vladyk
l. 1857 fara. (H. V. 117, M. Xll. 112.) z Voděrad, l. 1419 Rafusa, rychtáře Hra
Choteč, ves v okr. Smíchov. n. s tvrzí. deckého a potom syna jeho-Jiříka Rafusa
Od pradávna byla v držení kl. Plasského, z Ch. V 16. st. patřily Stranovským
který Ch. obyčejně pronajímal. V l. 1401 ze Sovojevic, pak připojeny ke Žluni
až 1411 držel Ch. Valentin, kr. podmar cům a s nimi k Dymokurům. (H. X. 403.)
šálek. V 16. st. byl Ch. vladyčím statkem,
Chotěmice, ves u Soběslavě, n. Vladyčí
kterýdrželi l. 1528Vác. Stříbrnýz Hoře statek s tvrzí (1381 Beneš & Erazim, jichž
měřic al. 1530 Jan Hořešovec z Libo potomek Janek za krále Václava dosáhl
šín a. Syn jeho Zdislav prod. Ch. Ada velkého jmění). Od 1. 1405 seděli tu Šor
movi ml. Byšickému z Byšic. Pak se“ cové zValu a vl.1453——-1467Litvin
měnili držitelé často, až se pak dostal z Nemyšle. Jan Sádlo z Kladrubec
v držení Majrlův z Sobišku. L. 1622 prodal Ch. Anně H radecké roz. kněžně
zabrán a odevzdán kapitule u Všech Minstrberské a odtud drženy ke Hradci
svatých. (H. Vlll. 298.)
až k r. 1582, kdež odprodány k Dirnému.
Chotějovice, Chotěvice i Choto (H. IV. 305.)
Chotěnice viz Chocenice.
bicc, far. ves u Hostinného, n. tvrz a
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Chotěnov, ves ve farnosti Pístovské stavený až do r. 1852 byl filialním k Libo
u Teplé, l. 1273 a potom přísl. klášt. chovicům; ]. 1852 tu zase zřízena fara.
Chotěšov, n. ženský klášter a ves (tato
i Chotěšovice), založen od blahoslaveného
Chotěný viz Stoličky.
Chotěřina, Chotejřina, ves ve far Hroznaty (1- 1217), kterýž jej snad i jako
nosti Kovářovské, jež se 1. 1291 jako sídlo probošt Teplský sám zpravoval. Založení se
Budilovovo přip. L. 1324 daroval ji Svojše stalo asi 1. 1196. Prvním samostatným pro
zCh. Martinovi z Počapl. Potorn tu boštem (poddaným opatu Teplskému) byl
bylo vladyčí sídlo stvrzí, na níž sídleli Zdislav, jenž věno kláštera hojně zvětšil
předkovéPředborův zRadejšína11362 (1242—1248). Také nástupce jeho Got
Předbor a Brum bratří, pak onoho sy hard (1—1266) mnohé statky ke klášterství
nové). Jiní zdejší držitelé byli: 1390 Přibík, připojil; k rozsáhlému klášterství, které bylo
1407—1414 Martin 5 Benešem a Hynkem, v kraji Plzenském, přibyly za probošta
14.29 Petřík. L. 1474 k. Ch. Smil zl—lo Mirka neb Miroslava (1271—1293) také
dějova (1- 1502) od Racka zKočova. statky v Litoměřicku a důležité zboží Do
Synem jeho byl slavný místosudí Jan Ho břanské. Kostel ]. 1279 od loupežných
dějovský z Hodějova, jenž se na Ch. rot znesvěcený 1.1282 znova posvěcen.
dne 6. ledna l. 1496 narodil. Týž prod. Také následující probošt Pertolt (1299)
Ch. (1542) Václ. Hruškovi z Trkova, klášterství rozmnožii. O proboštech Kun
od jehož potomkův ji k. (1568) Zikmund rátovi (1303 1- 1308) Vyšemírovi (1- 1310)
Kafuňk z Chlumu, ale prodal zase (1584) a Žibřidovi (1319) málo je známo. Per
k panství Orlickému. K tomuto v l. 1598 nolt (1320—1328) byl v nabývání statkův
a 1727 dvě svobodství zdejší přikoupena. šťastným, celkem se však objem klášterství
byl ustálil a dály se pak až do r. 1420 jen
(HK.)
Chotěšice malé a velké, dvě vsi malé změny. Petr probošt (1334 1- 1354)
v okr. Městeckém. Ve 14. st. patřily kl přikoupil něco statků v Plzensku a Lito
Zderazskému a od něho pronajímány měřicku. Probošt Jan (1- 1363) dosáhl po
(1. 1375 pp. z Valdšteina). Později tu byl tvrzení majetku a svobod kláštera (1358)
vladyčí statek (1410 Aldík z Radostova). a stavěl dormitář v konventu (1-c. 1366).
L. 1528 prod. LadislavOstrovec z Kra Nástupci jeho byli Oldřich (1367—1380)
lovic oboje Ch. Václav Haugvicovi a Hartman (1383—13go); hleděli stav
z Biskupic. Od jeho syna Jindřicha dostaly kláštera v dobrém zachovávati. Potom ná
se Zikmundovi Andělovi z Ronovce & sledoval Sulek z Hrádku (ok. l. 1393), byl
dědictvímJanovi ml. z Valdšteina (1585). ve velké přízni u krále Václava, a proto
Když tento zemřel, přiděleny strýci jeho obdržel od papeže právo, aby se mohl
Heníkovi, prod. l. 1617 Mikuláši z Ger zdobiti iníulí a berlou. Z mládí jsa ve vá
štorfu a po konfiskaci l. 1621 k Dymo lečnictví zběhlý, Bavory vpadlé do Čech
kurům. Až do té doby tu bývala tvrz. u Hradce na hlavu porazil, sám pak potom
s arcibiskupem do Bavor vtrhl a velký kus
(H. X. 406.)
Chotěšov, farní ves u Libochovic, jež země poplenil (1406). Sulek, za něhož měl
se přip. r. 1226 mezi statky kláštera klášter nejšťastnější dobu svého trvání,
Doksan. Tento tu vyzdvihl kostel, jenž zemřel okolo 1. 1415. Za nástupce jeho
se ve 14. st. jako farní přip. Až do husit. Hynka (1416), následovaly za to nejkrutější
válek držel Ch. kl. Doksanský, ale ok. doby. L. 1421 opanoval a osadil Žižka
r. 1425 opanoval jej Vilém z Hazem klášter, avšak prázdný, poněvadž se byly
burka. Král Ladislav zapsal Ch. Zbyn panny v čas do pevné Plzně uchýlily. Větší
kovi Zajíci z Hazemburka. Od té doby byl ránu zasadil král Zikmund, zastaviv drahnč
Ch. v zápisném držení jeho potomkův, až statkův klášterních, neb ačkoliv zástavy
1. 1577 Mikuláši Zajíci dědičně doprodán l. 1422 odvolala proboštovi právo dal je
a k zámku Budyni připojen. V 17. s. vyplatiti, přece se tím klášteru schudlému
zanikla fara a kostel l. 1737 znovu po nepomohlo. Po smrti Hynkově (j'- 1423)

Teplského.
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za probošta Petra (1423—1431) následo vent (1734), kterýž dokončil (1756) ná
valy nové zástavy. Probošt Václav (1431 stupce Kryštof Schmidl ('I- 1761). Poslední
až 1453) obnovil klášter a zastavené statky proboštové byli Liardus J. Pfeiffer (1- 1779)
podlé možnosti vyvazoval, avšak na se
hnání peněz donucen býval, také některé
statky zastavovati. Nástupce jeho JiříPlatner
Tachovský (1453—1481) zjednal klášteru
vzácné milosti, od králův Ladislava a Jiřka,
vymohl obnovení svobody na infuli a berlu
a snažil se, aby byl klášter zvrchnosti
opata Teplského vyňat (1464), což se mu
však nevydařilo. Za hádek jeho 5 opatem
nastaly v klášteře nepořádky a některé statky
zase zastaveny. Nástupce jeho Try—tram

(1481 atd.), Erhart Mugler (— 1504),
Kliment (1504—1519), Zikm.Gt'1rl(1519
až 1521), Matěj (1521—1549) udržovali
stav kláštera tak, že se neklonil k horšímu.
Za posledního z nich, kázeň klášterní se
uvolnila, což za nástupce jeho Harta, tak
se zhoršilo,

a Pavel J. Novák (1779—1781, 1—1797).
L. 1781 klášter zrušen a 44 panen (z nichž
poslední 1. 1830 zemřela) roztrousilo se
po světě. Klášterství (3 města a 39 vesnic)
připojeno k nábož. fondu, avšak l. 1822

prodáno knížeti Karlovi Alex. : Thurn
Taxis, jehož potomstvu panství Ch. posud
náleží. Fary ponechány kl. Teplskému,
klášterní kostel sv. Václava ponechán
spoustě (l. 1826 ještě stály zdi) a zůstal
far. kostel Naroz. p. M. ve vsi. Říkávalo

se mu druhdy Kostelec, druhdy Chotě
šovice, &podací jeho náleželo proboštům.
Matriky založ. l. 1599 &psány do 1. 1680

česky. (Kóppl, Gesch. v. Chotieschau, Dnudr,
Popis kraje Plzenského.)

Chotěšov, Chotěšovec, Chotěšo

že 1. 1552 sesazen. Stařičký vice, Chotěšovičky,

ves v-okr. Stříbr.,

probošt Jan Muth (1552—1558), důklak jež patřila od r. 1115 z části kl. Kladrub
nou nápravu učiniti nemohl a nástupce skému. V 15. st. byl tu vladyčí statek (1421
jeho Adam Haster (1558—1585), také Martin, 1409 Vyšemír, 1421 Martin a j.).

mnoho nesvedl, tak že převora musila býti Jeden dvůr drželi vlad. z Bubna. L. 1520
l. 1582 sesazena. Ač pak mnoho panen náležely tvrz a ves Ch. vše pusté ke statku
.
v klášteře nebylo, přece důchody jeho ne Úlickému.
Chotětice, ves v okr. Otickém n. tvrz
byly dostatečné. Následující proboštové
Matěj Herolt(1585—1588)aVavřinec Kastl &původiště Sloupův z Ch. (1378 Přibík
(1588—1593) na napravení posavádních aKuneš, od r. 1402 onoho synové Kryštof,
nedostatků nic neučinili. Proboštové Jiří Beneš, Jan, Přibík, Otík). L. 1519 postoupil
Scheiter (1593—1598) a Adam Rudrisch Mikuláš Hlaváč : Vojenic Ch. Mikuláši
(1598—1633) pracovali o zlepšení důcho z Hodějova, jehož rod (Smil 1528 'i-1567,
dův; Adam postavil 1.1614—16.16 pro Bernart [1- 1595] a Přech [1-1610]) tu do
boštství a přečkal druhou zlou dobu klá 1. 1599 seděl. Tehdá k. Ch. Štěpán Jiří
štera, když byl nucen l. 1618 z něho do ze Šternberka a připojilje ke Smilkovu,
Plzně utíkati & klášterství l. 1620 rozpro avšak v 17. st. drženy ke zboží Prčickému,
dáno. Obnovení kláštera bylo zásluhou od něhož l. 1701 prodány a zase se Smil
císaře Ferdinanda II., který mu všechny kovskem spojeny. (MB. 1. 62.)
Chotětice, n. tvrz a ves u Poděbrad
statky někdejší vrátil. Nástupce jeho Pavel
Herolt (od r. 1630 koadjutor, v l. 1633 až (nyní Huslík), ve 14. st. sídlo Havránků
v 15. Širokých z Mirovic a
1639 probošt) stavěl ]. 1638 nový konvent, lekova,
kterýž dokonal l. 1642 nástupce Zachar. v 16. Baderských z Újezda. Kdy a jak
Bandhauer (1639—1657). Za něho klášter zanikly, není známo.
Chotětín. ves u Zbiroha n. s tvrzí,
Chotěšovský úplně z vrchnosti opata Tepl
ského vyňat. Za proboštů Vojt. Pelce (1657 l. 1283 sídlo Merbotovo a vl. 1359—1379
až 1666), Mich. Kastla (1666—1698) byl Zdislavovo. Potom drželi Ch. I. 1383
stav kláštera dobrý a také stavení jeho Michal, 1419 Jan Baštín a Petr. V l. 1478
zlepšováno. V témž stavu udržovali jej pro až 1508 přikoupen Ch. ke Zbirohu. (lí.
boštové Ondřej Fabricius (1- 1706), Domin. ' VI. 268)
Peterka (1- 1737); tento stavěl znova kon-5 Chotětov, farní \'es u Nov. Benátek,
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jež se přip. již v Litoměřickém listu (1057).
Ch. ležel na království a l. 1304 šosem
přivtělen k městu Bezdězi. Sice pak potom
počítán k panství Bezdězskému a byl tu
ve 14. st. farní kostel, jehož podací králům
(od 1. 1420 zápis. držitelům) náleželo. Léta

u Týna Horš. n. s tvrzí, ]. 1379—1381
statek Hněvkův, 1382 Rackův a 1406
Viléma a Sezemy. L. 1540 prod. Jeroným

Tas z Peruce Ch. KašparoviGotfrydovi
z Žebnice,

jehož dcera Dorota (—i1596),

jej odkázala Václ. ml. Kocovi z Dobrše,
1553 byl zastaven Mandaléně Berkové. vnuku svému. Později patřila Ch. k Osvra
Po vyplacení připojen ke kr. panství Bran činu, dostala se 1. 1623 za díl Janovi Čer
dýsskému. V 17. st. zanikla fara, avšak nínovi z Chudě nic, střídala se pak v ro
zase l. 1681 obnovena.
dech Hybnerův ze Streitenfeldu, Góríschen,
Chotěvice v. Chotějovice.
Širntyngárův, Henigárů z Seberka, (1735)
Chotíkov, ves v okr. Touškov. Ve Kyšperských z Vřesovic, ke konci 18. st.

14. st. byl tu far. kostel, jehož podací se Mengů z Rennfeldu. (H. IX. 125.)
vsí drželi vl. 1370—1376 Mikuláš Milo
Chotíš, Chotejš, ves u Kostelce n.
slavův, 1394 Ebrzvin, měšťané Plzenští, Č. 1., jež se přip. v zákl. listu Vyšehrad
v l. 1417—1419 Jindřich z Elstrberka ském (1088). V 15. st. tu byla tvrz a vla
a pozdějirodina Pabiánkův ze Štěňovic dyčí sídlo (1400 Jenek a Hereš, 1436
(1426—1459), V l 1460— 1482 seděl tu Ondřej Růže, 1450 Ctibor a Dobran). Ves
Markvartz Úlic. Jan a Petr bratří z Ko patřila již 1. 1544 k zámku Čern. Kostelci,
kořova prod. ok. ]. 1520 část Ch- a Vá ale na dvoře s tvrzí seděli i potom Mír
clavoviTočníkovi z Křimic. Odtud pa kové z Solopisk. L. 1598 přik. k Sinči.
třila část ke statku Křimickému. Dvůr Část vsi patřila až do 1. 1706 k probošt
zdejší byl v 16. st. v držení Markvartův ství kostela Praž. & teprve tehdá přikou
a Strojetických, od 1. 1645 Úlických zPle pena k Čern. Kostelci.
šníc a pak v držení rozličných rodin. Léta
Chotobuz (1578) potok Kotenčický.
Chotomíř viz Chotiměř.
1673 přik. Ch. kMalešicům. V 17. st.
zanikla fara a kostel zůstal filiálním.
Chotouchov, ves u Kouřiměn. s tvrzí,
Chotilsko (staroč. i Chočilsko), ves až do r. 1420 majetek kláštera Sázav
u Knína n. vladyčí statek (Beneš 'l-j. 1379, ského. L. 1437 zapsán Ch. ke hradu K0
1379 Pešík, 1390 Odolen z Pyšel). Od línu. Sice tu byl také vladyčí statek, kterýž
1. 1411 patřilo ke statku Korkyni. Když drželi v 15. st. předkové Chotouchov
sel. 1521 Jan Netvorský z Břízí 5 Při ských z Nebovid. Na tvrzi seděli v 16. st.
bíkem bratrem svým dělil, dostal Ch. na Nykláskové z Žitenic, z nichžJan Ch.
svůj díl. Vratislavové připojili Ch. zase od opata Sázavského dokoupil (1523). Ny
s Korkyní, s níž se dostalo ]. 1680 klášt. kláskové seděli tu přes 100 let a poslední

Zbraslavskému a připojenoke Slapůrn. z nich Kateřina prod. 1. 1629 s Jindřichem
Chotiměř, Chotimíř, Chotomíř, ves Talackou Ch. Janovi De Vitte. Později
u Lovosic n. s tvrzí, v 15. st. vladyčí sídlo patřil Ch. k Pečkám a l. 1778 přik. ke
(1406 Mik. Skřika), ]. 1492 statek Oster Hrádku.
Chotouň, ves v okresu Kouřimském.
ských z Sulevic, později přísl. hradu Ostrého,
Ok. ]. 1530 prodán Rynoltovi z Lungvic Podle starodávné pověsti narodil se tu sv.

& od něho puštěn Zikm. z Gerštorfu,
jehož rod (1532 Zikmund, 1571 Jan, 1585
dcera a sestry Janovy) tu do 1. 1588 seděl.
L. 1588 koup. Ch. Bohuslav Kaplíř ze

Prokop.

Ch. patřila k dávným statkům

Olomouckého biskupství.

Léta 1249

dána vléno Havlovi z Lemberka,

což

rozšířeno l. 1268 na jeho bratří. L. 1330
Sulevic,
po němž následoval Bedřich biskup Hynek ves tu právem zákupným
z Bílé. Tomuto zabrán a dostal se v držení vysadil. Od 1. 1354 přip. se tu farní kostel,
rodu Valdšteinského (1623—1646), 1 1648 jehož podací náleželo biskupům. Sice tu
pak k. k Újezdu, s nímž připojen k Lovo byl manský statek téhož biskupství. Léta
sicům.
1437 zastavena Ch. k Poděbradům, l. 1463
Chotiměř, Chotimíř, Chotomíř, ves k-nim dědičně připojena a biskupovi dána

Chotovice — Chotusická bitva
za ni ves Dražejovice u Výškova. Tak zv.
dvůr Svatoprokopský, jenž byl ve 14. st.
manstvím biskupským, dostal se 1. 1599
v držení rodu Berkovského & po vymření
rodu jich byl v držení rodin šlechtických.
Při něm bývala kaple sv. Prokopa, která
se dostala l. 1807 v držení obce Ch-ské.
Když potom starý kostel sv. Petra a Pavla
(od 17. st. íilialní) zbořen byl (1814), po
stoupila ji obec vrchnosti. tak že byla odtud
kostelem 51.ke Skramníkům. (Bernau, Pla
ňany 79-)
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1142). Později odcizena a klášter ji znova

koupil od Oldřicha z Lichtemburka

(ok.

1. 1310). Ve 14. st. měly tu rozličné osob
nosti platy, jež kl. na sebe brával, bývaje
v tísních peněžitých. Tehdá byl tu farní
kostel, jehož podací náleželo opatům. Cís.

Zikmundzastavil Ch. Janovi Chotunovi
(1430), jehož potomci Žehušičtí : Ne
stajova

je drželi zápisně ke zboží Žehuši

ckému. Když l. 1547 0 Žehušice přišly,
postoupeny Ch. králi F e rd i n a 11do vi,
avšak od něho při Žehušicích zápisně po
Chotovice viz Chotějovice.
nechány. Cís. Maximilian doprodal l. 1575
Chotovice, český název vesnice Kot ves Ch. s podacím dědičně bratřím z Do
witz u Haidy, jež byla od 16. st. přísl. nína, tak že na vždy připojeny k Žehu—
hradu Sloupu. V 18. st. postavena tu dře šicům. K prosbě Adama st. z Valdšteina
věná kaple, z níž udělána okolo 1. 1777 cís. Rudolf obdarování městského práva
kamenná.
1. 1540 vsi Žehušicům dané, převedll. 1601
Chotoviny, farní ves u Tábora, prv. na ves Ch. a ji na městečko vysadil a
jen název kostela & stavení při něm se 2 trhy výročními, trhem téhodním a clem
nacházejících, kdežto tvrz s vesnicí nazý obdařil. l.. 1660 dostalo městečko svo
vala se Vlkanice neb Vlkančice. Ch. body od Burjana Ladislava z Valdšteina.
byla ve 14. st. farní osadou, která patřila L. 1719 polovice městečka i s kostelem
k panství Přiběnickému a rodu Rožmber vyhořela. Kostel obnoven sice l. 1716, ale
skému až do 1. 1593. (V starší době vla vyhořel po druhé (1742) v čas Chotusi
dyčí sídlo l. 1266 Bořislavovo, !. 1318 Ři cké bitvy (viz to). Erb:
tít 21.,v němž
vinovo). Na Vlkanicích seděli l. 1407 Pešek, jest divoký muž zelený od levé k pravé
1463 Ctibor Vidlák z Nechvalic, od 1. 1544 straně obrácený, nohy maje rozkročené,
Netoničtí z Nebílov. Když léta 1586 pravou rukou, vzhůru vyzdviženou, palici
Vlkanice od pp. z Rožemberka přikoupeny, nad hlavou a v druhé ruce rundel (okrouhlý
říkalo se obojímu Chotoviny. Statek ten štít) drže.

pak drželi z poloviceVítově ze Rzavého,

Chotusická bitva (1742, 17. května)

z polovice Lapáčkové a Pětipesští, až došlo byla jedna z nejdůležitějších v Čechách sve
1. 1611 ke spojení obou, držiteli pak ce dených, poněvadž znamenala ztrátu velké
lého byli Bohuslav, Vilém Vok (— 1642), země a stlačení koruny České na malý
1644 Mikuláš Aleš Vítově ze Rzavého, státní útvar. Když Bedřich ll., král Pruský,
z nichž poslední 1. 1645 kostel opravil. Od do Čech vpadl, táhl naň Karel kníže Lo
1. 1669 následovali Vratislavové z Mi trynský s rakouským vojskem. Před bitvou

trovic, 1692 Stařinští z Libšteina, stála pruská armáda (33 práp., 70 škadron,
1701 Jan Lukáš Krocín z Drahobejle, 80 děl, dohromady asi 28.000 mužův) od
pak rodiny Nosticovská, 1750—1760 Soyer rybníka Církvického až k Žehušické oboře,
v. Brugsburg, od léta 1760 jezovité, od střed její obsadil Chotusice. Rakouská ar
]. 1768 rodina Migazzi, od 1. 1806 rodina máda (38 práporů, 16 pluků jízdy, 2000
Nádherných. Fara zaniklá obnovena léta Charvátův, 40 děl, celkem asi 30.000 mu
1700 a l. 1781 kostel znova postaven. žův) stála severně od Čáslavě, majíc jízdu
na obou křídlech. Pravé křídlo sáhalo ke
(H- IV- 3490
Chotuc (1569), hora nad Křincem.Ny Vlačicům, levé bylo severně od Kalabou
sku. Ráno v 8 hodin začala bitva tím, že
nější kaple postavena asi 1. 1679.
Chotusice, městys u Čáslavě, prvotně rak. jízda levého křídla učinila útok na
ve 12. stol. ves, která náležela klášteru pravé křídlo pruské. První šik rak. jízdy
Sedleckému hned od jeho založení (léta byl ze začátku zmaten, sebral se však zase
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Chotutice — Choustník

a sesíliv se druhým šikem útok tak důrazně
obnovil, že nepřítele s bojiště sehnal a pro
následoval. Mezi tím střed a pravé křídlo
rak. vojska postupovalo proti nepříteli a po
první srážce jízda levého pruského křídla
tak byla poražena, že přišla 0 3000 koní
a 14 práporcův. Bohužel vítězící jízda se
vrhla nyní na pruské ležení, aby je vy
plenila. Pruská pěchota sevřená se tří stran
ustoupila k Chotusicům, jež rak. vojsko
útokem vzalo. Vítězství zdálo se býti jistým,
ale nevázanost rakouské jízdy na levém
křídle, jež slepě nepřítele pronásledujíc bok
pěchoty obnažila, spůsobila náhlý obrat.
Král totiž pozoruje to, kázal ihned pravému
křídlu svého vojska obrátiti se na bok
rak. vojska a učinil útok na střed a levé
křídlo rakouské. Prusové vybojovali Cho
tusice po tuhém odporu a okolo poledne
vytlačili rak. armádu z bojiště. (Ustoupila
napřed k Čáslavi a pak k Vilémovu ve
vzorném pořádku, tak že ani jednoho prá
poru neztratila.) Rak. vojsko ztratilo 237
důstojníků, 5900 mužův, 16 děl; pruské
155 důstojníků, 5000 mužův, 2 prápory,
14 práporcův &3000 koní. (Kriegs-Chronik
Ost.—Ung. 57.)

Chotutice, ves v okresu Kouřimském,
prvotně snad vladyčí statek, avšak od po
čátku 16. stol. přísl. zboží Radimského.
(Bernau, Plaňany 54.)
Chotýčany (lid říká Koiejčany), ves
u Hluboké, ode dávna zboží královské.
Císař Karel zapsal l. 1378 důchody její
Ješkovi a Mikšovi z Lipoltic, Jeníkovi
z Mezimostí a Havlovi z Brloha. V pozděj
ších dobách byly Ch. příslušenstvím hradu
Hluboké.

1620 seděli. L. 1620 k. je Václav starší
z Věžník & drželi je po něm syn Bedřich
Leopold ('i—1663), vnuk Václav Jaroslav
(1- 1727) a tohoto syn Jan Jozef. L. 1737

dostaly se v držení hrab. z Vrtby, jimž
dol. 1807 náležely, odtud byly dlouhá
léta majetkem Vratislavův. Fara, jež !. 1624
zanikla, obnovena l. 1806 (od r. 1798
lokalie). Kostel obnoven l; 1844. (MB. ll.
105.1

Chotýška,

r. 1409 názevpotoka Chotý

šanského. Týž slove r. 1567 na Veselkách,
kteréž jméno zachovala ves Veselka.

Chouč, Chouče, Kouč, ves jižně od
Bíliny, která se přip. v zakl. listu Lito
měřickém (1057, 1218). V držení kostela

Litoměřického

zůstala Ch. až do válek

husitských; za té doby býval tu také farní
kostel, jehož podací patřívalo proboštům
Litoměřickým. L. 1420 uchvácena svět.

držiteli a patřila odtud Vřesovcům.
L. 1467 dostala se za díl Janovi Ilburkovi
z Vřesovic, jehož syn Jan Vilém ji držel
. 1498 k Doubravská hoře. L. 1584 do
stala se Ch. v držení rodu Lobkovského a
později připojena k Bílině. Po zaniknutí
fary stal se kostel filiálním.
.—

Choustník,

hrad zbořenýnad Chust

nicí u Tábora, založený od Beneše : Ch.,
který se vl. 1252—1262 připomíná. Týž
neb jiný Beneš žil 1. 1282. Na počátku
14. st. rozdělen byl mezi bratří Beneše a
Jana, kteří jej 1. 1322 Petrovi : Rožem
berka prodali. On a potomci jeho při
pojili k němu Soběslav a jiná zboží okolní.
Po rozdělení synův jeho držel Ch. Oldřich
jeden z nich až do své smrti (1- 1390) a
po něm syn Jindřich (1- 1412), Tohoto

Chotýšany (obec. Chotejšany, v 16. st. syn Oldřich dal tu 1. 1420 kněží pod obojí
Chotajšany, chybně Chotěšany), farní ves vězniti a válčil odtud s obcí Táborskou
u Vlašimě, jež se přip. r. 1250, jsouc sí po mnohá léta. Syn jeho Jan zastavil
dlem Mrakotovým. Od 1. 1357 přip. se tu mnohé vesnice od panství a konečně i Ch.

farní kostel, jehož podací náleželo potom
kům Mrakotovým. Od 1. 1403 seděl tu
Zdeněk Ohništko a pak synové; l. 1411
dostaly se Ch. Přibíkovi z Buřenic. Před

sám (1468) Zdeňkovi ze Šternberka.

L. 1471 jat jest Mikuláš sedlák z Vlase
nice, původce _sekty bratří Pecinovských,
uvězněn na Ch. &tu po nějaký čas mořen.
r. 1540 pr. Štylfryd Lukavecký z Lu Vok, syn Janův, vyvadil Ch. I. 1476, ale
kavce Ch. s tvrzí Mikuláši a Janovi br. dostal jej otrhaný a spustlý. Za jeho ná
Chobotským z Ostředka, jichž potomci stupcův Petra (1- 1523), Jindřicha (1- 1526),
(1542 Mikuláš, Vilém 1- 1594, 1600 Jan, Jana, Jošta, Petra a Viléma Ch. tak tak
1612 Vilém, 1620 Jan Václav) tu do léta udržován, ale bydlel tu obyčejně jen pur

Choustník Heřmanův — Chrast
krabě s čeledí. Vilém postoupil Ch. (1565)
bratru svému Petrovi Vokovi. Když tento
se stal 1. 1592 vladařem, rozprodal panství
Ch-cké na zaplacení dluhův a zbytek hrad
Ch. s 8 vesnicemi pr. (1597) Jiříkovi Ho
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z Říčan a potomci jeho je drželi k Pino
vanům. Ke konci 17. st. dostaly se v držení

Vidršpergárův,

kterým až do r. 1801

patřily. Jan Václav Vidršpergár postavil tu
(1795) kapli
mutovi z Harasova, který zvolil za sídlo
Chrast, dvůr u Přistoupimě v okresu
své Radenín a Ch. vysoko ležící zkáze Českobrodském, l. 1358 vladyčí a manský

přenechal.Jan Černín z Chuděnic (zemř. statek, odkudžse psali Kšelští z Chrastu.
1642) a Zuzana z Harasova postavili si Později tu byla tvrz vladyk Konických,
nový zámek v Chustnici, avšak teprve před která se dostala léta 1505 v držení Jana
r. 1702 oddělen Ch. od Radenína pro z Landšteina a připojena k Tuchorazi.
starší dceru n. Jana hr. ze Šporku. Statek Kromě toho tu zůstal manský dvůr (v 16. st.
tento, který se po pustém hradu Choust vladyk : Zahrádky, v 17. st. vl. z Vildeno
níkem nazýval (název tento přenáší se šteina a Linhartův : Najenperka), který při
proto i na Chustnici), dostal se pak v držení koupen l. 1683 k panství Kosteleckému.

Voračických : Paběnic (1718 Karla

Chrast

(gen. Chrasti), město, prvotně

Jozefa 1—1765, Jachyma Kryštofa 1- 1781, ves, která ještě 1. 1349 neměla fary, nýbrž
Jachyma 1—
1838). L. 1843 dostal se v držení byla přifařena ke kostelu v Podlažicích.

Podlaž
Vratislavův : Mitrovic &později knížat Ro Ch. býval přísluš. klášterství
hanův. (H. IV. 72. — Veselý, Děje Choust ského a s ním od r. 1420 majetkem svět.
níka.)
pánův, totiž napřed vl. z Vratkova a po

Choustník Heřmanův vizHradiště. zději Kostkův z Postupic.

Zdeněk

Kostka potvrdil obci městečka Ch. kou
pený prut dědiny. Vilém Kostka ustanovil
(151 1) řád 0 vybírání obecních příplatkův.
Na prosbu Zdeňka, Jana a Bohuše bratří
Kostků udělil král Vladislav městečku trh
téhodní a 2 trhy výroční. L. 1539 prodal
Bohuše Kostka Ch. se zbožím Podlaž
zději se dostaly v držení obce Lounské, ským Slavatovi z Chlumu, jehož potomku
jíž dvakráte (1547 a 1721) zabrány, ale Divišovi (1575) dědičně doprodán. Syn to
zase navráceny.
hoto Albrecht (1- 1600) postavil si v Ch.
Chrabrý viz Chabry.
sídlo panské (část nynější residence bisk.).
Chramce, ves v okr. Bílinském, l. 1381 Po něm následovala v držení Ch. Marketa
sídlo Jana z Kystré, [. 1393 Kateřiny vdovy napřed Berkova, potom Talmberkova
Uněje z Peruce a jiných vladyk. Po Stu z Lípy, jež l. 1605 svobody městečka po
tvrdila. Po ní dědila Ch. neť její Johanka,
povi z Ch. měl je 1. 1499 Pavel z Černčic.
L. 1550 k. Kryštof Rajský ves Ch. od manželka Jana Viléma ze Švamberka
Johanky z Vřesovic a l. 1622 měl je po (1- 1651). Když se 1. 1652 dcery jejich
tomek jeho Kryštof Rajský z Dubnice. o zboží otcovské a mateřské dělily, do
V 18. stol. byly majetkem Zesnerů ze stala se Ch. v držení Anny Eusebie Ha

Chraberce (i Chabeřice, Chaberae, ge
nitiv do Chrabřec, pův. Chrabrcí), ves
u Loun, která se připomíná v zakl. listu
Vyšehrad. (1088). V držení kostela Vyše
hradského zůstaly až do 1. 1420. L. 1436
zapsány Jakoubkovi z Vřesovic a od jeho
potomkův drženy ]. 1467 k Dlažimi. Po

Spitzenberka,

pak sv. p. Eben a ko rachové ze Švamberka. Od ní k. Ch.

nečně rodiny Debefve.
kardinál Arnošt z Harachu a pr. ji císaři
Chramostek,
ves u Mělníka, vlastně Ferdinandovi 111. k nadání biskupství
Hradeckého. Od té doby byla Ch. stat
Kramolsko. (BM. 533.)
Chrančovice, ves v okr. Touškovském, kem a letním příbytkem biskupův. V letech
l. 1379 statek Daliborův a l. 1441 Jaro 1585 a 1708 obdrželi Ch-ští král. po
slava z Lipna, pak statek Zádubských tvrzení svobod a výsady na čtyři výroční
z Šontálu (1522 Václav, 1578 Václav, trhy. V l. 1710—1717 postaven tu nový
1615 Jan Kryštofa Adam), kteří na tvrzi kostel. L. 1893 zemřel v Ch. dobré pa
do r. 1617 seděli. L. 1627 k. Ch. Jáchym měti biskup J. J. Hais. Erb: štít stříbrný
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Chrast '——
Chrastná

zlatým proužkem na dvě rozdělený, v pra
vém i levém poli černá orlice s křídly roz
taženými, pyskem a drápy zlatými, jazykem
vyplazeným červeným, vyletující jako by
se jedna na druhou vrhnouti chtěla. (PA.
VII. 347.)

Chrast

sedali s rytíři na manském soudě hradu
Grabšteina. Také se přip. l. 1411 zvláštní
hejtman na Ch. Venč z Donína vdal ok.

l. 1429 tetu svou za Mikul. z Kaisperka,
dada po ní věnem městečko Ch., po čemž
M. osadil kostel zdejší a otočil příkopem.

(gen. Chrastu), ves v okresu Číně odtud mnohé škody opanoval později

Tehdá Grabštein, k němuž zase Ch. přivtělil.
daroval král Václav Ch. kl. Chotěšov Tehdá a potom městečko mnoho trpělo
skému, avšak l. 1283 byl tu statek Li běhy válečnými a říkalo se později, že bylo
poltův a tvrz, na níž seděli 1318 Beneda, do 1. 1512 pustým. Jisto jest, že 1. 1539,
1326 Lipolt, 1359 bratří Beneš a Ota & když si koupila obec grunty od p. 2 Do
1378 atd. Petr a Ota ml. Členové rodu, nína pro pastviště, tu jen 50 hospodářův
někteří měli příjmí Prase, později se na bylo. Jiří Mehl ze Střelic vyprosil Ch-ským
zývali Žďárskými z Ch. Později přikou l. 1574 majestát na téhodní trh a zlepšení
pen Ch. ke hradu Libšteinu. Jan a Bernart erbu a byl nakloněn městečku proto, že ho
br. z Valdšteina zastavili Ch. (asi 1. 1510 obyvatelé při sedlském povstání podporo—
až 1511) obci Plzenské a Jan jí Ch. vali. L. 1581 obdrželo městečko nový
]. 1517 doprodal.
majestát na svobody a zlepšení erbu. Tehdá
Chrast, Chrasto (i Chrastou), ves tu bylo 130 osedlých. Když !. 1628 katol.
u Chrančovic v okresu Touškovském, jež reformace prováděna a komisař s misio
patřila v l. 1186—1239 klášteru Kla náři do Ch. přišel a nového faráře uváděl,
drubskému.
Ve 14. st. byly tu statky zběhli se sedláci a příchozí kamenovali,
vladyčí (jeden Němotův, druhý faráře Lí takže farář jen skrze vojsko uveden býti
šťanského). V 16. stol. byla Ch. z části mohl. Teprve l. 1651 reformace dokončena,
přísl. hradu Frumšteina a panství Všerub když se 149 nekatolických osob vystěho
skěho, z části statku Třebobuze. Později valo. Za třicetileté války Ch. dvakráte vy
připojen ke statku Chrančovskému.
pleněna al. 1644 vypálena. L. 1850 stala
Chrast, ves v okr. Jílovském, jež měla se Ch. sídlem zeměpanských úřadův. Erb:
od r. 1357 farní kostel. Tento i se vsí štít modrý a u zpodu jeho až do prostředku
patřívaltehdá kanovníkům Pražským. stříbrná hradba ze štukoví postavená s ote
V 15. st. dostal se Ch. v držení Netvor vřenou branou a veřejemi, v níž se spa
ských z Břízí, přidělen l. 1521 k Netvo třují dva kratce křížem přeložené; na hradě
řicům a vyskytuje se po r. 1569 jako pří dvě stínky a v každé okrouhlá střílna, mezi
slušenství panství Konopištského. Kostel, oběma nad branou zelené rákosí, : něhož
jenž se stal za neznámé doby ňlialním, vynikají dvě hnědé třtiny a mezi nimi labuť
l. 1684 znovu postaven.
své přirozené barvy sedíc a v pysku zlatou
Chrast, spravedlivé české jméno ves střelu držíc. Nad tím v pravo jest modrý,
nice Króglilz u Děčína, jež bývala ode v levo červený lovecký roh se zl. ozdobou.
Chrasten, původníjménoVyšehradu.
dávna přísl. panství Děčínského. L. 1454
a 1515 slove Ch., I. 1534 a 1554 Kroška, Když dívky pozdvihly se proti mužům &
německy potom Chrosthiigel neb Kroh postavily si hrad na Děvíně, jinoši z hněvu
postavili druhý hrad na skále mezi chra
hůgel.
Chrast, r. 1345 ves nějaká u Peček stím, odkudž se jmenoval Chrasten. Po
a Velyně, jež patřívala k Poděbradům snad zdější mu říkali Vyšehrad. (Tak v pověsti
táž jako nynější Chrašťany mezi Českým 1 1. století.)
Brodem a Plaňany.
Chrastná (něm.Krassa a odtud v 17.st.
Chrastava, město u Liberce, přip. se česky Krásná), ves u Osečné, starodávné
1. 1356 jako místo s farním kostelem a přísl. hradu Děvína, jež teprve 1. 1581
bývalo ode dávna přísl. hradu Grabšteina. Šalomounovi Blektovi z Útěchovic od
V 15. st. byla Ch. městečkem a konšelé prodáno. On a nástupce jeho Jindřich se
Plzenske'm, jež se přip. r. 1242.
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dělí tu na zámečku. L. 1627 přip. Ch.
ke knížectví Frydlantskému a dáno l. 1628
v manství Volfovi Ladislavovi ze Šlejnic,
jehož potomstvu patřila až do l. 1707.
Byvši l. 1659 z manství propuštěna, při
koupena l. 1707 k panství Vartemberskému.
(H. X. 167.)

Chrastná,

ním příslušeloproboštům

kapituly

v Týně n. Vlt., avšak část vsi náležela
z části ke hradu Újezdci aneb byla Vlad.
statkem. L,. 1419 scházeli se na Březovém
neb Holém vrchu u Ch. přívrženci Hu

sovi s kněžími a dali té hoře jméno Tábor,
odkudž nazýváni stranou Táborskou. (Viz
ves u Janovic Uhl., jež se PA. Vl. 213.) Část proboštská zapsána

připomíná r. 1291 jako přísl. hradu Rataj. l. 1468 Čabelickým ke Chřešťovicům &
V 16. st. byla přísl. statku Čern. Bláta, držena potom k Týnu n. Vlt. Ostatek přip.
s nímž zase l. 1623 k Ratajům přikoupena. se od 1. 1511 jako přísl. hradu Bechyně
Chrastno, n. ves snad v okolí Sezemic, a to rozdělení potrvalo do r. 1850. V 17. st.
již odkázal r. 1227 hrabě Kojata klášteru zanikla tu fara, Ch. patřily pak farou
Sedleckému.
k Týnu a teprve 1. 1724 fara obnovena.

Chrastošíce,

n. vcs, od níž drženy

Chrášťany horní a dolní neb Chra

l. 1560 iouky ke dvoru Poměnickému a štany a Chraštanky (u Lhenic) povstaly
ostatek vše bylo zarostlé. Pochybné, zdali bezpochyby teprve po r. 1292, kdež byl
v krajině té ještě velký les Chrast neb
jest totožná s Hartošici (viz to).

Chrášťany (prv. Chrašt'ané), ves v okr. Chrastský. Bezpochyby klášter Zlato
Unhoštském, která patřila r. 1228 ke stat korunský první známý jich držitel oboje

kům kláštera Svatojirského. L. 1420 vysadil někdy na poč. 14. st. Od 14. st.
dostaly se světským pánům a od sklonku přip. se obojí Ch. jako přísl. zboží Ne
15. st. patřily pp. ze Šternberka. Léta tolického, snímž obyčejně ke Krumlovu
1507postoupenykapitole Pražské. drženy.
Kromě toho byl tu dvůr s tvrzí, který k.
Chrášťany malé, ves v okr. Hlubo

(1540) bratří 2 Pouchova a po nich měl
Ctibor Sluzský z Chlumu (1561). Statek
tento, jehož držitelé (Trmal, Údrcký, 1602
Hedvika Pichlova, Jan Čabelický, 1629
Jan Redlfester, Švarcpachové, 1650 hr. ze
Šternberka, 1654 František K. Libšteinský

ckém, jež patřila od r. 1273 klášteru
Vyšňobrodskému.
Od r. 1376 připo

míná se jako přísl. statku Vlhlavského &
vycházely odtud platy ke kostelu Strýči
ckému. Po r. 1482 odprodány od Vlhlav
a vyskytují se později jako přísl. zboží
z Kolovrat) se v rozličných rodech střídali, Netolického.
Chraštice viz Hraštice.
kapitola 1. 1667 přikoupila. (H. VlIl. 286.)

Chraštice, véska u Chrastu v okresu
Chrašťany, ves v okr. Podbořanském,
bezpochyby táž, jako Chrast, který se Chrudimském. Týmž jménem značíván
i kostel, který postoupen r. 1349 k biskup
ství Litomyšlskému a byl íilialním k Po
dlažicům. Ch. bývala ode dávna jměním

r. 1196 připomíná. Později tu byl vladyčí
statek, kterýž drželi l. 1318 Kunrát a po
zději Jan Kladivo z Ch. (1- j. 1383), 1412
Smil a Václav, syn Jetřichův. V 16. st.
byly Ch. v držení Novohradských : Kolo
vrat, pak přik. k panství Maštovskému.
Později byly samostatným statkem, který
přik. ke Krásnému Dvoru.

Chrášťany,

ves v okr. Rakovnickém,

n. manství ke Hrádku Křivoklátu. L. 1512
k. Ch. Otík ze Šlovic. Od té doby drženy
ke statku Olešné a až do 17. st. na ně
léno přijímáno. S Olešnou přikoupeny ke
Křivoklátu.

kl. Podlažského

a kostel její byl pro

Chrast farním až do 18. st. L. 1721 kostel
znova postaven. L. 1794 pohřben tu slo
vutný toho času biskup Jan z Háje. (PA.
VII. 355.)

Chraštice

(nikoliv pův. Horazdčice,

staroč. Chrasčice), farní ves u Mirovic,
která se přip. r. 1260. Od r. 1356 vy
skytuje se tu farní kostel. Podací příslu
šelo tehdá Nedvědovi a Drslavovi synu
jeho z Ch. a Diviši z Zálužan a r. 1414
Chrašfany, farní ves u Týna n. Vlt., dílem Bukovanským, dílem držitelům Tě
v níž byl farní kostel r. 1364. Podací nad chařovic, avšak část vsi náležela kl. Břev
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novskému již od 1. 1260. K Bukovanskému
dílu patřily tu v 15. st. dva dvory Tom
kovský a Benedovský a díl tento zůstal
pak při statku Bukovanském a Zbenickém.
Ostatek do 16. st. připojen k panství Orli
ckému i s dílem klášterským, který 1. 1534
pp. ze Švamberka doprodán. Kostel !. 1722
znovu postaven. L. 1762 prý tu byly ma
triky z r. 1366 (?). (M. XI. 121.)

Chraštičky,

Chřebřany viz Křebřany.
Chřelina, Křelina, ves u Jičína, jež
patřilar. 1250 klášteru Oseckému. Od
r. 1533 připomíná se jako přísl. hradu
Veliše.

Chřelovice, Křelovice (prv. Chřelo
vici), ves u

erv. Řečice, byla od 14. st.

ves u předešlé, v starých (bezpochyby již dříve) částí arcibiskup

dobách vladyčí sídlo; sice tu byl manský
dvorec služebný ke hradu Karlšteinu.
V 16. st. patřily již dávno k Bukovanům
(odkudž jde na jevo, že nepatřívaly kl.
Břevnovskému). Část příslušela platem ke
kostelíku v Podhradí Zvíkovském a držena
proto k Orlíku a Zvíkovu.

Chrbice, K1bíce (něm. Kórbilz, staron.
Curbilz, Kurwítz), ves v okr. Chomutov
ském. Do r. 1361 patřily Ch. farou ke
Kralupům, ale tehdá tu zřízena nová fara.
Podací kostelní a ves patřily ke hradu
Hasišteinu. Držitelé jeho pp. ze Šumburka
vysadili tu manství, které pak drženo ke
hradu Peršteinu. L. 1490 patřila Ch. ku
Březnu. L. 15 18 byly zase Ch. přísl. hradu
Hašišteina. V 17. stol. sice fara zanikla,
avšak [. 1644 založeny matriky od faráře
Březenského. L. 1747 zase zřízena fara,
když pak 1. 1764 ves s kostelem vyhořela,

tento teprve po r. 1769 znovu postaven.

Chrbokov,

16. st. Když pak později vyplaceny, při
pojeny k panství Poděbradskému.

Hrbokov, ves u Podola

Vápenného, r. 1349 farní ves, která po
stoupena k biskupství Litomyšl. L. 1492
prodal Jindřich mladší kníže Minstrberský
ves Ch. Mikuláši a Burjanovi br. Trčkům
z Lípy. Později byl Ch. přísl. statku Sto
lanského, s nímž připojen k Heřm. Městci.
V 17. st. zanikla fara.

ství a přísl. zboží Řečického, avšak i vla—
dyčím sídlem (1415 Vilomec a Hynek).

Císař Zikmund zapsal Ch. se zbožím Řeči
ckým Janovi ml. z Ústí, po němž je pře
vzali potomní držitelé Řečice.
Chřelovice, Křelovice, ves u Bez—

družic. dávné dědictví křižovníkův
Svatomářských, jež držíváno k Maně
tíně a od 1. 1483, kdež dědičně prodáno,
ke hradu Krasikovu. Ratmír ze Švamberka

prodal Ch. (1541) bratru svému Bohu
slavovi, a tento hned k panství Bezdruži
ckému.

Chřenice,

Křenice (akk. Chřem'a),

ves u Říčan, n. s tvrzí, ]. 1331 statek
Henslinův

& před r. 1420

M. Albíka, lé—

kaře krále Václava. Týž Ch. sice odkázal
kostelu Vyšehradskému, avšak uchvátili ji
světští držitelé (1443 Jan z Suché, 1454
Aleš ze Šternberka). V 15. st. odtud dáván
plat Bedřichovi kníž. Litevskému. L. 1519
držel Ch. Jan ze Vchynic, později Eliška
ze Smiřic, jež pr. Ch. Matoušovi a Bur

janovi br. Pechancům z Kralovic. Po
smrti Burjanově, který dostal Ch. (1563)
na svůj díl, spadla Ch. na krále Maxi
miliana, jenž pr. Ch. (1575) Mikuláši

Skalskému

z Dubu.

Držena odtud ke

Slušticům a odprodána od nich 1. 1615

Chrčice Labské neb Pardubské, ves k Uhříněvsi.
Chřeničná, Křeničná, Skříuičná,
u Chlumce n. C., jež patřívala ode dávna
k opatství Sedleckému. CísařZikmund ves u Slap ve farnosti Živohoštské, dávné
zapsal Ch. (1436) Vaňkovi z Miletínka dědictvíkl. Ostrovského, v jehož (vlastně
se zbožím Týneckým, s nímž Ch. připo sv. Jana) držení zůstala až do 18. stol.
jeny k panství Pardubskému.
Opat Bernart Slavík prodal ji 1. 1753 hr.
Chrčice polní neb Poděbradské, ves z Bubna.
Chřenov (něm. Schónau), ves u Dubé,
u Žehuně, byly 1. 1361 majetkem kl. Zde
razského. Císař Zikmund zapsal Ch. blízko Nov. Beršteina, jež povstala teprve

(1436) Mikuláši Skálovi ze Žlunic, po na poč. 17. st., neb r. 1594 teprve tu byl
němž je držel l. 1492 Václav Opršal ze jediný dvorec.
Žher. Potomci jeho drželi Ch. ještě ve
Chřenov, Křenov,

Chřenovy, ves

Chřenovice — Chřibská

u Týna Horš., !. 1379 na několik vlady
čích statků rozdělená, z nichž měl jeden
Svach a jeden držen ke Skrchlebům. Kl.

Kladrubský

koupil l. 1390 část Ch. od

bratří z Hradišťan a z Kamenné hory, ale
pr. díl toho 1. 1440 Otíkovi z Tlucné.
Část n. Skrchlebská patřila v 16. st. ke
Kamenici. Ostatek klášterský zastaven léta
1525 ke zboží Puclickému. Šlovičtí do
stali později část tu dědičně a získali také
statek Kamenici, tak že celá ves Ch. pak
připojena k Týnu Horšovskému.
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tvrzi Machovicům. Rozvětvením rodu Ku
našův z Machovic stalo se, že zboží jich
děleno. Potom drželi statek ve Ch. Chval
(“i—j.1578), synové jeho Beneš a Jan ml.

(1578, jj. 1597) a Janův syn Adam Chval
('I- j. 1629). Jiná část patřila k Vildšteinu
zámku. V 17. stol. drželi Ch. Vilém Jan
Kunaš ('l- 1658) a syn jeho Václav Lev
Jindřich (1671), jenž prodal [. 1682 Ch.
strýci Jiříkovi Jaroslavovi a na Vildšteině.
I.. 1687 přikoupeny Ch. ke Hluboké.

Chřepice, Křepice, ves u Vodňan,
Chřenovice, Chřenovský hrad, zbo která patřívala ke hradu Píseckému. Král

řený hrad nad Sázavou u Ledče, založený
snad ode Lva z Ch., jenž se v l. 1289
až 1318 připomíná. Od 1. 1356 drželi Ch.
Milota, Bernart a ostatní bratří 2 Ch., jichž
potomní vývod není na snadě. Zdá se, že
jedním z bratří byl Ješek (1362) a po něm
že následoval v držení—Ch. Lev (1376 až
1390), jenž potom seděl na Vrbce. Na
poč. 15. st. (zejména 1. 1414) držel Ch.
Hanuš Otlinger. & jeho nástupcem byl

Jan zapsal Ch. Ctiborovi z Modliškovic,
jenž se stal praotcem vladyk Ch řepických
z Modliškovic, V 16. st. patřila Ch. ke
zboží Libějickému, při němž nepřetržitě
až do r. 1850 zůstávala.

ckých ze Chřenovic seděli. V 17. st. za
nikla fara a kostel byl íilialním k Ledči.
L. 1784 zřízena tu lokalie, která l. 1857
povýšena na faru. (M. XX. 133.)

staron. Kribitz, KriwitZ) i ChřibčiceG),

Chřešťovice, Křešťovice, ves někdy

s tvrzí, východně od Písku, od starodávna
z části přísl. biskupství Praž. (i s kostelem
sv. Jana), z části statek manský. Onano ná
ležela v 15. st. k Týnu n. V., na této (dvoru
Kunrát Naz, měštěnín Kutnohorský(1418), lovčovském k Písku) seděli Radkovci
jenž přijal od hradu příjmení a stal se z Mirovic. Ke spojení obou došlo 1. 1529
předkem Nazův z Chřenovic, kdežto po za Oldřicha Radkovce 2 M. Skrze dcery
tomci prvotního rodu zvali se Zruckými jeho dostaly se Ch. v držení Jana star.
a Martinickými z Chřenovic. Kromě z Kalenic &syna jeho Bohuslava. Tento
toho vyskytuje se v 15. stol. také rodina založil l. 1598 faru v Ch. Po něm násle
Knrlíkův ze Chřenovic, kteří jistě ně—doval syn Oldřich ('l- l. 1619), po jehož
jaký čas Ch. drželi. Po Kunrátovi Nazovi smrti pr Ch. AleněMarii Šternberkovč
následoval vl. 1428—1440 syn jeho Jin roz z Hozlau. Po této následovala Kateř.
dřich, jenž končí řadu držitelův nám zná Kothartova a od r. 1642 Jan Kořenský
mých. L. 1544 byl Ch- ský hrad pustý a z Terešova (1- 1669). Poněvadž strýc a
náležel ke hradu Ledči.
nástupce jeho Václav Lukáš na rozumu
Chrenovice (obecně Křenovice), farní snížen byl, pr. Ch. obci Nového města
ves u Ledče, od hradu vzdálená, jest starší Pražského (1679), která je do 1. 1695
než hrad a dala mu jméno. Vl. 1134 až držela a pak k panství Protivínskému pr.
1139 světil Jan biskup Pražský relikvie Kostel sv. Jana 1. 1571 opravený a tehdá
kostela zdejšího. Od r. 1358 připomíná se »sv. Jan na poušti: nazývaný byl v letech
tu farní kostel, kterýž patříval i se vsí ke 1640—1736 filialním k Záboři, pak tu
hradu, později k Ledči. U kostela bývala zase fara obnovena. (H. VII. 150.)
tvrz, na níž někteří členové z rodu Zru
Chřibská., Chřibsko (něm. Kreibitz,
město a tři vsi, z nichž město se připo
míná od r. 1363 jako farní ves a přísl.
hradu Šarišteina. L. 1383 obdařena od
Chřenovice, ves v okr. Hlubockém, Jana z Michalovic. Asi od r. 1406 držena
která patřívala ke hradu Hluboké, avšak ke hradu Tolšteinu, r. 1428 ke hradu
r. 1382 směnou se dostala Vyšatovi a Falkšteinu. Později pokládána za přísl.
Buškovi z Machovic a držena odtud ke panství Kamenického a zpravována z Dě
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čína. Mikuláš Trčka : Lípy udělil městečku
Ch. právo (1511), aby obyvatelé mohli
o statcích svých říditi. Císař Maximilian
udělil městečku na prosbu pp. z Vartem
berka l. 1570 pečeť a 1. 1575 dva trhy
výroční s trhem téhodním. Jindřich, Zik
mund a Jan (1596) a Jan z Vartemberka
(i 609) potvrdili Chřibským svobody s Praž
skou mírou, clem, lovením ryb a průhony
a j. a osvobodil špitál před tím od pánův
zřízený od platů. Svobody stvrdil i císař
l. 1609. V 3oleté válce strádala Ch. útra
pami vojenskými (1639, 1648), podobně
bylo i vletech 1757, 1778, 1813, 1866.
L. 1705 vytopena, l. 1766 ohněm spu
štěna. Erb prvotní a zprávný: štít modrý,
v němž při zpodku koruna zlatá (s rubem
červ.), na té loďka rybářská, v kteréž panna
černým rouchem oděná a v bílý hrbol
s fáchy vzadu visícími zavítá, držíc v obou
rukách \'eslo spůsobem plavců. Nyní ma
luje se tak, že koruna je ve zpodním zl.
poli a pod ní štítek domu Rakouského.
Chříč, Kříč (staroč. Chřúč:, farní ves
u Kralovic za Rakovníkem, l. 1318 ma
jetek Buška : Krasova, l. 1360 asi dvou
vladyk. Od té doby tu byl manský statek
ke Hrádku Křivoklátu, který drželi 1398
až 1410 Žibřid & synové jeho Jeronym,
Žibřid a Absolon, od 1. 1437 Otík z Ša
nova, od 1. 1447 Sezema z Malšína,

1414 a t. d. Vilém a Jan seděli. Na po
čátku 16. stol. měl Ch. Jan Bavůrek ze

Švam berka, jenž odtud Plzenským mnohé
škody činil. Vytáhli tedy 1. 1507 na něho,
tvrz vypálili a jeho samého šestého na
tvrzi dobyli. Byl pak v Plzni jako loupežník

sťat a statek jeho obci Plzenské od krále
Vladislava darován (1507). Díl ten měla
obec Plzenská až do r. 1641, kdež jej pr.
Jindřichovi ze Strojetic. V 17. st. přivtělen
Ch. k Plané.


Chrobol, Chroboly, Chrboly, farní
ves u Prachatic, jež povstala asi na poč.

14.st. na klášterství Zlatokorunském.

Od 1. 1360 byl tu farní kostel, jehož po
dací náleželo opatům. Císař Zikmund za

psal Ch. (1437) Smilkovi z Křemže, jehož
Oldřich z Rožembe-rka
na Krumlově
umořil a obrav jej o statek Ch. připojil
k ostatnímu klášterství, které v moci měl.
Kostel zdejší byv nepřetržitě farním v letech
1757—1758 rozšířen.

Chroustoklaty

(ob. Rostoklaty, Stč.

Chrústoklati), ves u Čes. Brodu, prvotně
statek vladyčí, na němž seděli ok. l. 1300
Zdeslav, l. 1332 syn jeho Zdeslav. (Bratr
jeho Předboř od 1. 1336 opat Břevnovský.)
Později měl Ch. Menhart Rokycanský
(1- j. 1346). L. 1358 přip. se tu farní
kostel, jehož podací náleželo králi, avšak

l. 1368 darováno podací kostelní kostelu
léta 1475 a t. d. rodina z Ryncmaule. Vyšehradskému,
od něhož do 1. 1420
L. 1541 pr. Martin z Kozlova tvrz a ves vykonáváno. Nedlouho potom uchváceny
Ch. Václavovi ze Strojetic a tento Ol od světských držitelův. L. 1564 potvrzeny
V 17. stol.
dřichovi Lažanskému z Bukové (zemř. Adamovi Hohenwarterovi.
1541). Od syna tohoto Šebestiana k. Ch. zanikla fara. L. 1688 kostel znova po
(1585) Jan Týřovský : Enzidle (1-1615), staven.
Chroustov, n. ves u Borkovic (za Ve
jehož rod (Jindřich Jakub 1- 1618, Adam

Jindřich 1- 1652, Vojtěch 'I-1695 a synové selím n. L.), jež patřívala pp. z Rožem

tohoto) Ch. do r. 1702 drželi. Tehdá berka.

L. 1380 držena ke zboží tvrze

k. Ch. Václ. Jozef Lažanský z Bukové, Bukovská, s níž v 15. st. připojena k pan
po němž syn Karel Jozef (1-1751) a tohoto
máti následovali. L. 1764 k. týž statek
pro ústav šlechtičen. Ze zámecké kaple
povstal kostel, při němž zřízeny l. 1786
lokalie a 1. 1858 fara. (H. Vlll. 111, PA.
VI. 224.)

ství Třebohskému.
Chroustov, ves u Miletína, jež se při
pomíná r. 1267 jako část osady farní Mi
letínské. Od-těch dob nepřetržitě až do
1. 1850 byl Ch. částí zboží Miletínského.
Chroustov, ves u Kr. Městce, ve 14.

Chříňov, Kříňov (něm. Grúnau, a 15. st. farní ves. Podací patřilo l. 1418
Gróna), ves u Plané, n. s tvrzí, původiště klášteru Strahovskému, vesprý bylakl.
z Chřínova, z jichž rodu Opatovského, a zastavena ]. 1436 Havlovi
tu 1375 a t. d. Jan, 1391—1414 Hynek, z Dřevenice. Od dcery tohoto Anny do
Chřínovcův
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stal s

Ch.

(okolo 1. 1450) Jetřichovi přísl. zámku Světlé připomíná.

L. 1636

z Miletínka, později Trčkům z Lípy; přidělena k panství Habrskému. Jako přísl.
L. 1585 postoupen dědičně bratřím Trčkům
a připojen ke zboží Městeckému, s nímž
se dostal k Dymokursku. Kostel pozbyv
duchovního zprávce v 17. st., 1. 1780 až
1785 znovu postaven. L. 1788 zřízena při
něm lokalic, ale i. 1807 opět zrušena.

Golčova Jeníkova přip. se teprve 1. 1716.

Chrudim (t. j. Chrudimův hrad), kr.

věnné město, prvotně hrad, v němž kníže
Břetislav r. 1055 zemřel, vraceje se z M0
ravy. Z Chrudimě vycházelo tržně klášteru
Břevnovskému. Zde také sídleli kníž. a kr.
Chroustovice,
městečkou Vys. Mýta, úředníci kraje Ch-ského. Tento hrad stával
v němž byl již r. 1349 farní kostel a po patrně na konci ostrohu, na němž nynější
stoupen k biskupství Litomyšlskému (snad město s rynkem jest. Král Přemysl II. po
Gruzineuizi v základním listu Vyšehradském ručil, aby založeno bylo město nové u Staré
1088). Ve 14. st. tu byla tvrz, na níž se Chrudimě v bezprostředním jejím soused
děli !. 1380 - 1382 Herešz Ch., pak mě ství (ok. l. 1260). Míní se tu bezpochyby
šťané Hradečtí a od r. 1397 Petr & Přibík okolí kostela sv. Kříže, kde podle pověsti
z Týnce. Od 1. 1418 přip. se Ch. jako lidu město Ch. napřed stávalo a jenž byl
městečko. V l. 1440—1457 držel Ch. Jan ještě ve 14. st. farním pro podměstí. Na
Šlechtic z Mrdic. Po něm následovali hradišti zůstal druhý kostel (nynější dě
1481 Petr Kdulinec z Ostroměře & kanský), jehož podací náleželo kl. Břev
pak rod vladyk 2 Mezi lesic. Skrze Anežku novskému. Město za neznámé doby zase
vdovu po Bernartovi z Petrkova dostaly přeloženo na hradiště, protože toto vý
se Ch. v držení Albr. Slavaty z Chlumu. hodnější bylo pro opevnění, a postaven při
Potom drženy ke Košumberku až do roz něm hrad. Nové město až do r. 1420
dělení bratří Slavatův l. 1577, kdež dostal mělo zámožné obyvatelstvo německé. Po
Ch. Zacharyáš Slavata J,- c. 1599). Po smrti králův Václava (1- 1305) a Rudolfa
něm následovala l. 1600 Kunka Slavatova ('i' 1307) ustanovena Ch. za věno králové
a syn její Diviš Lacembok, od něhož k. Elišky. Chrudimané od té doby drželi se
je Jan Diviš ze Žerotína.
Od 1. 1620 stranou rakouskou. L. 1308 utrpěli proto
byly Ch. v držení Gerštorfův; l. 1623: porážku nedaleko Mýta. První výsady král.

k. je Jan Bap. Veber z Pisemburku,Ěobdržela
Ch. !. 1337. Král Jan slevil
od jehož dcery se dostaly do rodu Vald-„Ch-ským na berní, Karel IV. dal jim
šteinského (1654). i.. 1663 nabyl jichjvšechna zboží, kterých by na zločincích
Frant. Karel Libšteinský z Kolovrat,:dobyli (1348), osvobodil je od tržného,
jenž počal l. 1676 zdejší zámek stavěti ; pokud by nebylo vysazeno. Císař tu 1. 1353
(_1-1700). Z rodu jeho (Norbert Leopoldipřebýval, potvrdil ]. 1359 odkaz ke špi
1- 1716. Frant. Karel) dostaly se Ch. dořtálu učiněný & zastavil Ch. I. 1363 čtvrté

rodu Capece, po nichž_dědili Vchynštíisvé manželce Elišce Pomořské. Od té
ze Vchynic a drželi Ch. ke sklonkuidoby vešlo v obyčej, že Ch. poddána byla
18. st. L. 1827 dostaly se v držení knížatjúřcdníku králové a počítána byla k věn
z Thurnu a Taxisu. Nový kostel po-jny'm městům. L. 1372 obdrželi Ch-ští kr.
staven ] 1744. L. 1716 zemřel tu farářlmajestát, aby mohli o statcích říditi. Po
Jan Jozef Božek, jenž vydal zpěvník Sla- smrti Eliščině (1- l. 1393) ujal Ch. král
víček rajský. Erb: štít zlatý a na něm Václav a dal jí I. 1395 ubezpečení proti
obraz sv. Jakuba. (H. I. 234, M. Vlll. 109.) | budoucím nátiskům, kdyby zase byla ve
Chrstovo, n. ves, která patřila r. 1233 | věnné zástavě. L. 1412 zase Ch. zapsána

a 1273klášteru Teplskému. Vseznamu'králové

Žofii.

Na počátku husitských

statkův téhož kláštera z r. 1459 se po-jválek byl hejtmanem na Ch. Jan Městecký
hřešuje.
:z Opočna, jenž sem zavlekl kněze Hro

Chrtnice,
Chrtníky. ves
u Habrů,
ve'mádku
Chotěboři
jatéhonedlouho
a proti potom
slibu
starší
době bezpochyby
přísl.
kl. Vile-,na
rynkuv upáliti
dal. Když
movskěho, poněvadž se v 16. st. jakojPražané a Táboři se u Ch. polem polo
Mlstopianýslovnik:Část historická.
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žili a dne 28. dubna (1421) k útoku se
připravovali, uprosil je Městecký a s mě
stem se poddal. Od té doby zlomena vláda
starých rodin německých, české obyvatel
stvo dostalo se na vrch a Ch. tak při
lnula k víře pod obojí, že obyvatelé za
nedlouho zbořili klášterec Svídnický a
l. 1428 do Slezska vytáhli. Tehdá také
zanikl klášter dominik. v Ch. s kostelem
sv. Maří. Císař Zikmund zapsal Ch. (1437)

králové Barboře. L. 1438 položila si
tu'strana protirakouská sněm. L. 1460
zdržovala se na Ch. králová Johanka a

ku veřejnému uctění obraz sv. Spasitele,
kterýž prý švédští vojáci l. 1648 rozsekati
chtěli. V l. 1734 a 1804 spůsobeny roz
manité škody velkou vodou; neméně také
škodila r. 1740 vichřice tak prudká, že
srazila pravou věž děk. kostela a velké
škody na domech a zahradách spůsobila.
L.. 1742 ubytován byl v Ch. Bedřich, král
Pruský, maje vojsko své odtud ke Slati
ňanům rozložené. L. 1744 zase obsazena
Ch. Prusy, kteří však za nedlouho před
c. k. husary odstoupili. Když nastala válka
l. 1778, přijel sem dvakráte císař Jozef ll.;
za těch dob zřízeny také šance na Pom
berku, jež posud lze viděti. Asi v těch do
bách také zrušen kostel sv. Jana, který
byl před tím děkan .l. V. Pecold za
ložil. L. 1849 přestala v Ch. vláda kraj—
ská (která po pěti letech na nějaký čas
obnovena) a l. 1850 počala činnost úřadův
zeměpanských. I... 1866 obsazena jest zase

král Jiří; k tomuto přišli sem vyslaní z Ra
kous & prosili ho, aby se jich ujal proti
císaři. Když l. 1469 Matyáš, král Uherský,
do Čech vpadl a okolo Ch. příležitost
prohlížel, octl se v zajetí, avšak že byl
postavy chatrné &dobře česky mluvil, pro
puštěn. Ku konci 15. a na poč. 16. st. živ
nosti městské kvetly, blahobyt se vzmáhal
a vzdělanost rostla. (L. 1538 velká část“ Prusy. Znamenití rodáci: Viktoryn Kornel
města vyhořela.) Obec tehdá schraňovala ze Všehrd (1- 1520), Alexander Chrudim
důchody a z ušetřených peněz kupovala ský, provincial františkánů, Jiří Kohout,
statky. Ty všechny zabrány !. 1547 a pro Gabriel Svěchyn z Paumberka ('i' 1587),
dány: obci na vydržování kostela, školy Václav Petržilka (1-1750), Jozef Cereghetti,
atd. jen skrovná část navrácena. L.. 1562 výborný malíř, jenž také dějiny Ch. se
(též 1610 a 1634) zuřilo v Ch. přímoří. psal (1- 17991, Jan N. Štěpánek (1- 1844).
Obci na důchodech se již tak nedařilo, Jozef Lib. Ziegler byl tu od r. 1825 děka
jako před r. 1547. Nevelké jmění bylo nem. Prvotní erb: stříbrný štít a na něm
1. 1620 : pokuty vzato a obec vydržová orlice černá se zl. pyskem a zl. drápy,
ním vojska (1621) a zvláště co dala Al ústy rozžhavenými a jazykem vyplazeným,
brechtovi z Valdšteina za ušetření města polepšen později tak, že nad štítem jest
byla vysílena. Z části se tomu odpomohlo koruna sv. Václava a drží jej dva andělé
navrácením statků. Reformace katolická zlatým rouchem odění.
Chrudimsko, Chrudimský kraj:
prováděna býti mohla jen skrze vojáky.
Nátisky ty spůsobily, že se 160 sousedův 1. území zprávní a soudní, prvotně se asi
vystěhovalo, z nichž jen část se navrátila děkanství Chrudimskému rovnající, jehožto
(1626). Ač \'íru katol. přijali, přece to zprávcové sidleli na hradě Chrudim'. Léta
byla jen víra povrchní; ještě 1. 1630 katoli 1134 podnikli obyvatelé jeho jízdu do
ckými obřady opovrhovali. T. r. založeny Slezska. L. 1207 držel Děpolt Přemyslovec
matriky. Obyvatelstvo skrze nátisky vojen tři kraje, totiž: Čáslavsko, Ch. a Vrati
ské chudlo, město pustlo a kostel velký slavsko, jako knížectví. Ve 13. a 14. st.
byl sešlý a věže při něm tak rozpukané, přip. se zprávcové tohoto kraje (1. 1248
že záhubou hrozily. K tomu město 1. 1641 úředníci a soudcové, l. 1330—1340 pO
vyhořelo. L. 1656 založil Jiří Vykročil pravcové), protože tu trvala poprava &
: Bilenberka klášter kapucínův, jehož kostel úřad krajský (couda). L. 1405 ustanoveni
l. 1665 posvěcen; l. 1673—1677 Opraven dva z pánův za popravce. Až do 1. 1420
kostel sv. Kříže, l. 1691 postaven jest kostel byly kraje Ch. a Mýtský od sebe odděleny;
sv. Kateřiny. Za děkana Samuele Hataše později došlo ke spojení a Hych z Rané
(1- 1685) vystaven jest v kostele děkanském nazýval se proto hejtmanem kraje Ch. &
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Mýtského. Od 15. stol. připadly k němu
také vesnice sev. od Labe, jež posud Ch.
od Hradecka dělilo. Kraj Ch. zůstal potom
zhruba ve své rozsáhlosti až do 1. 1849,
kdež zrušen a utvořena krajská vláda v Par
dubicích. Avšak ]. 1854 obnoveno zase
v Ch. asi v též rozsáhlosti, jako bývávalo.
Ten zase zrušen při obnovení politických
úřadův, ale ponechán jako obvod kraj
ského soudu.
2. V církevním ohledu děkanství Ch.
neb kraj děkana Ch., jenž obsahoval léta
1349 fary: Podlažice, Sezemice, Pardu
bice, Jestbořice, Čelákov, Hostoměřice,
Tuněchody, Hošťalovice, Stojecí, Městec,
'Pouchobrady, Trojovice, Slatinu, Bítovany,

přísl. statku Běškovského přip. Později se
dostal Ch. ke Zlonicům. Bohuchval Val

koun z Adlaru

odkázal Ch. I. 1653

Bohuchvalu Bernartovi vnuku svému do
života a po něm k záduší Zlonickému.
Kostel byl vl. 1614—1723 Íilialním k Vel
varům, l. 1691 znova stavěn, l. 1756 a
1781 obnoven. Fara založena 1. 1723.

Chudějov

(něm. Kullau, staroněm.

Kodaw), ves u Kaplice, napřed v držení

pp. z Rožemberka, později majetek kl.
Vyšňobrodského, jemuž darována léta
1479 od Voka a Petra bratří jako náhrada
za ves Humno zatopenou.

Chuděnice viz Chudonice.

Chuděnice

(prv. Chuděnici), městys

Svinčany, Malou Kaplici, Slepotice, Chrou—
stovice, Přelouč, Třebušice, Honbice, Týnec,
Evanovice, Lepejovice, Morašice, Nasevrky,
Žestoky, Seč, Kamenici, Kostel, Chrudim,
Dašice, Rozhovice, Kostelec, Svídnici, Bo

v okr. Klatovskěm, zámek a panství, jediné
v Čechách, jež zůstalo od nepaměti a bez
přetržení v držení jediného rodu. Ve 14. st.

v okresu Unhoštske'm, jež se přip. již za
Břetislava [. (1055), an tu daroval hlásné
kl. Ostrovskému. L. 1320 držel Ch. Přibík,
pak byly statkem vladyk ze Všeradic (1380)

1. 1434 Černín. Drslav a Vilém bratří,
1460—1499 Humprecht, syn Drslavův,

byl tu farní kostel, jejž Černínové z Chu
děnic vzácnými rodinnými památkami
janov, Lucibořice, Pardubičky, Stolany, ozdobili. (l.. 1660 dostavena při něm věž.)
Větší Kaplici, Moravany, Chrbokov, Rosice, Z rodu Černínův drželi Ch. 1291 Drslav,
Míčov, Žumberk, Smrček, Chlumek.
1358—1369 Černín, 1378 Perchta, 1380
Chrustenice (prvot. Chrustenici), ves až 1420 Černín a Jan (zemř. již 1394),

al.

1432 z Hořovic,

psali Chrustenskými

1525—1545 Diviš, syn Humprechtův.
Tehdá byl rod Černínův rozdělen na po
jichž potomci se šlosti: Březinskou, Tasnovskou, Nedrahov

z Malovar.

Do skou a Švihovskou._ Po Divišovi následoval

r. 1527 držel je Ctibor ze Svojkova,
pak Jindř. Prefat z Vlkanova, asi od
r. 1547 Hrobčičtí z Hrobčice. L. 1560
k. Ch., kdež tehdá tvrz byla, Tomáš Pichl
z Pichlperka, jehož rodu dol. 1616 pa

syn Humprecht (1-1601), pak 1601—1622
Adam, 1622—1660 Děpolt Protiva, od
r. 1660 Jan Heřman a Frant. Maximilian,
od 1. 1665 Jan sám. Když po tomto Ch.
I. 1678 pro dluhy odhádány, vyplatil je
třily. Potom je držely rodiny Pětipeských, Humprecht Jan (1- 1682) z pošlosti Ne
Matyášů z Glouchova (1625 —1652), Valde drahovské, aby z rodu nevyšly. Po něm
rodův, Hřebenářův z Harachu, od r. 1671 je pak drželi Heřman Jakub (1- 1710),
Binagů, od 1. 1676 Karvinských a l. 1727 Frant. Jozef (1- 1733), Prokop (-'r 1777),
přik. k Tachlovicům (H. Vlll. 286.)
Jan Rudolf (1- 1845), Eugen Karel (1-1868)
Chržin, farní ves u Velvar, jež se při a Jaromír. Až do 1. 1592 byly Ch. vsí,
pomíná ve 13. stol. Král Václav daroval avšak na prosbu Humprechtovu je císař
Ch. r. 1295 k biskupství. ale r. 135.1., Rudolf za městečko vysadil & trhy ob
když tu byl již farní kostel, držel Ch. dařil (1592) Erb: štít červený a u zpodu
Petr, měšťan Pražský, a r. 1362 náležel jeho stříbrná zeď ze štukoví postavená se
křižovníkům Svatomářským. Ve 14.st. stínkami, branou otevřenou a zlatou mříží
byl tu také dvůr vladyčí. Císař Zikmund v ní vytaženou. Po stranách jsou věže
zapsal Ch. (1436) Albrechtovi z Běško o 2 oknech (nahoře a dole) s kranclemi,
vic. Potomci jeho nabyli Ch. bezpochyby z jedné i druhé věže dřevce neb kopí zl.
dědičně, poněvadž se od r. 1521 jako s praporečkem letícím tří barev na příč
26*
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(po zpodu stř., v prostřední modré a při; a stal se předkem Chuchelských z Ne
vrchu zl. barvy). Nad branou jest štítek jstajova. Tito [1463 Jindřich, 1520 Zde
modrý a v něm měsíc své barvy špicemilněk a Jan, 1544 Petr, Burjan, Aleš, pak
k levé straně od pravé obrácený. Při tom sám Burjan ("r j. 1565), 1575 Jan] seděli
štítku po levé straně medvěd přirozené tu do 1. 1578, kdež se Ch. dostala Hert
barvy vzhůru stojící, v přední levé noze víkovi Žehušickému, .avšak Jan zase Ch.
štítek, v druhé pravé oštěp se zl. oštěpištěm koupil ]. 1579 od dcer Hertvíkových. Od
držící. (Nyní malují na štítku erb Černín Adama Erdmana Trčky (1- 1634) dostali
Ch. jezovité a drželi ji do 1. 1643, od té
ský — H. lX. 7.)

Chuděníno,

pravé české jméno ves doby byla v držení Lažanských z Bu
kové až dol. 1679, pak Kokolských z Kun

nice, která se nazývá něm. Chudiva
(u Nýrska). Ch. postaveno v lese na krá
lovství nedlouho před r. 1579 & patřilo
ke hradu Domažlickému, s nímž se do
stalo k Trhanovu. L. 1834 postavena tu
kaple. (TB 183.)
Chudeřice, ves v okr. Bílinském, n.
vladyčí sídlo, na němž seděl vl. 1408 až
1417 Hanuš Schadernicht. V 16. st. pa

valdu. L. 1691 přik. k Běstvině.

Chuchel malá a velká, dvěvsi u Smí
chova. V jedné z nich meškal ]. 1135 bi
skup Menhart, když velký kámen svaliv
se postel rozbil, aniž něco biskupovi na
ní ležíc'ímu'se stalo. Oboje Ch. se r. 1268

připomínajía od r. 1292 klášteru Zbra
slavskému patřily. Ve V. Ch. byl r. 1298

kostel a v 14. st. fara. Když kl. Zbraslavský
Chudeřice, ves u Chlumce n. C., ve 1. 1420 vypálen, dostaly se Ch. v držení
14. a 15. st. přísl. tvrze Přestavlk, s níž osob světských. Císař Zikmund zapsal je
1. 1436 Pcšíkovi Předborovi
z Radej—
se dostaly ke Chlumci n. C.

třily k Bílině.

Chuderov

a Chuderovec, vsi 11Ústí šína. Později klášter oboje Ch. zase vy

n. L., 1. 1375—-14oo majetek Ejvanův; platil &až do svého zrušení držel. Francou
l. 1429 seděl tu Jan Tlumek a 1457 zeť(?) zové maiíce léta 1741 Prahu obsazenou,
jeho Jan Firšic z Nabdína. L. 1548 vylámali tu cestu podle břehu Vltavského.

držel tvrz Ch. Albrecht z Lungvic,

léta V minulém století byla u kostela nad Ch.

1587drželji Volfžoldán ze Štampachu, poustevna. (Progr. Smíchov. 1878.)
který přivtělil obojí Ch. ku Všebořicům.

Chudiva viz Chuděníno.
Chudoba,

n. hrádek před samým hra

Chum, v jižních a západních Čechách

tolik co Chlum.

Chustnice,

farní ves pod Choustníkem,

dem Žampachem a jako venkovské opev často i tak jmenovaná jako hrad, k němuž
nění k němu patřící.
vždy patřívala. Fara se tu přip. od r. 1352.
Chudolazy, Chodolazy, ves v okr. V 17. stol. zpravována fara z Radenína.
Štětském, jež se přip. l. 1357 a byla odtud L. 1687 kostel znova „postaven. (M. XlX.
až do 1. 1376 jměním university Praž 399 TB. 726.)

ské,

pak Jindřicha Škopka

z Dubé.

Chvaleč

(něm. Qualisch, starončm.

V 16. st. byly přísl. statku Brocenského. Hartwigsdorf), farní ves, v níž stál farní
kostel r. 1364. Tehdá držel Ch. Střílek
(BD. 467.)

Chudenice,

Chuděnice, \'es u Nov. : Ostřešan,

r. 1369 a 1372 vladyka

Bydžova, jež se přip. r. 1334. L. 1400 z Litoboře, 1391—1417 Jaroš z Viz
seděl tu Licek, 1437 Daniel Hovan a Mikeš. ňova, ale asi r. 1417 koupil Ch. Hynek
l,. 1517 prodal Bohuněk, syn n. Ctibora z Abršpachu. Od té doby byla Ch. přísl.
Radeckého z Radče vísku Ch. Vilémovi statku Abršpachu. Později patřila k Trut
z Pernšteina a od té doby patřila ke novu a stala se 1. 1600 na nějaký čas
Chlumci.
samostatným statkem. Kostel prvotně dře
Chuchel, ves u Chotěboře, jež se přip. věný postaven ]. 1706 z kamene; vletech
léta 1257, jsouc sídlem Bohuslavovým. 1623—1720 byl ňlialním ke Zdoňovu,
L. 1448 k. Zdeněk z Nestajova tvrz Ch. avšak [. 1720 tu fara obnovena.
od Bohunka ze Svinčan a Jana z Břežan
Chvalenice (prv. Chvalznicí),farní \'es
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u Blovic, jež se přip. r. 1275, jsouc sídlem
Chvalín, Vesu Doksan, jež patřila od
vladyky Semislava, dobrodince kláštera Kla r. 1226 klášteru Doksanskému. Císař
drubského. Ve 14. st. byl tu farní kostela Zikmund zapsal jej (1436) obci Lito
Ch. drželi r. 1377 Vilém z Fusperka, měřické. Později zase Ch. vyplacen a
r. 1383 Aleš z Pokonic, r. 1395 Anna ke klášteru připojen.

vdova po Tom. Pabjánkovi

(kromědrob-i

Chvalín,

Chvaliny,

n. vladyčí sídlo

ných vladyčích statků). Na Pabjáncích do (neznámé polohy, po němž se nazýval
byty od Plzenských a l. 1425 daroval je |v !. 1372—1383 Jenlin z Ch. bratr Janka
král Zikmund obci Plzenské. V 16. st. “z Dubové. Jaké jméno dnes osada tato má,
byly přísl. statku Hradiště, od něhož od (jejíž polohu třeba hledati v okolí Krum
děleny :: přidány k Nebílovům, když tyto \lova, nelze vypátrati, ač nebyla-li to ny—
odlučovány. Po spojení Nebílov se Šťa Ínější samota Důrrnhof u Dubové.
hlavy zase k těmto l. 1624 přiděleny. Ma ! Chvalkov, ves u Trh. Svin, n. s tvrzí,
triky založeny l. 1645. Kostel l. 1753 ob II. 1389 sídlo Jana Pucka &pastorka jeho
noven.
Přibíka, l. 1428 Lickovo. L. 1459 sedčl
Chvalešovice, Chvališovice, Chval tu Vojtěch z Jivovice, & pak Beneš, to
šovicei Chvalčovice (prv. Clwališouici), hoto syn (1483) a později Kateřina, tohoto
ves v okr. Sušickém, jež patřila v 15. st. dcera. L. 1543 držen již Ch. k Žumberku
k Zavlekomu, v 16. st. k Týnci.
a s ním připojen l. 1618 k panství Novo
Chvalešovice, Chvalšovice, ves hradskému.
Chvalkov, ves u Černovic, n. vladyčí
u Týna n. V., vladyčí statek (1397 Setěch
& Pešík Kabele, 1440 Petr trouch ze sídlo (1437 Kryštof, 1483—1493 Mikuláš
Chlumku). V 15. st. patřily Ch. ke zboží ze Ch.). L. 144.7 držel Ch. Bernart Chval
Libějickému. Když toto l. 1548 děleno, do kOVec a ok. l. 1530 pr. Libuše ze Sionu
staly se Zikmundovi Malovci (1- 1577), Ch. Václavovi Krajíři z Krajku. Patřil
jenž tu dvůr a tvrz postavil. Po něm držel odtud ke Mnichu. Na počátku 17. st. od—
Ch. syn Václav, jenž je prodal l. 1616 prodán; patřil pak Vilémovi Oldřichovi
Václavovi ml. z Malovic. Tak se dostaly z Malovic, od r. 1675 Pergerům : Ro
Ch. ke zboží Dřítenskému a s ním ke Hlu zenvertu, pak rodinám Kochů (1690),
boké. (H. Vll. 175.)
Rennův a Brandsteinův (1700). L. 1703
Chvaletice (prv. Chvaleticí), ves ně přikoupeu k Červené Lhotě, odprodán pak
jaká nedlouho před 1'. 1380 od Jana : Ro Votápkům z Rittervadu, zase spojen s Červ.
žem berka ke Krumlovu přikoupená, avšak Lhotou a odpr. l. 1801 k Černovicům.

od téhož pána l. 1385 kl. Vyšňobrod
skému darovaná. L.. 1400 připomíná se
se svým českým jménem, avšak od té doby
není po ní zmínky, aniž lze uhodnouti,
která nynější ves se má Chvaletici vyroz
umívati.
Chvaletice, ves u Přelouče, n. s tvrzí,

Chvalkovice

(prv. Chualkovici), farní

ves v okr. Jaroměřském. Kostel zdejší po
staven l. 1304 a byl od té doby farním;
také tu bývala tvrz (nynější zámek). Ch.
drželi l. 1370 Petr, |. 1374—1387 Stříza
al. 1408 Jan Šváb. Od toho k. je (1409)

Pašek Ples z Heřmanic.

L. 1420 seděl

]. 1393 sídlo Heršovo & l. 1407 Myslibo tu Jiřík z Hustířan, skrze jehož syny se
rovo (1-j. 1410). Část vsi patřila kl. Se rod ten rozdělil na Bukovské, Chval

dleckému.

Část tuto zapsal cís. Zikmund kovské &Záruby z Hustířan. V držení

1436 Kunšovi\'oděradovi ze Sekyřic, Ch. následovali po něm 1445 Majnuš &
jehož potomci ji připojili ke statku Zde Dobeš, 1518—1544 Jan, 1548 Jindřich
chovicům, k němuž v 15. st. i vladyčí část ('I- 1565), Bavor (1' 1571), Jiřík ('i' 1572),
koupena. (H. I. 248.)
pak synové tohoto, z nichž Jiřík (1-c. 1594)
Chvalice (prv. Clu/alia), n. ves, nyní byl té pošlosti poslední muž. Ch. zůstaly
poloha u Berouna při silnici k Úterému. potom nějaký čas v ženském příbuzenství.
Králová Konstancie prodala ji 1. 1233 kl. L. 1600 k. je Jan st. Dobřenský 1 Do
Teplskému.

Kdy zanikla, není známo. břenic ("r 1624)'pro

svou manželku a
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v držení jeho rodu (Rudolf-[- 1665, Ferd
Rudolf, Karel Ferd. 1'1734, Jan Jozef)
zůstaly až do 1. 1792, kdež pr. k panství
Náchodskému. Fara, která tu od 1. 1643
nebyla, 1. 1738 obnovena a kostelvl. 1690
až 1694 rozšířen. (H. V. 42.)

Chvalkovice,

n. ves, pak dvůr, nyní

samoty řečené Chvalkovský (t. j. dvůr)
u Koberovic. L. 1407 drželi Ch. Markvart
a Pešík Hromada. l.. 1606 tu byl pouhý
dvůr, jenž k. k panství Želivskému.

bova z Valdštejna
Radimskému.

a připojila ke zboží

Chvalovice, n. ves u Sutomě (okres
Lovosický), jež patřila r. 1228 klášteru
sv. Jiří. Majitele své sdílela s Třebenici
a zanikla teprve v 17. st;

Chvalšiny (něm. Kalsching, staroněm.
Qualsing,

Qnalischingen), město, jež se

jako osada—r.1281, a jako městečko r. 1293
připomíná. Není pochyby, že založeny byly

Ch. od kl. Zlatokorunského

záhy po

ves u Nechvalic a Sedlce, jeho založení & že'tu také brzo vyzdvi
r. 1291 buď les aneb ves. L. 1450 by žena fara. Podací náleželo opatům. V 15. st.,
když klášterství uchváceno Oldř. z Rožem
Ch. přísl. panství Chlumeckého.
berka, připadly Ch. k panství Krumlov
Chvalovice, ves u Poděbrad, původiště skému. V l. 1489—1506 postaven kostel
rodiny Chvalovských z Ledec, jichž v ušlechtilém slohu. Několika hroznými po
Chvalov,

_

první Oldřich l. 1443 tu dvorec měl. Sice žáry ]. 1516, 1620, 1741, 1808 a 1877
patřily Ch. k panství Poděbradskému, zničeny z větší části staré paměti. 1.. 161 1
avšak knížata Minstrberská dali je v man vrazilo sem oddělení Pasovského vojska a
ství (1492) Jindřichovi a Janovi br. z Ledec. sousedy po 3 neděle vyjídali. L. 1620
Z téhož rodu seděli tu 1. 1530 ještě titíž, vpadli sem Uhři a vydrancovavše domy,
1541 Adam, 1574 atd. Zikmund. Později
zapálili městečko, jež celé kromě kostela
připojeny Ch. k panství Poděbradskému vyhořelo. Léta 1850 staly se Ch. sídlem
(snad po vymření Chvalovských právem zeměpanských úřadův. Erb: Štít křížem
odúmrtním).
rozdělený; v 1. a 4. modrém poli zlatá
Chvalovice Klucké, ves u Čáslavě, koruna, v 2. a 3. červeném stříbrný kříž.
l. 1341 snad sídlo Ješkovo, od [. 1360 M. VI. 13.)
však přísl. hradu Chlumu. Po rozdělení
Chvaly, farní ves u Prahy, jež se přip.
statků Slavatovských v 16. st. pr. Adam
v zákl. listu Vyšehradském (1088). Ve 14.
lavata z Chlumu 11579) ves Ch. Jin
dřichoviChotouchovskému z Nebovid. a 15. st. byla tu tvrz & Ch. patřívaly mě
šťanům Pražským. Okolo l. 1442 koupil
Nějaký čas potom připojeny ke statku Klu Habart : Hertemberka Ch. od Anny
ckému. V 17. stol. Ch. spustly a před ze Břev, pak je měl 1. 1501 Václav Firšic
r. 1681 znovu založeny.
z Nabdína, později Zikm. Bareš z Ka

Chvalovice Žlebské, ves u Ronova, menice (1510) a od 1. 1513 Václav ze
l. 1391 bezpochyby sídlo Jana z Ch. Jin Strahova, měšťan Pražský. Později násle
dřich. Burjan, Ferdinand a mladší jich doval Mikuláš Karyk z Řezna (1- 1587),
bratříTrčkové z Lípy pr. ]. 1543 Ch. jehož dcera Marie pr. Ch. (1614) Eusta

Kunšovi Bohdaneckému

z Hodkova, chovi Betenglovi

z Najenperka.

Od

od které doby patřily k panství Žlebskému. 1. 1622 držel je Jan Daniel Kapr z Kapr
Chvalovice, Chvalovičky u Radimě, šteina, 1. 1652 syn jeho Jan Daniel. Ke
n. s tvrzí, od 1. 1316 statek vladyčí, na sklonku téhož st. dostaly se Ch. kon

poč. 16. st. majetek Kra biců z Veitmile,
po nichž je k. (1520) Beneš Mírek ze
Solopisk a asi 1. 1527 Mikuláš Hlaváč
z Vojenic. Potomci jeho (1569 Vilém,
1580 Jan, 1581 Adam, pak Karel) seděli

viktu u sv. Bartoloměje

v Praze, po

jehož zrušení (1783) připojeny ke studij
nímu fondu. Jezovité postavili tu kostel,
při němž zřízena l. 1773 fara.

Chvaštice,

r. 1379 ves buď v okolí

tu do 1. 1609.

L. 1584 přikoupeny dva Přeštic neb v okolí Klatov, majetek Něpra
dvory, které posud k městu Čes Brodu ze Skočec a sotva též jako Hoštice.

patřily. Celé Ch. k. l. 1609 Anna Záru

Chvatěruby

(prv. Chvatirobi), farní
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ves nad Vltavou, již r. 1222 vlad. sídlo
Chvojen, les a jmenovitě vrch nad
Rydkéřovo. Ve 14. st. byl tu farní kostel Čes. a Něm. Chvojnem jako i odtud ke
a tvrz, oboje v držení Pražských měšťanův. Krušným horám, jenž se přip. r. 1169,
L. 1413 vyměnil si kl. Doksanský Ch. když velký kus jeho darován křižovníkům
od VilémaZajíce z Hazemburka, avšak Svatomářským. Název lesu stal se oblíbe
l. 1436 a potom seděli tu Jindřich Forach ným v této krajině při zakládání vesnic.

a Baštští z Lerojid. Po nich zase byly
Ch. v držení Zajicův, kteří tu měli tvrdý

Chvojen viz Dvůr králově.
Chvojen Český, Chvojno Č., farní

hrad. Tento l. 1467 od královských dobyt ves u Chabařovic, v níž byl farní kostel
a dostal se 1. 1469 slovutnému dr. Ře již l. 1354. Podací jeho měli páni hradu
hořovi z Hainburka.
Později byly Ch.
v držení obce Pražské. V 16. stol. se Krupky (1354—1363 pp. z Bergova, 1386
až 1427 pp. z Koldic). Při Krupce zůstal
děli tu Chvatěrubšrí z Lestkova (1544 Ch. až do 1. 1580, kdež jej cís. Rudolf

Zikmund) a po nich Kunšové z Luko AdamoviKelblovi z Gejzinku odprodal.
vec.

L. 1568 dostaly se v držení Jana Ch. držen pak k Předlici, ale objevuje se

z Valdšteina, od jehož synův prodány do od 1. 1611 jako samotný statek Rudolfa,
rodu Zejdlicův (1590). L. 1616 k. je Václava a Jana br. Kelblův. L. 1623 za
Eliška Lobkovská z Lobkovic, v jejíž brán Václavovi a prodán Františkovi de
rodě až do sklonku téhož st. zůstávaly. Couriers. Tento připojil Ch. ke statku
V 18. st. patřilyVoračickým z Paběnic, svemu Šonvaldu. V 17. st. postavena tu

od nichž tu zámek nedokonaný stavěn a tvrzka al. 1825 nový panský dům. Kostel
fara (l. 1624 zaniklá) ]. 1722 obnovena. v l. 1712--—1713 znova postaven a pozbyv
L. 1828 přikoupeny k Odoleně vodě.
l. 1623 fary opatřen l. 1740—1750 zase
Chvatlina horní a dolní (i Chvatliny), knězem a l. 1832 farářem.
dvě vsi u Zásmuk, z nichž jedna se již
Chvojen Německý, ves u předešlé,
r. 1250 připomíná. Oboje byly vladyčími
statky (1318 Lidéř a Markvart) a v Ch. d. odedávna jmění pp. z Vartemberka, ze
byl od 1. 1359 farní kostel, jehož podací jména Václava Bílého ('|" j. 1383), jenž
náleželo asi 4 rodinám. Odtud také po jej ke Střekovu a Svádovu držel. Král
cházel rod Švábův zCh., který tvrz a Václav dostav Ch. odúmrtím, daroval jej
části obou Ch. do 1. 1506 držel. Statek
tento, jenž byl pak v držení vl. ze Straš—
nic, přikoupen l. 1544 k Zásmukám. Část
duchovní v 16. stol. byla v držení vladyk

1. 1384 Jankovi Děčínskému z Vartem
berka a ten jej pr. ]. 1387 obci města
Děčína jakožto zádušní statek (kaplanství
sv. Máří).

Chvojen Malý, Chvojenec, ves
z Prachňan. Ve Ch. h. byly dva dvory,
které drželi v 17. st. Myšková ze Žlu nic u předešlých. Polovice jeho patřila ]. 1559
a k. l. 1665 obec Kutnohorská. Část ke statku Předlickému Adama a Vladislava
Později tu
tuto také 1. 1678 k Zásmukám přikoupena. bratří Kelblů z Gejzinku.
Kostel l. 1807 vyhořel a l. 1823 obnoven. měl Rud. Kelbl zámeček, avšak týž [. 1623

Chvistonosy

(pův. Chw'stonosz),n. tvrz zabrán a prodán Františkovi de Couriers,
jenž jej ke statku Šonvaldskému připojil.
Chvojen (velký), Chvojno, ves u Be

a ves jihozáp. od Obrubec (u Ml. Bole
slavč) u Martinic neh Martinovic, l. 1373
sídlo Petrovo, l. !|.08 Petra Horkého a
l. 1415 bratra jeho Zdeňka. L 1440 držel
Ch. Vítek z Ch., I. 1480 atd. Eliška Oká
čovu, jež je připojila k Obrubcům. L. 1519
bylo tu vše 'leštO a udržel se potom jen
název rybníka Ch-ského. (H. X. 224.)

nešova, v níž byl l. 1362 farní kostel. Po
dací jeho měli v 1. 1362
1378 Mareš ze
Zvěřinec. Heřman a Kunrát ze Ch. Kunrát
stav se pánem na Kožlí připojil Ch. s ko
stelem ke hradu Kožlí, pročež podací pa
třilo v letech 1414—1418 Beneši Libuňovi

Chvištěc (něm. Quis), dvůr u Pope z Dubé. Se statkem tímto připojen Ch.
lova, příslušenství hradu Jestřebí, později (ještě před r. 1490) k panství Konopišt
Nového zámku.
skému. Za neznámé doby zanikla tu fara
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a kostel zůstal íilialním k Benešovu; ob hřimovská podací od císaře Leopolda a
zase zřídila faru. (TB. 695.)
noven l. 1872. (MB. lll. 52.)
Chvojen Vysoký, Chvojno, farníves Chvojný, n. ves v okolí Radimě u Ji
u Holic, prvotně městečko s tvrzí, jež pa čína. L. 1413 patřil Ch. ke zboží Úlibi—
třívalo ke království (Hradci králové). Král ckému. V pozdějších pamětech se nepři
Jan zastavil l. 1336 Ch. s vesnicemi Per pomíná.
Chvostná (1373), hora a les mezi
toltovi, Jindřichovi a JanOVi bratřím z Li
pého. Tehdá tu byl také farní kostel, Vítkovým Hrádkem a Výtoní.
Chvostník (nyní Kozni/z),r. 1543 vrch
jehož podací patřilo l. 1340 Jindřichovi
z Lichtemburka
a od 1. 1358 pánům u Nezamyslic.

ze Šternberka

(1358—1376 Jan, 1397

až 1415 Jan, 1450—1465 Jan). Později
připojeno Ch. k Holicům. V 15. st. ztratil
Ch. městské právo a byl 1. 1507 vsí, jež
se zbožím Holickým připojena k panství
Pardubskému. Když fara l. 1623 zanikla,
byl kostel zdejší filialním k Holicům. Léta
1711 tu fara obnovena a l. 1733 kostel
znova postaven. (PA. X. 306, M. VI. 97.)

Chvoštišany,

Choštišany, Košti

šťany, ves u Chotěboře, prvotně majetek

klášt. Vilémovského, od 15. st. až do
r. 1559 v držení Trčků z Lípy, pak Mar
jany Robmhápové z Soutic (až do 1. 1560),
později Mnětických ze Mnětic a Chotou—
chovských z Nebovid. Později připojeny ke

statku Úhrovskému.
Chyjice, ves u Jičína, l. 1323 sídlo

Hanušovo a Žibřidovo. Od 1. 1369 se tu
Chvojenec neb Nízké Chvojno, ves přip.
farní kostel, jehož podací náleželo
u Holic, n. samostatný statek pp. ze Štern
l. 1369 Oldřichovi ze Semína a Anně vdově

berka (1408 atd.). L. 1508 prodali Arnošt, po Janovi z Kyjic, !. 1405 Markvartovi
Chval, Mikuláš a Kryštof z Leskovce část
Ch. Vilémovi z Pernšteina, jenž jej při Chyjičkovi al. 1423 Kačce vdově po něm.
l.. 1460 seděl na tvrzi Jan Kapřik z Le
pojil k panství Pardubskému i s tou částí,
kterou l. 1508 s Holici koupil. I.. 1783 sonic. V 16. st. patřily Ch. (kromě svo
bodného dvora) ke Střevaci a připojeny
vznikla tu sekta Deistů pod náčelníky Ka
1584 k panství Velišskérnu. K tomuto
šparem & Provazníkem. (PA. X. 307.)
svob. dvůr l. 1688 přikoupen. L. 1669
Chvojenec, Chvojínek, ves u Neve kostel znova postaven a stal se filialním
klova, ve 14. st. farní ves, jejíž podací měli 1. 1776, když se zřídila fara ve Veliši.
]. 1361—1371 vladyky z Mlékovic, l. 1300 (H. V. 272, M. XV. 63.)
až 1391 Ondřej z Dubé, [. 1394—1397
Chylava, Chelava, mlýn u Újezda
Přiba vdova, l. 1402 Myslibor a l. 1423 u Přeštic, n. ves. Ch. patřila kl. Nepom u
Bartoš : Soběšína a Jan z Řečice. Sice ckému, spustla v 15. st. a byla 1. 1560
tu byly drobné vladyčí statky, z nichž všecka lesem zarostlá.
zůstal v 16. st. některý svobodnický statek
Chylava (1560), hora mezi Měcholupy
rodiny Sczimův a udržel se do 1. 1850. a ďárem.
Část Ch. patřila již ke konci 15. stol.
Chylice (prv. Chylici), kostel a samota
k panství Konopištskému. Kostel stal se u Mirošova, n. ves, jež se přip. r. 1192.
(snad v 17. st.) filialním. (MB. V. 19.3
Kníže Přemysl daroval Ch. tehda klášt.
jenž je vzdal l. 1211
Chvojnov, farní ves u Pelhřimova, jež Břevnovskému,
měla farní kostel ve 14. věku. Ch. byl Soběhrdovi Bezpremovici. L. 1379 bylo tu
ode dáma majetkem arcibiskupův a 8 vladyčích statků a farní kostel, jehož
přísl. panství Řečického. Poněvadž l. 1437 podací měli l. 1394 Bozděch, Přibyslav a
zastaven s Pelhřimovem BurjanOVi, Zdeň Petr a l. 1429 Přibyslav a Petr. V 15. st.
kovi a Mikuláši Trčkům z Lípy, zůstal přip. se rodiny Cukrův a Farářův z Ch.
Ch. odtud při panství Pelhřimovském. V 16. st. drželi Ch. Řisničtí z Řisnice a
Když l. 1626 poslední farář pod obojí ze l. 1532—1533 skoupila jejich díl obec
mřel, byl kostel zdejší nějaký čas íilialním Rokycanská. Později náležel kostel a co
k Pelhřimovu. L. 1666 nabyla obec Pel tu zbylo k panství Rožmitálskému, od něhož
.—
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odděleny k Mirošovu. L.. 1675 kostel znova
stavěn a v l. 1773 a 1882 opravován. Fara
udržela se tu dlouho, ale farář bydlíval
od 1. 1654 v Mirošově. (Popis od A. Drá
chovského 1891.)

Chýňava,

Kunrát zapsal Ch. Hanušovi z Ronova
a jeho bratřím, kteří jej drželi k Vožici.

Po nich držel Ch. Mikuláš z Čestic, jehož
nástupce Přešek prodal zástavu tu (1457)
Janovi z Malovic. Od té doby vládl tu

ves v okresu Unhoštsitém, rod Malovcův z Chýnova, totiž po Ja

v níž byl ve 14. st. ňlial. kostel k Železné. novi synové Zdeněk (1464 —-1494) a 01

Ch. byla ode dávna přísl. hradu Karl
šteina, od něhož l. 1585 oddělena a k pan
ství Křivoklátskému připojena. Snad tu
v 16. stol. byla fara, poněvadž se kostel
Ch ský l. 1667 jako n. farní připomíná.
V l. 1779—1782 opravován. (MU. 264.)
Chýně, ves v okr. Unhoštském, bývala

z části statkem kl. Strahovského,

dřich (1494—1520), pak tohoto syn Zdeněk
(1534—1576), jemuž Ch. I. 1575 dědičně
doprodán. Zdeňkův syn Jan (1- 1598) a
vnuk Michal (1-c. 1606) byli tu toho rodu
poslední. Skrze Annu Mandalénu (1- 1615),
sestru posledního, dostal se Ch. v držení

Zikmunda Vencelíka z Vrchovišť, man
který žela jejího. Za nich založeny !. 1610 ma

tu měl tvrz, z části byla vladyčím statkem,
který drželi Mik. Puš, po něm od r. 1362
Seidl Písecký & vl. 1378—1400 Zdeněk
z Ch. měl Ch. od kl. Strahovského na
jatou. L. 1436 zapsána Ch. Pešíkovi z Kun

triky »církve Ch-skéa. V čas oblehání Tá
bora Ch. mocně ujat a l. 1623 prodán

Janovi Oldřichoviz Eggenberka

(1623),

jenž mnoho statkův okolních přikoupil.
Od těch dob patřil Ch. „držitelům vévod
valdu; avšak od jeho vdovy dostala se ství Krumlovského & s ním přešel na rod
Bývalá tvrz Malovcův
zase v držení kláštera (1467). Direktoři Švarcenberský.
odňali mu ji zase a prodali ji 1.1620, přestavěna od nich v l. 1729—1730 na
avšak Ferdinand ll. ji zase navrátil. (MU. zámek. Kostel l. 1670 děkanským jmeno
259-)
vaný, l. 1727 věží ozdoben. (H. IV. 282.)

Chynice viz Vchynice.

Chýnovice,

n. dvůr ve farní osadě

Chýnov, ves nad Libčici pod samým Soběslavské a soudě podle jména prvotně
Turským polem, přip. již v starodávné ves, jehož držitel Otík se 1. 1359 přip.
pověsti, kdež praví Styr, vítěz nad Vlasti— (Nyní neznámé polohy, snad i totožný
slavem, k Neklanovi: Zčiň mi tak vysoký s CejnOvem.)
Chýnovsko,Chýnovský kraj:
rov, : něhož by uzřel ves Chýnov. V listech
připomíná se r. 1226 (Chýnovici) a 1273.g 1. území správní a soudní, kterýžto jako
Daniel biskup Pražský (-;- 1214) byl Chh poprava podřízená knížecímu úředníku na
totiž daroval kl. Doksanskému a proto \Chýnově obsahoval krajinu k Soběslavi,
tomuto potvrzován. Císař Zikmund zapsal Jistebnici, Prčici, ke Blaníku &za Pelhři
Ch. VáclavoviPrudkému z Kopisti mov. Ch. přip. se v listu kostela Vyše
(1436—1437), od něhož jí nabyl Jindřich hradského (1088), jemuž přidělen desátek
z Kolovrat a z Libšteina (předr. 1463). z daně krajské. Klášteru Litomyšlskému
Od té doby držen Ch. k Buštěhradu, po— odváděli se z Ch. (1167) ročně 4 voli,
zději oddělen ke Středoklukám, stav se 2 krávy a 4 ovce. což Vladislav ll. změnil
v 16. st. dědičným.
na 1500 peněz (tuším jednou pro věčné
Chýnov, městys, prvotně staročeský časy). Z úředníků znám jediný Oldřich,
hrad, který přip. Kosmas (? 1125) jako purkrabě (1222). Král Václav I zrušil
hranici knížectví Slavníkova. Později se vy úřad zdejší a Chýnov daroval biskupovi
skytuje jako přední hrad kraje Chýnov (1250). Za Přemysla ll. nacházel se týž
ského (viz 10). Václav I. zrušil ztle úřady, úřad bezpochyby v Ústí, odkudž se Chý
čímž sklesl Ch. na ves trhovou. Týž král novsku nějaký čas Ústský kraj říkalo;
daroval Ch. I. 1250 k biskupství Praž když však týž král ok. l. 1268 velké ho
skému. Od biskupův (prý od Arnošta) za spodářství u Bechyně zakládal, podřídil
ložen tu hrad na bývalém hradišti, odkudž Ch. úředníkům Bechynským, tak že od
purkrabě zpravoval panství. Arcibiskup té doby bylo částí Bechynske'ho kraje. Nic
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méně udržoval se název Ch. dlouho do
14. st. (v jistém ohledu i 15. st.), ale co
se tehdá tak zvalo, byl berní okršlek.
2. děkanství čili kraj děkana Chýnov
ského bylo snad nejrozsáhlejší děkanství
obsahujíc ve 14.. a 15. st. fary: Chýnov,
Obrataň, Věžnou, Pošni, Cetoraz, Pacov,
V. Chýšku, Těchobuz, Zhoř, Hartvíkov,
Pohnání, Ratibořice, Klokoty, Ústí n. l.,
Planou, Tučapy, Budislav, Choustník, Ra
denín, Hroby, Křeč, Dobešov, Mnich. Ka
menici, Častrov, Prašivou, Počátky, Stran
nou, Žirovnici, Jarošov, Jindř. Hradec,
Blažejov, Číměř, Pěnu, Radouň, Řečici,
Lodhéřov, Deštnou, Dírný, Soběslav, Ska
lici, Medvědice, Dráchov, Drahov, Veselí,
Stráž, Novosedly, Lomnici, Slověnice, Ště
panovice, Třeboň, Lutovou a Suchdol.

VilémoviMichnovi z Vacínova.

Po

tomto, jenž l. 1660 klášter obnovil, ná
sledoval syn“ Vilém Bedřich, jenž se tak
zadlužil, že U_h. uchvátili věřitelé (1664).

Nabyli jich Vilém Albrecht a Arnošt Abund

Krakovští z Kolovrat.

Obou dílů na

byla 1. 1672 dcera onoho Anna Lidmila.
Později držel Ch. bratr její Jan František
(1- 1723), jehož vnuk Jan pr. je 1. 1747

Václ. Leop. Putzovi z Breitenbachu.
l.. 1766 koupeny od Prok. Lažanského
z Bukové, jehož rod tu byl do 1. 1850 vrch
ností. V l.“1678, 1777 a 1779 Ch. vyhořely.
l.. 1786 zrušen klášter, a kostel jeho stal
se farním (posavadní farní byl za městem).
Chýška. (malá), farní ves u Milevska,

jež se dostala r. 1291 biskupství
Ve 14. st. byl tu farní

Praž.

kostel a ves pa—

Chýstovice viz Chlístovice.

třila pp. z Rožemberka k panství Při
město, prvotně sídlo vladyčí, běnickému. Petr Vok z Rožemberka pr.

Chýše,
které drželi [. 1169 Ctibor, l. 1225 Tas Ch. (1593) JindřichoviDoudlebskému
a l. 1239 Přibyslav. Nástupce jich Odolen z Doudleb (1- 1614), jenž ji odkázal
(1291) byl praotcem těch, kteří se psali obci Písecké na milosrdné skutky. Léta
Pětipeskými z Chyš a z Egrberka. 1641 postoupena Ch. od Píseckých Ja
Syn jeho Odolen přip. se 1. 1332. Od novi de Areizaga. Ferdinand III. daroval
1. 1358 přip. se tu farní kostel. V l. 1361 Ch. (1651) Jaroslavovi Juliovi Libštein
až 1365 patřily Ch. ke království, 1. 1370 skému z Kolovrat, po němž náledovali
až 1378 Boršům z Oseka jako manství, 1652 Vilém Albrecht Krakovský l. 1653
1. 1397 atd. Jetřichovi a Janovi bratřím Jiří Mařan Bohdanecký, 1672 Mateřovští
z Hradišťan. L. 1422 opanoval je Jin z Mateřova. (O pozdějších v Sommerově
dřich Plavenský.
Potomkům Janovým topogr.) L. 1673 založeny matriky, [. 1678
zůstal tu jen plat, ale Ch. držel pak Jan kostel rozšířen a l 1689 obnovena fara,
Calta z Kamenné hory k Rabšteinu a která byla zanikla. (TB. 624.)
tak se dostaly Ch. až na Burjana 7.Gut
Chýška (velká-, farní ves u Pacova,

šteina,

za něhož byl tu zbořený hrad, jež patřilaod r. 1143 klášteru Strahov

jejž král Vladislav i s městečkem 2 man skému. L. 1287 prý tu pochován opat
ství propustil (1473) Burjan ohradil mě Jordan. Otl r. 1361 přip. se tu farní kostel,
stečko (každé z jeho 11 panství prý sta jehož podací náleželo opatu. Král Zikmund
vělo baštu a kus zdi) a založil tu 1. 1487 zastavil Qh. Maršíkovi Tluksovi z V0
Karmelitský klášter (1- c. 14.89). Po něm kova (14.21), o;l jehož syna postoupena
drželi Ch. synové Jetřich (1- 1513), pak Janovi Malovci z Pacova. Od té doby
Jan (1-j. 1521) a konečně Volf (i- 1545). držena k panství Pacovskému a l. 1530
Po tomto následoval syn Viktoryn a pak od krále doprodána. Při rozdělení Pacov
tohoto dcera Anežka, jež dala »mčsto— ska l. 1564 dostala se Štěpánovi Španov

Ch. (1572) manželu svému Mikul. z Lob
kovic. L. 1578-postaven zámek. L. 1579
k. Ch. Ferdinand z Renšperka & od
něho l. 1587 Kryzelda z Lobkovic, která

skému

z Lisova,

po němž následovali

syn Jáchym, pak Michal (1- 1596) a syn
tohoto Jáchym, ml. z téhož rodu. Od tohoto

koupen Ch. zase ke kl. Strahovskému

]. 160.1.svobody městské potvrdila (%1607). (l. 1614). Za Španovských tu byla tvrz.
Po ní dědil syn Bohuchval Berka z Dubé, Kostel l. 1699 znova postaven. (H. IV. 215;
avšak tomu zabrány a pr. l. 1621 Jiřímu TB. 670.)

Ilburk — Sv. Ivan
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I.
Ilburk (z něm. Eulenburg), n. hrad a Mikuláš (1475) a Štěpán (1499—1509)
město v nynějším král. Saském,

původištěm pp. z Ilburka.

jež bylo bydleli, ale zdá se, že zůstali u S. I. Jistě

Tito poddali se to ví o opatovi Janovi V. (| 517), jehož
nástupcové psávali se opaty u sv. Jana

se Karlovi IV. v léno a přestěhovali se do
Čech. Páni z Koldic prodali I. 1402 mar
krabí Míšenskému. L. 1459 jako léno České
při Sasku zanechán.

v Ostrově a v Skalách. (Od Oldřicha Zajíce
z Hazemburka 1- 1494 klášterec zdejší ob
noven.) Po smrti Janově (1- 1539) násle
Ilgenštein, n. hrad v nynějším král. doval Jan Vl. Placidus 1539—1573, jenž
Saskem nad Labem na strmé skále, která l. 1549 od loupežníkův obloupen a do naha
jest proti Královskému kameni. I. byl po svlečen. Následující opatové Tobiáš Colli
mezným hradem králův Českých. Byl vždy sius (1573—1576), Jakub (1581—1582),
Vít Hifftl (1582—15891, Jan Kladrubský
přísl. Královského kamene.
Imíchen, ves u Tachova. česky Mchovo. (1589— 1612), Pavel Martin Bytomský
Ingrobin (z něm. im Graben), dvorec (1612—1627) jen živořili. Direktoři za
samotný u Trojan, blízko Dvořiště, jenž brali mu 1. 1619, co mu ještě zbylo, & Ko
se 1. 1614 připomíná (nyní Grabenhof). záci spálili na Kladně staré, paměti klá
Irrsieglern, ves u Rožemberka, česky štera Ostrovského (kromě zbytkůV). Ná
Jiříčkou.
sledující opat Tobiáš Václav Scultetus
IŠOV, správně Jíšov neb Víšov.
(1627—1651) z bídy se propracovati ne
Ivan- viz Evan-.
mohl, ale nástupce jeho Matouš Ferdi

SV. Ivan nel) Sv. Jan na Skále neb nand Zoubek z Bilenberka (1652 až
ve Skále, i pod Skalou (lat. Spelunca 1661) pozdvihl jej zase a postavil v letech

s Johanm's), farní ves u Berouna, prvotně
pouhý kostelík. V legendách se původ jeho
ve spojení uvádí se sv. Ivanem, jenž sem
z Uher přišel a zde na poušti přebýval za
dob knížete Bořivoje a Lidmily (ok. 1.880).
Tato legenda spojena pak s jinou, podle
níž bydlel sv. lvan na Brdech. (Viz moje
Pověsti na str. 86. a 97.) Podlé jiné pověsti
založili Čechové kostel sv. Jana po vítěz
ství u Lodiny. Jiné pověsti s touto se ne
srovnávající obsaženy jsou v potvrzovacím
listu l. 1205, že Břetislav [. dal kapli sv.

Jana pod Skalou kl. Ostrovském u. Jisto
jest, že kaple tato okolo 1. 1205 stála a
že do r. 1310 tu zřízeno bylo proboštství.
Bývalá kaple stala se farním kostelem
11355 atd.), k němuž opat kněží sázel. Po
zboření kláštera Ostrovského (1420) a roze
brání jeho statkův S. I. s něco málo statky
zůstal opatům. Neví se sice, kde opatové
Jan Telec ('l- 1448), Jan IV. (1456 atd.),

1657—1661 nový kostel a konvent. Také
o kázeň klášterní on a učený jeho nástupce
Jan de Belmonte (1-1669) si zásluhy zjednali.

Nástupcové jeho Karel Bonifác Schuster
z Goldburka (1675—1678), Kašpar Eimer
(1-1695) zlepšili stav kláštera, opat Emilian
Koterovský (1695—1742) zvelebil hosp'o
dářství i stavení kláštera a jeho okolí. Opa
tové Bernart Slavík (1742— 1768), Eugen
Prudík (1768—1772) řádně &spravedlivě
ústav sobě svěřený zpravovali; když však
se stal opatem Jan Felix z Ebenholzu
(1- 1789), nastalo vinou či nevinou jeho
zadlužení. Nežli však jeho následky se ob
jevily, zrušen klášter l. 1785. Statek okolní
připojen napřed k nábož. fondu, ale 1. 1790

prodán Janovi Krystianu hrab. Sweerts
Spork, jenž v klášteře zřídil továrnu. Týž
statek pak byl v držení Jáchyma ze Širn
tynku a od r. 1819 rodiny Bergerův. Léta
1647 založeny matriky. (PA. IV. 108, 154.)
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J.
Jablečno, ves u Zbiroha, po níž se
nazýval r. 1247 Patřík z J. Před r. 1380
přikoupeno ke Zbirohu a zůstalo stále jeho
příslušenstvím.

šteina ke statku Jilemnickému, při němž

potom pořád zůstával. l... 1701 přip. se
tu kostel sv. Prokopa, jenž byl ze dřeva
postaven. Po zřízení fary (1721) l. 1777
Jablkynice (vyslov.Jabkynice), samota znova z kamene postaven.
Jablonec nad Nisou, jinak J. Ně
v okr. Boleslavském, od r. 1359 farní ves,
kteráž patřila tehdá pp. z Vartemberka. mecký, město, prvotně jen ves, která byla
Od r. 1371 držel J. Bernart z Valečova ok. r. 1356 znova založena (proto tehdá
(ještě 1402). V 16. st. byly J. přísl. statku Nový Jablonec) i s kostelem. Tento po
Charvatec, přik. l. 1555 ke statku Dobro výšen r. 1356 na farní :: odevzdán cyria
vici (ještě jako vesnice) a sklesly později kům 1.1sv. Kříže v Praze. Ves sama pa
na samotu. Také fara tu zanikla.
třívala k zámku Malé Skále. Bezpochyby
Jablonec (něm. ngolderhaid, vlastně ve válkách r. 1468 byl J. spuštěn a při
Apfelhaid), farní ves u Plané za Krumlo pomíná se r. 1538 jako pustá ves. V 16. st.
vem,která povstalana klášterství Zlato byl německýmiosadníky zalidněn, &r. 1686
korunském a od 15. st. byla přísl.panství postaven tu kostel. Vzrůst svůj rychlý v na
Krumlovského. L. 1785 zřízena tu lokalie, šem století děkuje J. sklářství. Z té pří
postavena prozatím dřevěná kaple 11787 činy byl r 1808 na městečko povýšen a
posv.) a potom stavěn kostel, jenž l. 1789 když od r. 1806 soukenictví otevřen veliký
dodělán. l.. 1857 zříz. tu fara (T. 334.) obchod do Ruska, přestěhoval se r. 1808
Jablonec Český i Jablůnka, farní ves veliký počet soukenických tovaryšův z Li
v okr. Mimoň., jenž měl farní kostel již berce do J-e a usadili se tu jako mistři.
r. 1356. Tehdá držel J. Jarek z Železnice, L. 1852 povýšen J. na město a udělen
ale od r. 1369 byli pány jeho pp. z Var mu erb, totiž: Orel císařství Rakouského
tem berka. Sice byl J. od konce téhož st. malého erbu kromě štítku, na jehož místě
jměním kláštera Hradiště a proto byl jest štít polovičný, v jehož levém poli erb
1. 1396 spor a podací mezi ním a pány království Českého a v pravém modrém
zVartemberka. Za husit. válek uchvácen jabloň se svým ovocem stojící na trávníku,
od svět. držitelův a držen k Loukovci, s nímž jímž se řeka Nisa stříbrná vine.
v 16. st. dědičně odprodán

a pak ke Svi—

Jablonice,

název staroč. potoka Úter

janům připojen. V 17. st. zanikla fara a ského (15771.
Jablonná, ves u Neveklova, n. vladyčí
Vl. 1725—1733 kostel znova postaven, sídlo, jež drželi do 1. 1417 Hrdibor z Kor
l. 1786 zříz. tu lokalie a l. 1849 fara.
kyně al. 1432 Petr Bepta z Jetřichovic.
Jablonec, ves u Libčcvsi n. vladyčí Pozdějidržena J. od Netvors kých z Březí
sídlo (1365 Dobeš a synové Jetřich a Jaro k Netvořicům, Břežanům a Lešanům. Z jich
slav, 1386 Hašek syn Dobešův, Řehník rodu Jan, prodav l. 1612 Lešany podržel
& Frycek, 1391 atd. Jan, 1420 Řehník, si J., jež zůstala vrodě jeho do I. 1729.
Hašek a Jan, kteří byli z rodu vladyk Tehdá k. ji Jozef Jan hr. ze Vchynic, po
z Vlastislavě). Později byl J. majetkem obce němž l. 1749 Jan Václav hr. Millesimo,
města Bíliny.
od 1: 1763 rod zNeuberka
(až 1805)
Jablonec nad Jizerou, farní vesu Vy následovali. Od té doby se rodové držitelů
sokého, prvotně přísl. hradu Štěpanického. zhusta střídali. (MB V. 49.)
Jablonná, Jablonný, ves u Rabšteina,
L. 1492 dostal se J. na d1l Hynka z Vald
kostel patřil od 1. 1720 k faře Hlavické.

Jablonná — Jablonný
již odkázal hrabě Kojata (12271 Jarošovi;
od té pak doby byla sídlem vladyčím. (Léta
1239 Příbek.) L. 1405 odumřel tu statek
po Hvoždíři, ]. 1446 seděl tu Jan Strniště,
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dal s měšťany nekřesťansky a čeládka jeho
město vypálila. Dvakráte odtud vzniklo
povstání, jež teprve 1. 1609 smlouvou uti
šeno. Od Vladislava k. tuto polovici Ladi—

]. 1465 Nykl Húgvic. Před r. 1541 prod. slav Berka z Dubé, jenž ji najímal jiným

Jindřich Jablonský z Jablonné tvrz a šlechticům. L. 1602 založeny matriky. Ok.
ves J. Lorencovi Šlikovi z Holíče, jenž l. 1623 spojil Jindřich Volf Berka obě po
lovice. T. r. vypuzen jest pastor evange
Jablonná i Jablonný (něm. Gabel lický, ale obyvatelstvo nedalo se na kato
od pradávna, jak svědčí pečeť městská ze lictví obrátiti; teprve když 1. 1628 zdejšího
13. st. pocház, dial. i .lahbel), město při převora skorem do smrti zbili, tu komisař
pomezí Žitavském, jež se přip. již r. 1249. hr. z Kolovrat je mocí vojenskou, bitím
Tehdá patřila J. Havlovi z Lemberka, a vězením na víru katolickou obrátil. Léta
jehož syn Zdislav daroval podací zdejší 1632 byli zde Švédové a vypálili klášter;
kl. Hradištskému; tento tu pak vyzdvihl nemálo škod nadělali i jiní vojáci (1632
klášterec. Po synech Zdislavových, Heřma až 1656). Po Jindřichovi držel J. s_vnFrant.
novi a Markvartovi 11309—1321) násle Antonín (1- 1706), za něhož město přímořím
doval Havel, prvorozený syn Heřmanův, spuštěno (1686). Nástupce jeho Frant.
jenž dal obci 1. 1364 právo, aby 0 stat Antonín z Nostic prod. J. (1768) Rozalii
cích řídili, a l. 1368 založil městské knihy. Vchynské
7. Dubé (1—1714) a její dědic
V l. 1383—1386 k. J. Jindřich Berka prod. ji 1. 1718 Janovi Jáchymovi Pach
z Dubé, po němž tu seděli synové jeho, tovi zRajova, jehož potomstvo J. do
majíce J. na polovice rozdělenou. Jedna naší paměti drželo. L. 1757 obsazena jest
z nich dostala se 1. 1405 v držení pánův J. od Prusův. avšak c. k. vojsko je i s jene
Lipských, druhou drželi páni z Vartem rálem jejich zajalo. L. 1778 zase tu byli
berka asi do r. 1433, pak zase Berkové Prusové. L. 1784 zrušen klášter zdejší a
z pošlosti Kurovodské a konečně přikoup. kostel jeho stal se farním, poněvadž dosa
také 1. 1447 k Lipému Jindřich Berka vy vadní far. kostel l. 1788 i s městem vy
prosil J-ským potvrzení svobod, trh výroční hořel. L. 1809 strojil se tu Bedřich Vilém
a téhodní a cla, jichž potvrzení zjednali Brunšvický k výpravě do sever. Německa,
]. 1472 synové jeho. Jeden znich Jiří zů 1. 1813 obsazena od Polákův a přišel sem
stavi! J. sedmi synům (1507), z nichž zbyli cís. Napoleon. I.. 1850 stala se J. sídlem
tři a J. 1. 1528 Zdislavovi Berkovi z Dubé c. k. úřadův. Erb: štít stříbrný a v něm
prodali. Ten zjednal městu trhy koňské tři červ. věže, každá s okny, cibuřím, sedlo
(1534), dva výroční trhy (1535) a snížil vitou střechou (prostřední jest vyšší) & zl.
roboty (1,536, 1546). Po smrti jeho (+1553) makovicemi. V přízemí prostřední věže jest
uvázal se v J. strýc Kryštof, jenž svobody brána otevřená se zl. mříží vytaženou a.
městské i na vesnice rozšířil. Synové jeho vbráně jest modrý štítek se zl. vidlicí.
Jindřich a Zdislav vyprosili obci druhý trh (H. X. 284.)
Jablonný, Jablonná nad Orličkou,
téhodní(1558) a rozdělili se 1. 1565, držíce
odtud každý polovici městu a panství. Poně městečko vokr. Žamberském, již r. 1304
vadž stará tvrz v městě již dávno zanikla, trhová &r. 1350 farní ves, kteráž postou
postavil Jindřich při městě (před r. 1572) pena k bisk. Litomyšl. J. býval ode dávna
zámek Nový Falkenburk.
Týž sice se přísl. hradu Landšperka a tudíž napřed
přel. s obcí, ale zase jí v mnohém ulevoval; v drž. kl. Zbraslavského a pak biskupův
horší jeho pře byly s klášterem, an byl Litomyšl. Jan biskup zastavil m. J. (1409)
luteránem. Po něm následoval syn Volf JanoviStrýčkovi ze Střížkova, po němž
('i' c. 1599) a potom druhý syn Jindřich, je držel l. 1417 Václ. Peyer purkrabě Landš
jenž prod. svou polovici Markétě Hozlau perský. V potomních dobách měli J. páni
rové z Liběchova (1599). Manžel a dědic hradu Landšperka. Vojtěch z Pernšteina
této, VladislavHozlaur z Hozlau, naklá prodal J-ským pivovar svůj tudíž, tak že
ji připojil k panství Rabšteinskému.
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odtud z várek platův nedávali. L. 1544
dostal se J. 5 Landšperkem v držení Boh
daneckých; l. 1564 koupen zase od Vrati
slava z Pernšteina, jenž (1567) J. a okolní
vesnice svobodou obdařil, aby olstatcích
svých řídili, a J-ským dal výstav piva po
panství. To i císařem Maxmilianem stvr
zeno (1567). Týž Vratislav vyprosil (1580)
majestát na dva výroční trhy, téhodní trh
a clo. Svobody ty potvrdili l'. 1619 bratři
Hrzánové a přidali šenk vína a pálení
kořalky. Kníže Karel Euseb. zLichten

Řídká. (Tato se jmenovala l. 1387 Lhotka
Řitka)
. 

Jágersdorf,

nějaký hrádek neb tvrz

v severních Čechách, blíže neb dále od
Lipého. Když Vilém z llburka l. 1444 před
Žitavou zájem dobytka učinil, byly s ním
posádky z Děčína, Kamenice, Sloupu,.leger
dorfu, Brenné' a Postřelná.

Jáchymov,

král. horní město, jehož

okolí patřívalo původně k panství Ostrov
skému, kteréž se v 15. st. dostalo v držení

Šlikův zHolíče, avšak byla tu také na

šteina (1—1684), obnovil l. 1663 faru, která hoře Pfaffenberg j. od města ves Konrads—
byla 1. 1623 zanikla, a kníže Josef Jan grůn. Na poč. 16. st. (snad i dříve) dolo
Adam rozšířil kostel (1725). V J. narodil valo se tu na stříbro, když však se přišlo
se Frant. Alois Vacek (nar. 1779, 1-1854). na bohatou rudu (1516), povolal sem Ště

Erb: štít stříbrný, u jehož zpodu vršek
zelený se dvěma rostlinami, \mezi nimiž
se spatřuje medvěd hnědé barvy sedící a
v předních nohách zl. berlu biskupskou
s stříb. nasadištěm držící. (Vacek, místopis
Jablonného 1831.)

Jablonské

děkanství

neb kraj dě

kana J. (nejmenší ze všech děkanství) ob
sahoval ve 14. a 15. st. fary Jablonný,
Vartemberk, Mimoň, Brniště, Zákupy, Bren
nou, Svébořice, Osečnou, Dubnici, Suchou,
Žibřidice, Rynoltice, Jitravu a Kunratice.
Jadruž, ves u Stráže pod Přimdou,

pán Šlik mnoho horníkův a založil město,
jemuž dal jméno Důl sv. Jáchyma. Velký vý

těžekstříbra(vl.1516—15453,209.777 H.)
1. 1586—1601 305.790 hřiven) přiměl jej
k tomu, aby založil mincovnu, poněvadž
rod jeho měl císařský majestát, aby mohl
minci bíti (ovšem jen v Říši, avšak nikoliv
bez svolení sněmu kr. Č.). Odchýliv se od
dosavadního spůsobu dal bíti velké mince,
jímž se říkalo Thalergroschen (t. j. Jáchy
movské groše) aneb zkrátka Thaler, po
jmenování, které se potom daleko široko
oblíbeným stalo. Městu udělil svobody,

jejíž obyvatelům markrabě Karel dal 1. 134.4. které také král Ludvík potvrdil (1519),
jisté svobody, k nimž přičinil l. 1371 jako týž pak král vysadil J. (1520) za město,
císař, aby mohli dříví v lesích Přimdeckých jemuž udělil dva výroční a téhodní trh.
sekati. Svobody ty 1. 1434 a 1454 po Zároveň tu vysazena soudní stolice pro
tvrzovány. Cís. Rudolf II. dal jim za svo horníky a potvrzena mince. Tehdá město
bodu sekání les. J. náležela již v 16. st. rostlo rozkládajíc se ještě za horu, na níž
ke statku Olši, k němuž bezpochyby od Štěpán založil hrad Freudenstein tak, že
Přimdecka oddělena.
tento stál uprostřed. Za doby svého nej

Jadruž horní (dříve Německá), ves
vokr. Plan. dříve (1379) na několík vla
dyčích statků rozdělená, z nichž jeden držel
Humprecht. Velká část vsi patřila v 15. st.
ke statku Lomskému, ok. l. 1526 k Plané.
Jeden dvůr kmecí, který patříval kpanství
Tachovsltému, odprodán l. 1606 k Chodové
Plané.
Jadruž dolní (dříve Česká), ves v okr.
Plan., která se vyskytuje již 1. 1379 jako
přísl. Plané.
Jágersdorf, nějaká ves, která se 1.1350
připomíná, když sázeny mezníky mezi ní
a klášterstvím Zbraslavským, snad nynější

většího rozkvětu obsahovalo 1200 domův,
12000 horníkův, 400 šichtmistrův, 800
lezcův a 800 dolů. Když l. 1524 v Němcích
sedlská válka zuřila a Štěpán do Anspachu
pomoc poslal, pobouřili se tím horníci,
nakloněni jouce učení Lutherovu, tak, že
1. 1525 se vzbouřili, hrad vytlouklia všechny
písemnosti zničili. Když se povstání roz
šířilo, nemohlo býti jinak udušeno, než

pomocí sousedních pánův. Již za živobytí
Štěpánova činil ostatní rod Šlikovský ná
roky na podíly z nového bohatství, jež
l. 1520 tak tak urovnány, ale po smrt1
Štěpánově (+ 1526) opakovaly se s větší

Jáchymov Nový — Sv. Jakub
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zuřivosti. Spory ty sice l. 1527 smlouvou valo hornictví a městským živnostem, po
uklizeny, ale sněm kr. Č. obral si je za něvadž se obyvatelstvo stěhovalo do Sas,
příčinu, že rodu Šlikovskému minci odňal zejména 1. 1652, kdež přísná reformace
& ji za právo jen královské vyhlásil. Král obnovena. Horníci odebrali se do nového
Ferdinand, jenž ve věcech komorních velký horního města v Sasích a přes všechny
pořádek zavedl, ponechal ji Šlikům jen na domluvy se nenavrátili. Skrze to město
velké přímluvy do 10 let, avšak tak, aby jindy kvetoucí ztenčeno tak, že ho sotva
peníze podle střihu a zrna v království polovice zůstala. L. 1785 darováno podací
platného a jen jménem královým bili. Léta kostelní obci. L. 1855 postoupeny lesy
1531 založeny matriky a v l. 1530—1544 J-ské národní bance. V 16. stol. byl tu
postaven kostel & vl. 1.547 vpadlo sem farářem Jan Mathesius, plodný a dobrý
vojsko saské. Když se Šlikové ]. 1546 s ně spisovatel (1- 1566?) Erb l. 1546 udělený:
kterými pod obojí proti králi Ferdinandovl štít křížem na 4 pole rozdělený, první a
spojili, pokutováni tak, že jim statky od čtvrté pošikem (zdola nahoru) na červ.
ňaty. L. 1547 postoupili králi J. s horami, a zl. pole rozdělené & přes ty dvě lev
zámkem, městem a panstvím a ponechány království Českého; ve druhém a třetím
jim jen desátky, šmelcovny a podíly horní. poli modrém mezi dvěma skalami domek
Král svěřil pak J. dohledu Bohuslava Felixe hornický nad štolou, uprostřed štítu štítek
Hasišteinského z Lobkovic. Císař Rudolf domu Rakouského (červ. se stříb. pruhem)
ustanovil se na tom, aby J. ke koruně a přes něj dvě horn. kladiva křížem pře
připojen byl (1579), od kteréž doby také ložená. Štít drží sv. Jáchym a sv. Anna.
J. řaděn byl mezi král. města. Avšak úpadek
Jáchymov Nový, ves u Křivoklátu
hor zdejších ani tím, ani opatřenými roz 11.1817 tím založená, že tu postavena velká
manitými, kteréž týž panovník v l. 1585 želez. huť &pec působením Fr. Nittingra.
až 1603 činil, nemohl býti zadržen, protože Když se potom tu lidé osazovali, dáno
jej množství zlata a stříbra z Ameriky do osadě jméno po Jáchymovi Egonovi kn.
váženého a tím zlehčení jeho ceny spů z Fyrštenberka, jenž panství za nezletilosti
sobily. A co by se bylo mohlo ještě zlepšiti, dědicova zpravoval.
SV. Jakub, ves u Kutné hory nazvaná
tomu překáženo ustavičnými hádkami mezi
měst. radou a horníky. Když začaly války po starožitném kostelu, jenž postaven a
(1618 atd.), městská rada nejen posádku dokonán byl 1. 1165 od nábožné Maří a
Mansfeldovu přijala, nýbrž i jemu peníze synův jejich Slavibora a Pavla. Biskup
z mince odváděla (7000 zl.) a poslušenství Daniel jsa tu osobou svou přítomen, tehdá
direktorů podnikla. L. 1623 zavřen far. do oltáře sv. Maří ostatky svatých vložil.
kosrel a kněžíluteránští sesazení, avšak oby (Tito bratří byli 1. 1174 na Moravě.) Po
vatelstvo je všemožně podporovalo. Když zději patřil S. J. kl. Sedleckému a byl
l. 1624 vypuzeni a katolicky se kázati za tu farní kostel, k němuž opatové faráře
čalo, byl kazatel kamenováním vypuzen. sázeli. Král _Zikmund zapsal S. J. (1420)
L. 1625 sice se sem dostavila reformační Bohuslavovi z Doupov &,ten se však vjeho
komisí, avšak k přímluvě kurňršta Saského držení nedostal, nýbrž zabrán od Bedřicha
p0přán0 J-u poshovění. Opětné pokusy ze Strážnice a držen ke Kolínu. K tomuto
l. 1628 a 1629 byly marné. Když pak patřil až dol. 1593, kdež dědičně prodán
1. 1631 přísněji zakročeno, vzbouřilo se Kašparovi Melicharovi ze Žerotína a od
obyvatelstvo, začež město 100.000 tolary něho připojen k Novým Dvorům. L. 1623
pokutováno. Nicméně i potom obyvatelstvo zanikla tu fara a S. J. přifařen k Církvici.
nepovolila a raději se do Sas stěhovalo. Když l. 1845 opravováno v kostele, našly
L. 1634 byl hrad zdejší od Švédů roz—|se ostatky svatých i s authentikou l. 1165
střílen a město dobyto. L. 1636 potvrzeny v oltáři uložené. V l. 1872— 1873 kostel
svobody města, pokud by chtělo býti kato Idůstojně opraven. (M. XIV. 51.)
lickým, avšak reformace se nemohla ani
Sv. Jakub, n. kostel u vésky Pouště
za desítiletí ukončiti a zbytečně se ubližo jmezi Dymokury, Zahornicí a Činěvsí, jehož
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jméno zachováno v pojmenování Jakub
ského rybníka a mlýna. O jeho počátcích
není nic známo. L. 1501 přip. se podací
u sv. Jakuba na statku Kněžickém. Léta
1617 patřilo podací i s chalupami na poušti
u sv. Jakuba v nově postavenými ke zboží
Chotěšickému. L. 1673 tu všechno bylo
pusto a véska P. vznikla později.
Jakubov.(něm. Jokes, pův. Jacobs), ves
v okr. Jáchymovském, která r. 1234 zálo
žena a vysazena jest skrze klášteť Do
ksanský. Když kl. 1.1336 zboží Vele
chovské s hradem Haunšteinem králi Ja.
novi postoupil, nacházel se při tom bez
pochyby také J., poněvadž se později přip.
jako přísl. téhož hradu.

Jakule,

samota u Nov. Hradů, která

Hradce králové. L. 1530 založil Lukáš

Hostovský z Hostovic, kostel na vrchu
slove Konstancí -»k památce M. Jana z Hu
since, M. Jeronýma Pražského a jiných
mučedlníků českýcha. Při témž kostelíku
byl kněz, jenž ódl. 1535 lidem ve Vysoké
& Roudničce přisluhoval. Po r. 1620 po
svěcen byl kostel sv. Janu Křt.

Sv. Jan, Svatojanská teplice, Sva
tojanské (neb Janské) lázně, městec
v okr. Maršovském, jenž povstal na zboží
hradu Břecšteina a tvrze Vlčic. Nedlouho
po r. 1552 objeveha tu teplice a založeny
lázně bezpochyby skrze Kryštofa a Karla
bratří Zilváry : Pilínkova. Mezi těmito
umluveno ]. 1575, že má teplice S. J.
i s tím stavením nad ní Kryštofovi náležeti.
avšak pohodlí stran mytí má při rodu
zůstávati. Od kníž. Švarcenberka postaveno
tu 1. 1680 několik domů. Vzrůst místa
tohoto padá hlavně do našeho století.

má jméno po potůčku ústícím pod Biňo
vem (1339).
amný, far. ves u Jablonného v okr.
Žamberském založená na panství hradu
Sv. Jan na Skále viz Sv. Ivan.
[.andšperka možná dosti brzo, avšak přip.
Jankov, r. 1242 a 1293 dvě vsi, které
se teprve 1. 1409, protože se snad jinak
jmenovala. L. 1409 zastaven J. Janovi patřily kostelu Polenskému a jichž po
Strýčkovi ze Střížkova. Později vy lohu dnes nelze zjistiti.
Jankov (pův. “ Janka, něm. Jan/cet
placen od Kostkův a držen napřed kLandš
perku, pak Lanškrounu. Později tu po schlag, pův. Jenkesslag), ves za Krumlovem
stavena soukromá kaple, při níž založena nedlouho před r. 1268 založená, jež se do

stala tehda kl. Korunskému. Od 15. st.
Jamný Dolní i Jamné, farní vesu Bez patřil J. k panství Krumlovskému.
Jankov, městečkou Otic ve 14. st. sfar.
Zderazskému. Od r. 1350 byl tu farní kostelem, jehož podací patřilo [. 1362 Ma
kostel, jehož podací patřilo kumtorům těji, Petrovi & Linhartovi, bratřím z Vla
Manětínským řádu sv. Jana. Kdyžl. 1420 šimě s mateří jich Libuší a l. 1390 Janovi
potom lokalie a 1. 1891 zříz. fara.

družic, jež se přip. r. 1227 a patřila kl.

klášterství Manětínské skrze pány ze Švam
berka zabráno, držen J. odtud ke hradu
Krasikovu. V 17. st. zanikla tu fara a J.
patřil ke Krsům. L. 1696 tu zase fara
obnovena.

Sv. Jan, Hory Svatojanské, far. ves

zV., l. 1405 dvěma Janům staíšímu a mlad

šímu. Po nich následovali Ja nk o v ští
zTalmberka, totiž Diviš (1413), synové
jeho Mikuláš a Vilém (1418 atd.), onoho
syn Václav (1469—14985 tohoto synové
Petr a Jan (1526), Vilém (1551—1586),
syn Janův, Jiřík (1- 1623) syn Vilémův.
Po smrti Jiříkově dostal J. mladší syn Jan
(1- 1663), jenž zažil krutou bitvu v okolí
(viz níže). Dědicem jeho byl synovec Frant.
Vilém (1- 1665), po němž drželi J. synové
Jan Frant. Kryštof (1- 1698) a po tom Ru
dolf Frant. Ferd. (1- 1705). Tento prod.

mezi Velešínem a Trh. Svinami. Až do
18. st. byla tu holá hora (Ločenická hora).
V l. 1732—1735 založena tu skrze faráře
Velešínské kaple sv. Jana Nepom., která
vl. 1777—1782 rozšířena v kostel a ambity
opatřena. L. 1786 založena tu lokalie a
asi vten čas rozprodány okolní pozemky
k založení vesnice. V l. 1823—1824 zase J. (1702) Janovi Kořenskému zTere
kostel obnoven a věží opatřen a l. 1856 šova, jenž se ze zámku zdejšího (býv. tvrze)
tu zřízena fara.
přestěhoval na zámek Ratměřický jím za
Sv. Jan na kopci, samota u Nového ložený (viz Ratmířice). Po zaniknutí fary
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[. 1667 dosazen kekostelu kněz zase l. 1707 bita, dílem zajata. O 4 hodinách odpo
al. 1761 fara obnovena. Erb: štít černý ledne byl konec bitvy, Švédové vítězi a
a v něm zl. koruna o pěti špicích a nad zbytky cís. armady utekly do lesů. Císařští
ztratili 4000 mrtvých, 134 důstojníkův,
každou špicí zl. hvězda. (MB. 1. 75.)
Jankovice (německy Enkengrůn), ves 4000 zajatých (i Hatzfeld) a 24 děl. Švé
u Teplé, jež se přip. [. 1273 jako majetek dové přišli o 2000 mužův. O nešťastném
kl. Teplského a v jeho držení pak ne Gotzovi udělali si sedláci přísloví: Pořídil,
jako Kec u Jankova. (Kriegschronik).
přetržitě zůstávala.

Jankovská

bitva (1645, 6. března).

Janov

(Jansdorf), farní ves u Lito

Torstensenovi, veliteli švédské armády, tá
hnoucímu od Radomyšle k Něm. Brodu hr.
Hatzfeld, velitel c. k. armády,- chtěl zastou
piti cestu a táhl proto od Strakonic na
Písek a Tábor k Sázavě. Večer dne 5. břez.
leželi císařští u Otic a Jankova, ani se
Švédové ze Sedlčan kJankovu podali ::
severně od něho položili. Obě strany měly

myšle, jež měla farní kostel již r. 1349,
když postoupena k bisk. Litomyšl. J. po
vstal na klášterství Litomyšlském a po zří
zení biskupství přidělen l. 1347 biskupovi,
vjehož držení až do 1. 1421 zůstával, avšak
i potom byl přísl. hradu v Litomyšli. Kostel,
jenž l. 1623 svého duchovního zprávce po
zbyl a k Litrbachům přifařen byl, ke konci
své příčiny, aby boj svedly. Švédové měli 17. st. znova vystavěn a l. 1785 zase farou
16.000 mužův a 80 děl, císařští 16.000 opatřen.
mužův & 24 děl. Císařští leželi tak, že
položení jich 11 Skrýšova a Ratmiřic bylo
kryto výšinami, lesy a rybníky, avšak Gótz,
který velel levému křídlu u Ratmířic, opo
minul hůrku u levého boku křídla svého
nad Broumovici a Vlčkovici, na níž stála

kaplička, obsaditi. Tedy Torstensen hned
z rána 6. března oklamav císařské hůrku
obsadil. Poněvadž odtud hrozilo nebez
pečenství nejen levému křídlu, nýbrž i ce
lému šiku císařských, mínil Gótz chybu
svou napraviti útokem na hůrku. avšak
nepřesvědčiv se napřed o poloze krajiny,
zapadl mezi lesy, rybníky a močály, ne
mohl se pořádně sešikovati a utrpěl velké
ztráty skrze švédské dělostřelectvo a jízdu.
Tam Gotz byv postřelen padl. Nyní Hatz
t'eld změnil své položení a položil se na
stráních naproti Švédům. Tito činili zuřivé
útoky na císařské, ale vždy odraženi. Tu
pravé křídlo císařských majíc z toho radost,
bez vědomí Hatzfeldova postoupilo a aby
nenastal zmatek, kázal Hatzfeld celé armádě
následovati. Jízda na levém křídle vrhla
se na pravé křídlo Švédův, rozvrátila je,
avšak majíc nyní svého prospěchu vy
užitkovati, dala se do plenění švédských
zásob. Střed a pravé křídlo sice byly také
postoupily, avšak nic proti Švédům ne
zmohly. Když pak cís. jízda na útěk obrá
cena, tu pěchota sama jsouc na sebe po
ukázána ocitla se v nejhorším a dílem po
Mlstopianýslovnlk: Část historická.

Janov,

Janovice,

ves v okr. Most.,

n. manský statek s tvrzí, kterýž k. l. 1386
Boreš z Oseka, ale pak držel rod Ga—

blencův 2.1. (1393 Petr, 1437 dva Jin
dřichově).' V 15. st. patřil ryl. z Rechen—

berka,

v jichž držení až do 16. st. stával.
Když Hanuš z R. 1. 1577 zemřel, spadl J.
na cís. Rudolfa, jenž jej ihned dědičně

prodal Jiříkovi Hartyšovi

z Hartyše.

Tohoto potomci drželi jej se Zalužím až
do 1. 1623. I.. 17-26 pr. jej Anna Barbora
Krakovská rozená Michnova obci města

Mostu.
Janov v okresu Jesenickém nazývá se
česky vlastně Ostrovec (viz to).
Janov, dvůru Úhřec (v okr. Stodském),
n. ves, která se přip. r. 1272 a patřila

kl. Chotěšovskému.

Týž měl tu také

nápravu. L. 1422 zastaven J. Janovi Ha

novcovi ze

vamberka.

Právo toto

l. 1464 klášteru skrze Dobrohosta z Renš
perka navráceno, ale rybník J-ský dostal
se v držení pánův Roupovských od r. 1468

až do r. 1549 a odtud pp. z Klenového.
Konečně od probošta l. 1603 vyplacen a
zase ke klášteru připojen. Ves mezi tím
i s tvrzí spustla.

Janov, Janovec, n. ves na místě ryb
níka u kaple sv. Blažeje u Branišova blíže
Teplé, jež se přip. r. 1322. Tehdá koupil

kl. Teplský J. od Abrahama ze Žichlic
a syna jeho Haranta a odtud zůstal v jeho
27
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držení. L. 1421 zastaven Vilémovi z Pně cími pány byli Purkart (1- 1397), Purkart
tluk, ale později zase vyplacen.
1307—1402, Jetřich (1- j. 1413) a Petr
Janov, farní ves u Soběslavě, prvotně (1413—1433)./,Od [. 1453 byly J. s tvrzí
kostel sv. Jana, který v l. 1712—1716 zdejší v držení Štěpána Vtrchoty z Vrcho
v lese postaven od Frant. Leop. Vorači tic, jehož potomek Jan tu 1. 1510 a potom
ckého z Paběnic, držitele Myskovic. seděl. Později seděl tu Předbor z Radej
L. 1726 založeno při něm kaplanství, jež šína, jehož syn a dcery pr. J. městečko
zřízeno l. 1743 za administraturu a ko &ves (1549) Janovi st. z Říčan. Nástupce
nečně povýšeno l. 1858 na faru, která po a dědic jeho Vlachyně pr. J. 1586 Hyn
držela jméno Myskovice. Při kostele sta kovi z Roupova, od něhož postoupeny
věny chalupy, které l. 1814 na vesnici l. 1603 Janovi z Vrtby. Tento je dal za
povýšeny & J. pojmenovány. V J. narodil díl 1. 1609 synu Sezimovi, jenž je s mno
se 1. 1836 Frant. Studnička. (T. 739.)
hými okolními _statky do smrti (1- 1648)
Janov, ves u Ml. Vožice, r. 1360 farní držel. Po něm držel J. syn Ferdinand
ves, která náležela ke hradu Vožickému Fr. ('l- 1712) k Oticům, po něm pak ná
kromě půl druhého lánu, který patřil ke sledovali syn Arnošt Fr. (+.1750), tohoto
hradu Šelmberku. Oboje později sloučeno syn Arnošt František (1- 1791) a tohoto
od držitelův panství Vožického. Fara tu syn Adam Fr. ('l- 1807), po němž dědil
za neznámé doby zanikla a kostel l. 1726 Frant. Josefhrabě Vratislav z Mitrovic
(1-l. 1849). Z jeho rodu panství l. 1872
znova postaven.
Janov, n. ves v okolí Sloupu za Čes. vyšlo. Fara ]. 1624 zanikla a l. 1787 zase
Lipým, kterou Hynek Hlaváč z Dubé (zemř. obnovena. Erb J. není znám. (MB. 1. 35.)
Janovice
ervené viz Janovičky.
l. 1423) k. od Janka ze Chcebuze a dě
Janovice nad Úhlavou, městečkon.
dici jeho pr. l. 1424 Hanuši Velflovi

z Varnsdorfu.

Odtud držen ke Sloupu. s hradem, původiště Janovských z Jano

V 15. st. vypálen a spustl, přip. se sice vic, z nichž první Jan se ]. 1290 připo
1. 1471, avšak jen jako místo, poněvadž míná. Král Jan zastavil J. Petrovi z Rožem
v pamětech 16. st. se o něm mlčí.
berka, ale nedlouho potom dostaly se zase
Janovec viz Janov.
Bohuslavovi 2 J. Nástupce jeho Racek po
Janovice (prv. Janovicí), ves u Abrš dal hrad a městečko králi v manství (1356).
pachu, byla prvotně přísl. hradu Abršpachu. Tehdá tu byl také farní kostel. Po Rackovi
S tímto drženy ]. 1528 atd. ke Skalám. následovali synové Jan a Smil (1376 až
Když po r. 1580 panství to děleno, do 1402) a pak Janovi synové Vilém a Bavor.
staly se J. a Abršpach do rodu Bohda Od těch dob měly J. dva pány asi do
neckých a 1. 1589 po novém dělení pro r. 1423, kdež Oldřich 2 J. stal se samot
dány ke zboží Teplickému a při jiném ným držitelem. Po něm následoval syn
dělení (1615) k Dolní Teplici. L. 1627 Oldřich (1—j. 1483) a tohoto syn Heřman
odprodány J. Anně Strakové z Hod (+ j. 1536). Tento odsud vedl války s Ba
kova a utvořen nový statek Janovský. vory a Čechy. Naposled učiněn s ním mír,
Syn této Jan Petr Straka z Nedabylic propuštěny mu J. 2 manství a městečku
(1- 1720) koupil Horní Teplici a k ní J. vysazeny clo_ téhodní trh a 2 výroční.
připojil.
Když se potom zase zdvihl, J. dobyty od

Janovice Vrchotovy (ve 14.st. i Her královských Po něm držel J. Petr Suda
borlouy), městys a farní ves, oboje v okr. z Řeneč, jenž všechny škůdce stavu měst
Otickém, prvotně ves a panské sídlo, po ského podporoval. Města tedy se spolčila
němž se jmenoval l. 1243 Kunrát z Janovic proti němu (1520), hrad J. dobyla a vypá
a potomci jeho pp. z Janovic erbu orlice. lila. Od té doby se bydlelo jen na předhradí.
Z rodu toho drželi J. Kunrát (1234 až L. 1524 J. zase Heřmanovi navráceny a
1254), Purkart (+ c. 1295), Zdík (1295), městečko nejen od krále znova obdařena,
Herbort (1336 - 1356). Za tohoto již tu nýbrž obdrželo od Heřmana svobodu, aby
bylo městečko a farní kostel, jehož poda-l se řídilo právem Klatovským a mohli
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o statcích říditi. Synové jeho Vilém, Jiřík bouřili se obyvatelé proti vrchnosti, začež
& Jindřich drželi od r. 1539 J. každý tře— původové odstěhování do Divišova a po

tinou. První díl byl po Vilémovi v držení
vl. z Jemničky a od nich se dostal dědi
ctvím zase Janovským. Druhý díl měli Ji
říkovi synové a na třetím seděl Jindřich,
jenž připojil k němu ostatní 2 díly. Sy
nové jeho Jan ml. a Jiřík zjednali městečku
majestát na potvrzení svobod (1598). Roz
dělili zase J. na polovice, ale Jiřík je zase
sloučil a zůstavil synovi Janovi Jindřichovi
(1626). Synové tohoto Jiří Gothart a
Oldřich Vilém potvrdili l. 1649 svobody
městečka, kteréž od 1. 1618 mnohými ne
řestmi souženo bylo. L. 1674 k. J. Matouš
Ferdinand arcibiskup k nadání biskupství
Klatovského, jež se mělo zříditi, a když
z toho sešlo, pr. J. Vilémovi Albrechtovi

tomci jich nuceni tu do čtvrtého kolena
zůstávati. K zamezení budoucí nespokoje
nosti udělil Jan Václav H. ze Št. obyva
lelům (1692) právo, aby mohli 0 statcích
svých říditi a jiné svobody v příčině osazo
vání se v městečku, obchodu, soudů, robot a
dovolávání se spravedlnosti u kraj. úřadu.
Týž zavedl také l. 1690 exposituru, poně
vadž fara po vypuzení kněží pod obojí za
nikla. Dcera jeho Anna Amabilie (1-1724)
potvrdila svobody městečka (1713). Anna
T. kněžna Savojská založila !. 1767 kostel
sv. Aloisia na rynku, jenž dostaven l. 1795
a byl pak farním. Posavadní farní kostel
sv. Jiljí byl zavřen & měl býti sbořen, avšak

l. 1871 po opravení zase otevřen. Erb: štít

Krakovskému z Kolovrat. Od té doby modrý, u jehož zpodu tři zelené pahrbky a
patřily J. k panství Desenskému, které
Prokop K. z K. (1757) k panství Bystři
ckému prodal. L. 1764 přistavěna věž ke
kostelu. Erb: Štít červený, u jehož zpodu
trávník a na něm věž čtverhranatá stříb.
ze štukoví postavená s oknem, cimbuřím,
černou sedlovitou střechou a zl. korouhví
čkami. U zpodu věže brána otevřená s dve
řejemi své barvy a železnou mříží. Po
stranách věže dva modré 'prapory k na
sadištím připjaté a na střeše stříb. prapor
k pravé ve větru vlající, vše se zlatými
hroty. (H. IX. 136.

Janovice

na nich stříb. hradba ze štukoví a cimbu
řím až do polovice štítu dosahující 'a na ní
zl. R. Nad hradbou zl. hvězda 0 8 (má
býti 6) špicích a v ní štítek modrý, zl.
korunou korunovaný, v němž zlaté G.

(MB. xu. l.)

Janovice (něm. Johnsdorf), ves u Ja
blonného, bývalé přísl. hradu Lemberka
(1402 v lese Janovském dovoleno klášt.
Jablonskému dříví sekati). L. 1518 byly
J. pusty, avšak l. 1574 zase vystavěny.

Janovičky, J anovice, vesu Vysokého
Mýta, jež byla r. 1244 sídlem Noska z J.

Uhlířské (tak již 1431), a také později vlad. statkem. Jindřich Vlk

město, ve 14. st. místo s farním kostelem, z Kvítkova pr. J. před r. 1540 Bohu
jehož podací náleželo ]. 1359 Jaroslavovi slavovi ze Zahrádky. Později patřily J.
a l. 1390 bratřím Albertovi & Markva1tovi ke statku Dobřikovskému (již ok. l. 1560),
ze Šternberka držitelům jedné polovice když pak tento Frant. Karel Libštcinský
hradu Šternberka. l později patřily J. U. z Kolovrat prodal (16931, vymínil si J.
k témuž hradu, avšak bylo tu i vladyčí a přivtělil je k panství Chroustovskému.
zboží, jež po Anežce z J. zdědil manžel
Janovičky, Janovice, kostel u Ko
její Otík z Vřeskovic a l. 1431 druhé šumberka, jenž byl r. 1349 farním a po
své manželce zapsal. Když se Šternberkové stoupen k bisk. Litomyšlskému. U něho
proti králi Jiříkovi bouřili, jsou jim J. U. bývala ves, jež se přip. l. 1392 jako přísl.
mocně vzaty. Král zastavil je Janovi Kost hradu Rychemburka, avšak v 15. st. spustla.
kovi z Postupic, od něhož je vybavil Také fara tu zanikla a kostel zůstal filial
král Vladislav (1485) a zase se Štern ním. l.. 1741 znovu stavěn al. 1746 po
berkem Šternberkům vrátil. L. 1544 kou svěcen. Ze staré písně lidem složené jde
pila obec od vrchnosti dvůr Kochanov. na jevo, že jedna slečna Berkovna dědictví
Petr Karel Holický ze Šternberka obdařil svoje oddala kostelu Matky boží na poušti
městečko právem pivo vařiti (1- l. 1608). Janovičkách na oběd pro chudé. Fundace
L. 1680 zuřil v městečku mor. Ok. l. 1690 tato trvala do 1. 1784. (PA. ]. 170.)
27*
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(aneb od 18. st. také Čer l. 1307 přip. Tehdá zapsány užitky jeho
Elišce králové. L. 1316 ujal J. zase
král, avšak, zapsal ji potom Markétě
Lehnické ('l- 1322) Zdejší kostel farní

vené Janovice), městys u Kutné hory, ve
14. stol. s farním kostelem. J. drželi od
1. 1374 bratři Ješek, Zdeněk a Mojek a
l. 1390 a potom ze dvou třetin bratří

sv. Mikuláše byl biskup JanzDražic(-j— 1343)
Zdeněk a Jodok ze Soutic. Po onom, daroval ke kr. kapli Všech Svatých, avšak
který ještě 1. 1440 žil, následoval syn Aleš arcibiskup Arnošt vybaviv jej daroval jeho

(1. 1446—1461) předek Janovských ze
Soutic. Po jich vyprodání následovali
Petr Janovský z Suchotlek (1- 1482) a
syn jeho Bohuslav (1487—1505), 1516
Hynek Haugvic z Biskupic, l. 1524
Jetřich z Lukavce a později Jan z Pa
řízku, _od něhož k. J. Adam z Říčan.
Týž je prodal l. 1550 Markvartovi Stra

podací klášteru, kterýž při J. pro bratří
řádu sv. Augustina založil. Klášter tento
s kostelem sv. Maří stál za nyněj. mostem
Praž. při Labi asi v místech domů č. 22
a 23. Probošty tohoto kláštera byli: Petr
(1- 1371), 1371—1418 Jakub (snad dva
JakubovéP), 1418—1421 Štěpán. Cís. Karel

zapsalJ. knížatům Opolským, od nichž
novskěmu ze Sovojevic a tento léta je Václav IV 1. 1389 vyvadil, avšak zase
1551 Adamovi Budovci z Budova. l. 1399 králové Žofii zapsal. L. 1372
L. 1567 k. je Jan z Chlumu

a od něho obdrželi obyvatelé svobodu,:tby mohli 0 stat
2 Kolo cích říditi. L. 1404 dovolil arcibiskup, aby
klášter byl přeložen ke kostelu sv. Miku
láše. Když začaly války i. 1419, ustanoven
jest Hynek z Červené hory za hejtmana
v J. Jeho jako i německých měšťanů v J.
šteinskému z Kolovrat (1- 1630). Po nepřátelství ke kalichu popudilo kališníky
tomto následoval syn Zbyněk Leopold tak, že 1. 1421 po dobytí města mnohé
(1- 1647) a od tohoto dost.-ily se J. do přes úmluvu usmrtili. Štěpán probošt s ře
rodu Obyteckých (1646 Litmír Viduna, holníky upáleni. J. stála odtud při bratr
1671 Jan Václav, 1712 Jozef Arnošt). stvu Orebském. L. 1427, když vojsko měst
L. 1715 k. J. Frant. Arn. hr. z Thůr ské obléhalo Červ. horu, osadili J. Táboři
heimu. Tento založil při kostelu (který &drželi J. do r. 1434. Cís. Zikmund za
byl vl. 1636—1651 docela bez kněze a stavil J. králové Barboře. která ]. 1445
potom obstaráván z kláštera Sedleckěho svobody města, zvláště úmluvu scís. Zik
aneb odjinud) exposituru (1717). (L. 1657 mundem, když jeho poslouchati slíbili, po
založeny matriky.) Teprve !. 1812 zřízena tvrdila. Avšak když se hned potom proti
tu fara. Od 1. 1724 byly J. majetkem obce ní zbouřili, zastavila J. Jiříkovi z Podě

(1575) Albrecht Novohradský

vrat ('i' 1580). Bratr jeho Petr (1- 1596)
odkázal J. strýcům svým Janovi Bezdruži
ckému a Volfovi Novohradskému. Onen
dostav J. na díl prodal je Heraltovi Lib

Kutnohorské.

Erb: štít červený pod brad (1445). Obec nucena poddati se

zl. korunou, u jehož spodu tři pahrbky
zelené, nad nimi dvě kladiva hornická pře
ložená a výše korunovaný štítek domu
Rakouského, totiž červený se stříb. ležatým
pruhem, na němž jsou zl. písmena F H[,
štítek drží z pravé cís. orlice, z levé Český
lev jednou nohou na jednom z kladiv
stojíce.

mu v pravé člověčenství až do korunova
ného krále (1448) Aby udržování byli
v poslušenství, udělal Jiřík hrad zdomu pro
boštského. Týž hrad zastavil král Ladislav
potvrdiv svobody obce a přidav trh vý
roční Vaňkovi z Valečova, jenž měl spory
s obcí a konečně l. 1465 statek svůj při
městě prodal. Král Jiří potvrdil l. 1466

Jaroměř, král. věnné město, prvotně svobody města, k nimž Vladislav (1476
knížecí hrad podle staré pověsti založený až 1492) nové přičinil, a l. 1497 výroč.
od Jaromíra Přemyslovce (1- 1089), když
prý Hradecko za úděl držel. Jisto jest, že
1. 1126 stál, když Břetislav Přemyslovec
tu uvězněn. Ve 13. st. založeno tu město

trh, 1. 1504 clo a výroč. trh přidal. Na
poč 16. st. důchody obce tak se zmáhaly,
že kupovali okolní statky. O ty všechny
přišli ]. 1547 a jen malá část 1. 1549 na
podlé západního spůsobu, které se poprvé vrácena & kromě toho [. 1548 město vy

Jaroslavice — Javorná
hořelo. L. 1554 zavražděn tu kníže Dmitr
Sanguško. Od násled. králův obdržela J.
svobody vl. 1564 a 1575. L. 1618 účast
nili se J-ští povstání, začež jim nevelké
jich statky pobrány, ale zase navráceny,
protože průchody vojenskými velice znu
zeni byli (1628). L,. 1625 vyhostěni kněží
nekatoličtí a prováděna reformace bez vel
kých těžkostí. L. 1639 védové město hu
bili, l. 1670 město vyhořelo, pročež mu
v l. 1670—1681 na platech slevováno.
L. 1707 zaveden nový hospodářský řád.
L. 1753 svalila se věž u kostela sv. Mi
kuláše stojící. L. 1778 ležel 11J. s vojskem
cís. Jozef II., a v městě se zdržoval [. 1780,
když zakládal pevnost Ples. Pak vl. 1781
až 1786 zase sem několikráte přijel. Léta
1786 měl býti zavřen kostel sv. Jakuba,
což obecní úřad dovedl zameziti. L. 1788
zaveden magistrát. L. 1831 vystavěn jest
železný most. L. 1850 stala se J. sídlem
c. k. úřadův. L. 1856 stavěla se tu železná
dráha. Erb: štít červený a na něm trnová
koruna a v ní erb království Českého,
stříb. lev. (A. Knap, Pam. Jaroměře.)
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Jarpice, ves u Zlonic, kterou Jenofita
z Obořiště darovala !. 1333 klást. Zbra

slavskému.

Od r. 1420 byly J. v držení

zástavních pánů, zejména 1. 1420 bratří

2 Račiněvsi, l. 1463 Viléma zllburka.
Ten a nástupce jeho drželi J. k Budenicům
a l. 1562 dědičně koupeny. Když Bude
nicko l. 1587 děleno, dostal Daniel Hrob

čický z Hrobčice

J. na svůj díl. Týž

prod. J. (1594) bratru svému Janovi, jenž
ji připojil k Hospozínu. S ním pak kou
peny k panství Zlonickému.

Jasenná, Jesenný (staron. Rosperch),
farní ves u Jaroměře, jež patřila ke krá
lovství a farní kostel měla již r. 1352.
Ves dostala se r. 1346 skrze darování

Karla markrabě v držení mansionářův
Pražských. Cís. Zikmund zapsal J. Hyn
kovi z Červené hory, v jehož rodě ještě
1. 1454 zůstávala. L. 1514 byla J. v držení

Mikuláše star. Trčky

z Lípy a potom

jeho potomkův, od nichž 1. 1585 dědičně
dokoupena. Připojena byvši l. 1533 k dílu
Smiřickému, k témuž panství pak stále
náležela. L. 1817 kostel rozšířen.

Jaroslavice, ves u Hluboké, n. s tvrzí,
Jastřáb, n. ves, nyní samota Kučeřavá
1.1360 statek Bruma z Řek, 1398—1408 jižně od Orlíka, na levém břehu Vltavy.
z části Maršíkův, ": časti Kunše a Marše Ves tato stála již za krále Jana, jenž ji
zPřehořova. V 15. st. nabyl J. Ojíř s manželkou svou Eliškou svobodami ob
z Protivce (1454), jehož potomek pr. J. dařil (1378 potvrzeny). L. 1361 byla za

(1520—1530)BohuslavoviMalov0izMa stavena a po výplatě počítala se ke hradu
lovic. Od té doby patřily ke zboží Dří Zvikovu.
tenskému, s nímž připojeny ke Hluboké.
Javor, Jav o ří, ves u Klenového(1379)'
(H. VII. 172.)
jež ke hradu tomuto (1547) patřila.
Jarošov, farní ves u Jindř. Hradce,
Javor, n. tvrz a ves v lese mezi Šťá
v níž se přip. farní kostel již r. 1368. hlavy a Kornatici, l. 1373—1379 statek
Tehdá patřil J. ke zboží Počáteckému Čáslavův, ]. 1409—1415 Čajchanův; po
hrabat : Hardeka a Rece; když pak zději prosluli Chval se synem Jaroslavem
pp. Hradečtí panství to r. 1389 koupili, (1420 atd.), Přibík a Volfart jako bojov
náležel J. k panství Hradeckému a proto níci za válek husitských. V 15. st. J. vy
byl pánem jeho r. 1409 Jan ml. : Hradce. pálen a pustina připojena ke Spál. Poříčí.
Fara se tu nepřetržitě udržela. Vl. 1594 Kokořovci přivtělili J. od něho ke zboží
až 1773 patřilo podací kostela jezovitské Šťáhlavskému, při němž se 1. 1624 les a
koleji v Hradci. L. 1751 kostel shořel a louky J. přip. (P. A. Vlll. 420.)
Javoří, (1255) pohoří mezi Broumov
l. 1755 obnoven. (T. 412.)
Jarošov, ves v okr. Litomyšlském n. skem & Slezskem.
s tvrzi, v l. 1407—1412 prý sídlo Vavřince
Javorná, Javorný (t. j. řekanebpotok,
Toulovce z Třemošné, jenž učinil ně nikoliv Javoří, něm. Gabhorn), farní ves
kolik zbožnýchnadání. Obec Litomyšl u Karl. var, n. manský statek ke hradu
ská koup. l. 1480 Budisla a J. od Čeňka Bochovu a Andělské hoře, který drželi
z Barchova &Jana Makovského z Potsteina. ]. 1366—1375 Litolt z J. al. 1392—1408
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Hanušek. Později patřila J. přímo k An-|
dělské hoře a \rchnost tu měla dvůr. Po-Í
zději oddělena J. s několika vesnicemi jakol
samostatný statek se zámkem, který drželi
dol. 1631 Jan Jiří a Volf Linhart Kolo

zdejší od sedláka Viléma Erbena postavený
stal se 1. 1785 farním. (H. V. 222.)

Javorská,

Javory (dvě vsi malá a

velká) u Úštku, z nichž jedna byla r. 1609
pusta. Oboje patřívaly k Lipému, avšak na
nové zFelzu. Těm tehda zabrán a pro poč. 17. st. ves Javory a ves pustá Ja
dán Gerhartovi z Kvesten berka, jenž J. vorská k Novému zámku odprodány.
k Bečovu připojil. Bývalá zámecká kaple
Javory, Javorka, farní ves u Děčína,
stala se 1. 1856 farním kostelem.
jež se vyskytuje od_ r. 1454 jako přísl.
Javornice (t. j. ves na potoku Javor hradu Děčína. L. 1748 postavili tu oby
nici), farní ves u Rychnova n. K., v níž vatelé kapli, která vl. 1772 a 1816 zvět
byl farní kostel již před r. 1359. J. drželi šena. L. 1798 zříz. t_uexpositura a l. 1853
'
r. 1359 Čeněk zLichtemburka
a od fara.
r. 1364 patřila z části ke hradu Skuhrovu,
Jažlovice, Žezlovice, farnívesu Říčan,
pak ke hradu Rychemberku, s nímž při v níž byl far. kostel již 1. 1354. V J. seděli
pojena k panství Litickému. Druhá část l. 1396 Jan Tichava, Roprecht a Bohuslav
patřila ke hradu Potšteinu. Oboje skrze bratři, 1415 Mrakeš z Rohozova, 1417 Mi
Viléma z Pernšteina sloučeno v jednom kuláš. Ku konci 16. st. seděli tu na tvrzi
panství. Když pak později rozkouskováno, Branišovští z Branišova, l. 1601koup.
ponechána J. při Rychnovu. L. 1602 tu J. Jakub Berbek zKunvaldu. Po jeho
p0staven nový kostel ze dřeva, 1. 1785 smrti koupil J. (1614) Jan Bořivoj Kyš
z kamene. Od 1. 1623—1772 byl lilialním perský z Vřesovic, ale prodal je zase
(1617) Janovi Skalskému z Dubu. Od
k Rychnovu, l. 1855 se stal farním.
Javornice, ves pod Helfenburkem, jež tud patřily ke Slušticům a od r. 1624
byla r. 1284 sídlem \'ladyčím Slavka se k Čern. Kostelci. Tehdá zanikla fara. Léta
synem Heřmanem a Havla se synem Slav 1787 zříz. tu lokalie a l. 1856 fara.
kem, l. 1387 Heřmana a Jana. L. 1416
Ječniště, n. ves západně od Lomnice
patřil dvůr kmecí k Domanicům. Větší část n. P. v okolí Černé a Bítouchova. Před
Javornice patřila pak ke hradu Helfen r. 1407 držel ji Mareš z Lužce. V 15. st.
burku; sice tu zůstal svobodnický dvůr, J. spustlo. L. 1542 prod. Bušek Cidlin
nad nímž Vilém z Rožemberka [. 1579 ský ze Sluh ves pustou J. Vilémovi star.
vrchnost získal. Od té doby patřila J. k pan z Valdšteina a od té doby patřilo k panství
Lomnickému.
ství Netolickému.
Javornice, (1399 a 1580) potok u Zví Ječovice (prvotně Ječovicí), farní ves
kovce.
u Libochovic, v níž byl farní kostel již
Javorník,Javorníky,Javornice,\'es před r. 1359. J. patřívaly 1359 bratřím
u Poříčí n. Sáz., někdy přísl. hradu Zlenic, Slavkovi a Boršovi z Oseka, vl. 1363
a potom panství Konopištského.
až 1379 Slavkovi samému. Část patřila

Javorník,

farní ves u Hostinného n. již i. 1341 ke klášteru

s tvrzí, jež byla se vsí manským statkem
ke hradu Trutnovu. L. 1496 dělili se 0 něj
bratří Jiřík, Kryštof, Zikmund a Mikuláš.
Později jej měli Václav syn Mikulášův a
po něm strýc Zikmund. L. 1528 koup. jej

Osecké mu, prvý
díl přik. ke klášteru 1.1359 od Beneše
z Koponik a bratra jeho. L. 1574 prodal

kl. J. Urbanovi Pfefrkornovi

z Oto

pach u. Od jeho potomků přivtěleny k Pod—
bradci, když jej koupili, a s ním se dostaly
MartinRadikovský z Hrádku al. 1533 ke Mšenému & pak kBudyni. Část vsi

AdamZilvárzPilinkova,jenžjejkzámku patřila ke Vranímu. Po zaniknutí fary byl
Břecšteinu připojil. Po koupení tohoto ke kostel až do 1. 1763 lilialním k Budyni;
kníž. Frydlantskému oddělen J. od panství t. r. zříz. tu lokalie a 1. 1855 fara. Kostel
Vlčického a s Forstem. dán v léno. Pozdějl [. 1783 znova postaven.

zase patřil k panství Vlčickému, l. 1808
Jedibaby, Dědibaby (prv. Dědibabi),
však od něho se Sejfami oddělen. Kostel ves v okr. Velvarském n. s tvrzemi, l. 1295

Jedlany — Jelčany
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sídlo Příbkovo, Jakubovo a Martinovo, pak
Jedomilice, Dědomilice (prv. Dědo
na vladyčí statky rozdělena, z nichž jeden milicz'), ves u Smečna. V 15. st. patřila
drželi. 1374 Mareš a 1.1384—1419 syn k Malikovicům; ok. ]. 1508 k. jí Děpolt
jeho Mareš. Jedna tvrz patřila kapitule z Lobkovic, od jehož potomkův se do
Pražské, druhou držel l. 1419 Antoš, pak staly l. 1594 Žďárským ze Žďáru, 1. 1599
jeho dcery a od 1. 1449 Jan z Drast. Dvůr Jaroslavovi Bořitovi z Martinic a tak ke
zdejší koup. l. 1583 Jan House 2 Krásné Smečnu.
Jehlice, vesu Nechanic n. stvrzí, l. 1415
hory a od něho l. 1623 Vilém m1. z Lob
kovic, tento pak k. druhý díl, který ná statek Vaňka Jehlice : Ryzemburka.
ležel od 1. 1586 ke kostelu sv. Vojtěcha V 15. st. žil rod Pšeničkův zJehlice.
v Praze. Od té doby patřily J. k Veltrusům. Poslední toho rodu Johanka držela J. až
Jedlany, ves u Tábora n. s tvrzí, na do smrti (ok. l. 1510). Dědil po ní Vilém
níž seděl l. 1369—1413 Přibík 2 J. S ním Bradlecký zMečkova a ten prod. ji
tu držel nějaký statek (1392—1415) Bušek (před r. 1540) bratru svému Václavovi.
z Hlasiva. L. 1416 seděl tu Mrakeš z Pe Později přik. ke Přínu. (H. v. 338.)
trovic. V 16. st. patřilyJ. Sádlům z Vraž
Jehnědí (od slovajehněd, druhu topolu),
ného a když díly jich Jiří Pětipeský ves u Brandýsa n. 0., r. 1292 sídlo pan
z Chyš vl. 1594 ---1603 skoupil, připojeny ství, jež dáno bylo kl. Zbraslavskému,
ale záhy : jeho držení vyšlo. Pak tu byl
k Chotovinám. (H. IV. 357.)
Jedlina, ves u Rychnova n. K., 1. 1366 vlad. statek, který držel l. 1404 Václav a
sídlo Onšovo, později jmění pp. z Rych l. 1432 Mikeš : J. Potomci jeho Václav
nova, od nichž se dostalo k panství Pot & Přibík bratří zJ. prod. [. 1471 ves J.
šteinskému. Vilém z Pernšteina obdařil a okolní statky k němu patřící obci města
Sousedy zdejší (1498), aby mohli o statcích Litomyšle.
řídití. Při rozdělení panství Potšteinského
Jehnědno, ves u Písku založená na
přidána J. k Rychnovu kromě dvoru popl., království a proto !. 1341 majetek králův,
který pak náležel ke Kostelci n. 0., avšak ač zastavena Petrovi z Rožemberka. Sice
ten přik. (1645) od Frenceliny Dusíkovské tu byl také nějaký vladyčí statek (1406
roz. Grambové.
Jan Lysý 2 J.). V 15. st. patřila ves k Be
Jedlina, Jedlová, ves u Rokytnicebez chyni a dvůr ke Chřešťovicům; na tento
pochyby teprve v 17. st. v lesích panství přenesl Jan Radkovec z Mirovic manství
Solnického založená. Za neznámé doby lovčovské ze dvora svého Chřešťovského.
postaven tu kostel. jenž ]. 1726 jako filial. Jindřich starší ze Švamberka prod. !. 1556
k Deštnému přifařen.
ves J., která se mu při dělení panství
Jedlka (něm. Hbjflitz., staron. Henlin), Švamberských : Bechyně za díl dostala,
farní ves u Benešova n. Pl., v níž byl farní Antonínovi Lokovi z Netky. Potomci
kostel již před r. 1359. J. patřila k pan tohoto drželi ji až do 17. st. a říkalo se
ství hradu Šarfšteina v 16. st. k panství mu Dol. J., kdežto část v 16. st. k Chřešťo
Benešovskému a pak k dílu Šarfšteinskému. vicům náležející sloula Hoř. J. L. 1662
V l. 1701—1817 zase patřila k panství přik. kChřešťovicům dvůr v J.
Benešovskému a od 1. 1817 obci Bene
Jejičný, Dědičný, n. ves u Drahoňova
šovské.
Újezda, jež se přip. l. 1379 jako přísl.
Jedlová, farní ves u Poličky, jež měla Drahoňova Újezda. V 15. st. spustla ves
farní kostel již r. 1349, když postoupena a l. 1544 pamatovala se tu dvě dvořiště.
k bisk. Litomyšlskému. J. byla od staro
J elčany (vlast. Jedlčany, prv. Jedlčané),
dávna příslušen. panství Svojanovského, dvojí ves u Kouřimě, l. 1295 sídlo Mlado
při jehož rozdělení v 16. st. přidám k By tovo, pak rozličných rodin, z nichž nej
strému. V 19. st. rozšířen kostel a zrušena znamenitější byli Krčínové 2 J. V 16. st.
kostnice, z níž se prý 78.000 lebek vy sedělitu Čejkové z Olbramovic. Václav
zdvihlo. L. 1837 .se v okolí uhlí dobývalo. ml. Čejka pr. (1580) tvrz J. Mikuláši Ny
kláskovi z Žitenic (1-1590), od něhož
(PA. [. 357.)
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drženy J. ke statku Chotouchovskému.
Jemník, n. ves u Cetoraze, kterýmž
S ním dostaly se J. 1. 1629 v držení ro jménem také nazýván býval sousední les.
diny de Vitte a později ke statku Červ. J. byl 1. 1380 příšl. hradu Choustníka.
Hrádku. Až do 17. st. se přip. jen jedna V 15. st. se již nepřipomíná.

ves J.
Jemníky
(prv. .Jamníci), ves 11 M1.
Jeleč, r. 1588 název hory, která se Boleslavě, jež se přip. r. 1255. I.. 1393
jmenuje něm. Geltschherg.
prodal Ješek Bobil 2 J. dvůr J. a část vsi
Jelení horní (n. i 'urchm'), městys Ješkovi z Vrutice. Ostatek patřil již od
v okr. Mýtském, prvotně ves a nad ní dvůr
a hrad. Starší majitelé nejsou známi. Po
smrti Jiříka Poděbradského (1- 1471) ná
leželo zboží Jelenské k panství Litickému,
pak k Potšteinu (totiž hrad pustý a dvě
vesnice J. vrchní a spodní). V ty doby
stalo se J. městečkem, jež držel ]. 1555

1. 1255 křižovníkům u sv. Jana Křt. v Bole
slavi a postoupen ]. 1408 Zvěstovi z Odic.
V 16. st. patřily J. z části k Boleslavi a
z části- přik. k Dobrovici.

Jemníky,

ves A Slaného, kteráž se

přip. r. 1228 mezi statky klášt. sv. Jiří.
Později ujata od krále Václava a darována
z Sedčic. Po smrti s okolními vesnicemi pověstnému rytíři

Přibík Beneš Sekerka
jeho nemohlo se J. pro sirotky udržeti a
prodáno ok. l. 1573 Heřmanovi z Bubna.
Tento šetrný hospodář, známý z pověsti
o lvu, který ho všude doprovázel, kostel
zdejší, asi 50 let před tím postavený, léta

Ojíři z Frydberka,

když pak tento ze

mřel, daroval král Přemysl (1277) panství

Jemnické klášteru Ostrovskěmu. Léta
1420 uchváceny od světských držitelův a
dostaly se potom pp. z Martinic, kteří

1600 znova vyzdvihl (1- 1602). Po něm
uvázala se v J. vdova Salomena z Bydžína,
avšak postoupila ho Mikuláši st. z Bubna,
jenž je připojil ke zboží Doudlebskému.
Ok. l. 1623 zanikla fara, jež teprve 1. 1792

je drželi buď ke Smečnu aneb k Okoři.
L. 1509 zavázali se klášteru z nich platiti,
což později zanedbávali a rovněž nábožný
Jaroslav Bořita z Martinic neučinil.

obnovena. l.. 1734 obdrželi J-ští majestát
na 6 výročních a dobytčích trhů a k tomu
1. 1793 jiný na téhodní trh na obilí a do
bytek. Erb: na stříbrném štítě hlava a krk
jelení své přirozené barvy. (H. ll. zoo.)

l. 1398 sídlo Jana a
vůčkův z J. Mikeš
z bitvy Vyšehradské l.
tu Svatomír z Březí,
kovský z Milhostic

Jemniště,

ves u Benešova n. s tvrzí,
Mikuláše bratří Di
Divůček znám jest
1420. L. 1460 seděl
v 16. st. Vilém Voj
(1- 1558), po němž

Jemčína, Němčina, lovecký zámeček následovali Kamberští z Kamberka a
l. 1582 Václav Čejka z Olbramovic.
V 17. stol. drželi J. páni z Říčan (Petr

a dvůr u Jindř. Hradce, prvotně (okolo
1. 1680) hřebčinec (odtud něm. Gestíilt
hof a druhdy i česky Štíthof). L. 1751
začalo se tu sídlo panské'stavěti, !. 1753
založena kaple v jedné světnici a l. 1767
postavena zvláštní kaple. V l. 1775 —1776
postaven zámeček tak, jak se nyní spa
třuje. Jaké tu panovalo veselé živobytí
o štvaních, popisuje n. J. Wachtel ve svém
spisku l. 1875 vydaném. l.. 1822 štvaní
přestala, postaveny tu léta 1841 železné
hamry. Po r. 1865 pustl zámek, avšak
potom zase obnoven.

Jemnice, Jamnice, ves u Plané, léta
1379 statek Pavlíkův a jiných. Ještě v 15. st.
rozdělena byla J. na několik statků, z nichž
jeden byl duchovenstvím. Ok. !. 1533 byla
J. přísl. statku Svojšínského a později při
pojena ke Plané.

1- 1617, Adam 1- 1660), po nichž následo

val rod Malovcův al. 1681 Norbert Mise
roni z Lissonu. Od syna tohoto k. J.
1699 Ferd. Frant. z Říčan. Nástupce jeho

Frant. Adam 2 Trautmansdorfu

(1717)

postavil v J. nový zámek (1- 1762). Po
něm následovali Jozef Václav 2 T. (1-1769),
téhož syn Maxm. ("r 1771) a tohoto vdova.
V našem století patřilo rodům Buquoy &
Windis'chgrěitz. Velkostatek k. l. 1868 hr.
Zdeněk ze Šternberka. (MB. Ill. 102.)

Jeneč (t. j. Jenkůu dvůr, nikoliv Jenž),
ves v okr. Unhoštském, již daroval r. 1115

Těšíkklášteru Kladrubskému. Tomuto
patřila ještě 1. 1239, avšak l. 1253 dostala

se darováním křižovníkům s červenou
hvězdou.

Ve sklonku 13. st. připojena
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J. k šosu Menšího města Pražského a mě aži368 Slavek, 1406—1418BorešzOseka,
šťané měli tu dvory (1316—1360 Plane ale od r. 1423 vyskytuje se jako statek
rové). Dva dvory k. Karel IV. (1346, 1349) kláštera Oseckého. Kromětoho tu byl
a daroval je kl. Slovanskému, kterýž manský statek ke hradu Oseku, kterýž
jeden dvůr l. 1409 prodal a druhý do držel l. 1415—1454 Václav z J. 1 ten pře
1. 1420 držel. Při dvoře Planerovském, vedl na sebe klášter a udělil jej 1. 1488
který v 15. st. také měšťané drželi, bývala dvěma bratřím z Hrobu. l.. 1551 postaven
tvrz, jinou držel Prokop Jidášek bakalář tu nový kostel, který 1. 1756 pro skrov
(1-j. 1456), jenž tu 1. 1444 obležen a zajat. nost svou zbořen a znova vyzdvižen. Léta
Jednu ztěch tvrzí měl 1. 1467 Jan Chme 1583 založeny matriky.

lický z Vlčíhory. Na poč. 16. st. byly
tu dva statky (na jednom l. 1520 Jan
Duhel z Pustovět). Volf z Vřesovic skoupil
je v l. 1553—1569 od Chlumčanských a
dědicův n. Marty z Kynšperka. Od dcer
jeho koupil obě tvrze Jan ze Vchynic a

Jeníkov

Golčův, město, jež se pův.

Jeníkovem jen z části jmenovalo, neb část
při zámku nazývala se Zábčlčice. Kostel
sv. Markéty byl 1. 1359 farním a podací

jeho patřilo tehdá Ješkovi Talafousovi
z Říčan (1369—1376 Jan z Říčan). Od
léta 1576 Gothart Floryan Žďárský ze 1. 1407 byl J. přísl. hradu Chlumu, avšak
Žďáru. V držení potomstva jeho zůstaly při jeho rozdělení l. 1417 přiděleno mě
až do vymření. l.. 1688 přidány k Lito stečko J. k Podhořanům. Držel je s nimi
vicům, l. 1702 přikoupeny k Tachlovicům. jBeneš z Chlumu (1- j. 1461) a po něm
(H. VIII. 286, MU. 172.)
ísynovci jeho Slavata &Jan, kteří jej opět
Jenček, Jeneček, Malý Jeneč, ves ke Chlumu připojili. Při opětném rozdělení
u předešlé, v níž měl kostel a špitál sv. !panství Chlumského dostal J. Albrecht Sla
Lazara mezi Prahou a Vyšehradem do !vata, který jej pr. l. 1580 Václ. Robm
r. 1363 jisté pozemky. Na dvoře seděl tu lhápovi : Suché. Tento nabyl t. r. vsi
l. 1400 Hašek, dobrodinec kostela Hostivi Zábělčic dědičně a připojiv ji k J. prodal
ckého. Jindřich Hostivický z Moravěvsi za _oboje (l. 1581) Janovi Libenickému
psal J. (1494) Dorotě vnučce a manželu z Vrchovišť (1- 1589), Po něm následo
jejímu Žibřidovi Andělovi z Ejstebna. vali z téhož rodu Vilím Všebor (1- 1591),
Od té doby patřil J. ke zboží Hostivi Adam (1' 1592) a Vratislav (1- 1598). Skrze
ckému, s ním se dostal v držení Žďárských Mandalénu z Vrchovišt' dostal se J. napřed
a přidělen l. 1688 k Litovicům. (MU. 178.) v držení Šebestiána z Říčan (1601), prv
Jenčice (prv. Jenčici), ves u Lovosic, ního manžela a l, 1616 postoupila jej Já
ve 14. st. vladyčí statek (1389 Milobor), chymovi Štastnému Šturmovi z Hyrš
]. 1408 v držení vladyk ze Vchynic a feldu, druhému manželu. Po konfiskací
z Měrunic. Od konce 15. st. vyskytují zůstal J. přece v držení Mandalenině, byl
se J. jako přísl. hradu Košťálova, s nímž ještě 1. 1630 v držení Hrobčických z Hrob
v 17. st připojeny k panství Čížkovskému. čice & postoupen pak Janovi Rudolfovi
z Lípy. Po zabrání statků
Jenčov, hrad zbořený u Bělče v okolí Trčkovi
Křivoklátu, postaven za starých dob od Trčkovských darován l. 1636 Martinovi
králův. O jeho osudech není nic známo. Maxim. sv. p. 2 Golče ('l- 1653). Tento
(H. Vlll. 82.)
postavil v J. věžovatý zámek a kapli Lo
Jeníkov, ves u Čechtic, v níž byl 1.1350 retanskou, v_dovapak jeho Maří Majdaléna
kostel íilialní sv. Kateřiny ke Zhoři. Ves J. roz. z Opsiniku (1- 1657) zjednala městečku
patřívala ode dávna ke statkům kapituly majestát na trhy a založila v J. residenci
Vyšehradské. L. 1436 dostal se J. zá jezovitskou (1657, nyní fara). Po ní ná
stavou v držení rodu Trčkovského, patřil sledoval Jan Jetřich z Ledeburu ze sestry
pak k Lipnici, od 1. 1547 ke Křivsoudovu syn, jenž se pořád s jezovity soudil. Ná
a později ke Kralovicům. (MB. X1. 69.) stupcem jeho byl Karel Leop. hr. Mille
Jeníkov, ves u Duchcova, v níž byl simo (1677), jehož syn Václav Ferdinand
farní kostel před r. 1363. Drželi ji 1363 jej pr. Filipovi hr. Arco (1692). l.. 1698
Místopisnýslovnik: Část historická.
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k. J. Frant. Ant. hr. z Halveilu & od po níž se psal (1257—1278) Juršík z J.,
něho l. 1701 Frant. Karel v. Schmiden. 1. 1339 Tomáš, 1387 Jíra, 1404—1415
Když pak přišel pro dluhy do prodeje, Prokop. Na tvrzi seděl Petr Šot (+ i. 1406)
měla jej hraběnka Arco, od 1. 1716 Fr. a l. 1412 drželi týž statek bratří Zvěst a
l. 1720 Petr. V 15. st. připojen J. z části k Malči,
Fr. Ant. Pachta z Rajova. Následoval z části se dostal k Předboři.
Jeníkovicc viz Něnkovice.
pak rod Ulefeldův a l. 1773 Leopold hr.

Jozef hr. z Trautmansdorfu,

Krakovský z Kolovrat. Za něho zří Jeníkovice, ves u Třebechovic,jež byla
zena ze zámku továrna na tabák, která až do r. 1547 přísl. zboží Ledeckého a
l. 1812 přenesena do Sedlce. Po zrušení Srubského. Tehdá dostaly se J. za díl Ja
řádu jezovitského založil L. (1775) faru novi Šárovci z Sárova, jenž tu tvrz po
('i- 1809). Po něm následovala dcera Marie stavil. Po něm následovali synové Vilém
(1-1823) a pak a 1589 Jindřich (1- 1599), pak Jindřichův
syn Mikuláš Rolenc I'i' j. 1606). Po jeho
smrti k. jej Jan Václav z Šárova. Nedlouho
potom koupen od Jana Rudolfa Trčky
z Lípy a připojen k Opočnu. (H. II. 73.)

Aloisie Herberšteinova

syn její Ota. l.. 1827 postaven nynější farní
kostel. L. 1830 dostal se J. zase do rodu
Trautmansdorfů a l. 1830 Neupauerův.
Erb: Modrý štít a na něm stříb. kostel
s červ. střechou, vížkou a zl. křížky. Po
obou stranách vížky spatřují se dva zlaté
kalichy.

Jeníkovice,

ves u Týna Horšova, vy

skytují se již 1. 1312 jako majetek biskupův
a přísl. panství Týnského, při němž stále
Jeníkov Větrný, městys za Humpol zůstávaly. V 17. st. tu byl zámeček.
Jenín, i Dynín (něm. Kodetschlag,pův.
cem, jenž se přip. r. 1226 jako část klá
šterství Želivského. L. 1437 zapsán Chodenslag), ves u Kaplice, která se vy
Mikuláši Trčkovi 2 L. a zůstal v držení skytuje od r. 1380 jako přísl. hradu Rožem
jeho potomstva až do konce 16. st. Koupil berka.

jej Matyáš Štubík z Kynygšteina

(léta

Jenín v. Jinín.

1601 se stal dědičným) a postoupil jej
Jenišov, n. ves vokolí Mimoně, která
1. 1604 čtyřem synům k rozdělení. Jeden byla v 15. stol. od Lužičanů vypálena &
z nich Samuel držel jej ještě 1. 1615. Po r. 1516 jako pustá ves ke hradu Děvínu
jeho bezdětné smrti ujal jej císař Matyáš & patřila.

pr. Maří Majdal. Trčkové z Lobkovic.

Jenišovice, Jenšovice (pův. Janišo

Po zabrání statkův Trčkovských darován vici), ves u Křivosoudova, jež se přip.
]. 1637 Filipovi Fr. Breunerovi.
Skrze r. 1289, jsouc sídlem Bohuslavovým. Ve
Annu Marii Breunerovou (1- 1642) dostal 14. st. seděla tu vladyčí rodina, z níž po
po cházeli l. 1359 Vykéř, l. 1398 Pešek, 1405
níž ]. 1660 rod Montrochier a l. 1665 hr. až 1429 Vykéř, 1410 atd. Soběn. Tito dva
z Pottingu následovali. Ke konci téhož poslední nabyli větších statků. Asi v 15. st.
století byl v držení Vltavských z Man zakoupeny od Trčků & drženy k Lipnici;
švertu a Pachtů (1690), od 1. 1698 hra l'. 1547 odprodány s Křivsoudovem, při
běnky z Buquoy. Její syn pr. J. (1719) němž napořád zůstávaly. (MB. XI. 39—45.)
Jenišovice, Jenšovice, ves pod Měl
Janovi Minetti, jenž tu 1. 1735 kostel po
stavil. Od něho odkázán J. Vlaskému níkem, bývala prvotně přísl. proboštství
špitálu v Praze, jemuž vl. 1744—1840 Mělnického. L. 1436 zapsány J. Janovi
patřil. L. 1840 od státní zprávy prodán. ze Smiřic, avšak vyplaceny později a při
L. 1793 obdržel J. majestát na trhy. Erb: pojeny ke hradu Mělnickému, při němž až
štít červený a na něm stříb. hradba čtver do 1. 1850 zůstávaly. Za naší paměti za
hranatá se střílnami a stínkami. Uprostřed koupil se tu Ferdinand hrabě Kustoš ze
brána otevřená s černou mříží a nad ní Zubří, jenž tu postavil l. 1890 kapličku.
věž s 2 okny, černou zvonovitou střechou (BM- 539—)
a zlatou makovicí.
Jenišovice, Jenšovice, far. vesu Vys.
Jeníkovec, Jeníkov, ves u Malče, Mýta, jež se přip. v zákl. listu Vyšehrad.

se v držení rodiny Trautmansdorfů,

Jenišovice —Jeřice
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(1088). R. 1349 byla tu fara, která po-' &MikulášHrzánové z H arasova, : nichž
stoupena k bisk. Litomyšl. Část vsi patřilal
1.1372, v15. a v 16. st. ke hradu Košum
berku. Na poč. 18. st. patřily k Chrousto
vicům. Po r. 1623 zanikla tu fara a J.
přifařeny k Luži. L. 1787 zříz. tu lokalie
al. 1855 fara. Od 1. 1860 byl tu farářem
V. Šimerka mathematik. (M. VIII. 111.)

onen jej ujal 1.1544 za svůj díl. Týž
prodal l. 1561 zámek, dvůr a ves J. Ja

novi Dobřichovskému zDobřichova.

Od něho koup. J. 1. 1568 Ladislav starší
z Lobkovic, ale nedostal jej ve dsky
zemské, a když Dobřichovský v pokutu
upadl, pobrán jest J. k panství Brandýs

Jenišovice, Jenšovice, far. vesu Tur skému (1583). V 16. a 17. st. byl tu také
nova, jež patřila od r. 1143 klášt. Stra dvorec, který drželi lidé vladyckého stavu.
hovskému. Později se dostala kl. Hra Hrad byl již 1. 1698 pust. Osada pod hradem
dištskému, zejména mu patřila v l. 1367 byla ještě 1. i624 vesnicí, stala se bezpo—
až 1418, když tu byl far. kostel. Od r. 1420 chyby teprve v 18. stol. městečkem, ale
držel ji Jan zVartem berka v zástavě. v 19. st. již městského práva nepožívala.
Rychta Jenišovská ponechána pak při zboží
Jerčany dolní (i Jirčany), farní ves
Hradištském i když velká část klášterství v okr. Jílovském, jež patřila ok. r. 1060
rozzastavena. Když ]. 1555 král Ferdinand klášteru Ostrovskému & vl. 1186 až
Rohozec Adamovi z Vartemberka vrátil, 1239 kl. Kladrub. Od r. 1350 připomíná
ponechány J. při něm. L. 1623 přestala se tu farní kostel, jehož podací náleželo
tu fara a kostel byl ňlíal. ke Bzí; l. 1728 proboštům vTýně n. V. Po r. 1420
obnovena fara a l. 1744 kostel, posud dře dostaly se zápisným držitelům. V 16. st.
věný, z kamene postaven.
připojeny k Břežanům a pak v dědictví
Jeňoves viz Jeviněves.
uvedeny. Želinští z Sebuzína měli tu svůj
Jenšov, n. vesnice u Semil, o níž není pohřeb.
známo, kde stávala.
Jerče, \'es, která byla přísluš. hradu
Jenšovice viz Jenišovice.
Vřešťova. L. 1408 přenesen sem plat pro

Jenštein

(pův. Jenzenstein t. j. Jencův kaplanství ve Vřešťově & ještě 1. 1521 pa

kámen), městys a zbořený hrad u Bran
dýsa n. L. Prvotně tu býval jen hrad po
stavený od neznámého zakladatele. Okolo
]. 1368 nabyl ho Pavel písař kr. komory
(bratr arcibiskupův) a přijav od něho pří

jmení stal se předkem pp. z.lenšteina.

třily J. ke Vřešťovu. Potom odděleny při
bratrském dělení. Snad nynější Jeřičky.
Jeřeň, ves u Valče, jež se přip. r. 1291,
jsouc sídlem Oldřichovým. Na tvrzi zdejší
seděl l. 1350 Evan a jeho potomci na
Hrádku a Bubně. V 16. st. drželi J. Vik

Po něm jej dědili synové Martin, Jan hartove' z Šanova a poslední z nich prod.
(í- 14oo), Pavel (1- c. 1420) a Václav, J. Janovi Valdemaróvi Hasišt. z Lobkovic,
kteří jej však prodali. Měl jej 1. 1390 od něhož se dostala před r. 1585 Kryšto
(jak se zdá) Zikm. Huler, l. 1402 Oldřich fovi Štampachovi ze Štampachu a při
z Černčic a od 1. 1404 Ctibor z Libiše. pojena k Valči.
Okolo [. 1418 držel jej Jindřich z Cách,
Jeřice, farní ves (již 1. 1350) u Hořic,
vl. 1431—1434 sídlel tu Aleš Škopek l. 1379 sídlo Mrzákovo a Zdenkovo, po

z Dubé. Ok. l. 1447 následoval Jan : Li nichž následovali vladyky ze Mžan a 1.1395

blic; !. 1483 držel J. Václ.Holecz Květ Václav s Markušem ze Mžan. L. 1448 držel
l. 1521 Jan
nice a l. 1502 Bohuslav Ojíř z Očedělic. je Sezima zRyzemburka,
Jan Zachař z Plotišť (1-1521) odkázal J. Otmár z Holohlav. Po něm následovali
Ladislavovi ze Šternberka. Hned po tom držitelé z rodu Litoborských, Rodovských
následoval Jan Litoborský z Chlumu, a Zachařů a od r. 1583 Kordulů ze
jenžprod.J.(1526) JanoviHrušovskému Sloupna. Později následovali Vratislavově
z Hrušova. Od potomkův jeho koup. jej a po nich Jetřich Myška ze lunic
před 1. 1539 Mikuláš Rendl zÚšavy. (1- 1620). Několik let patřily ke knížectví
Potom následovali rychle l. 1541 Hynek Frydlantskému; l. 1651 postoupeny bratřím
Krabice zVeitmile a l. 1542 Václav Křineckým z Ronova a od nich se do
28*
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staly do rodu Hylprantův. Dlouho byly štít modrý & na něm orlice v pravo stříb.,
v držení rodů Gastheimovského &Paarov vlevo červená se zl. pružinou, laločky na
ského. L. 1762 postaven na místě tvrze ní, drápy, pyskem & červ. vypl. jazykem;
zámek, vl. 1780—1792 kostel rozšířen. nad tím zavřená helma s červ. a bíl. po
kryvadly, feflíky téže barvy a dvěma křídly,
(H. V. 142.)
Jeřišno, Řeříšno, ves u Chotěboře, spodním stř., svrchním červeným (erb pánů
v 16. st. přísl. statku Chuchelského a po z Kolovrat). Za helmou položeny křížem
dva zlaté klíče.
zději Běstvinského.

Jerkov

(? u Jarka? Jar/tov? staron.

Jesenice,

farní ves v okr. Sedlčanskem,

Jerkenslag), n. ves za Krumlovem, jež pa v níž byl farní kostel již r. 1350. R. 1400
třila od r. 1268 klášteru Korunskému.
dostal se sem za faráře Mikuláš biskup

Jeřmanice, farní ves u Liberce, prvotně Lau rentinský (1403)skrze krále Václava,
přísl. hradu Frydšteina, s nímž se dostaly
l. 1540 pánům z Vartemberka a pak drženy
k Čes. Dubu. Za knížete Frydlantského od
děleny a se statkem Sedmi vesnic dány
v manství, ale ještě v 17. st. k Dubu při
koupeny. L. 1772 postavil Ant. Brosche,
zdejší rychtář, kapli, která vyhlášena 1. 1787
za kostel s lokalií & l. 1816 rozšířena.
L. 1853 zřízena tu fara.
Jesen, n. ves, r. 1551 pustá, na zboží
Merklínském, která v krajině vých. neb
jihovýchodně od Merklína stávala.

ale J. patřila tehdá ke hradu Zvěřinci.
L. 1526 (?) odprodali Vilém, Bohuslav,

Václav, Petr, Chval a Jan bratří Růtové

z Dírného

ves J. Janovi Kalenicovi

z Kalenic.
Od něho přik. před r. 1550
ke statku Nedrahovskému, k němuž již před
tím část na stráni ležící patřila. L. 1622
připojena J-. k Vysok. Chlumci. Od 1. 1623
tu fary nebylo a J. přifařena k Sedlci. Léta
1763 ustanoven tu sídelní kaplan a l. 1846
zříz. tu fara. (MB. VI. 98.)

Jesenice,

ves u Prahy, která se přip.

Jesenice i Jeseník (prvotněJasenice, v zákl. listu Vyšehradském (1088). Kostel
něm. chhnítz, již r. 1385) město, okolo
r. 1350 farní ves, a prvotně vladyčí statek,
který držel [. 1321 Bořita zJ. Později
tu bylo městečko, které patřilo ke hradu
Petršpurku. Od Jence z Janovic (1409),
Jetřicha z Gutšteina (1507) a Volfa z Gut
šteina (1531) obdrželo městečko výsady.
Když [. 1555 panství Petršpurské mezi
čtyři dcery Volfovy děleno bylo, dostala
každá čtvrtinu městečka J. Jaroslav Lib

šeinskýzKolovrat,manželZikuny,jedné
z dotčených sester, přikoupil dva díly a držel
tři čtvrtiny ke hradu Petršpurku. Díl čtvrtý
Marjanin ('I-15 56) dostal se dědictvím sestře
Anastasií a synům jejím Janovi a Volfovi'
z Rabšteina. Ten dostal se potom v drženíž
sestry jejich Barbory a manžela jejího Vi-'

léma Svitáka zLandšteina

Vyšehradský dostal tu tehdá 5 popluží a
týž majetek potvrzen mu 1. 1356. Sice se
přip. také J. jako majetek kostela sv. Va
lentina v Praze a v 15. a 16. st. držena
od rady Novoměstské ke kostelům sv. Ště
pána Velikého a sv. Václava na Zderaze.
Teprve l. 1759 přikoupena J. od arci
biskupa Manderscheida k panství Břežan
skému. V J. narodil se ku konci 14.. st.
M. Jan z Jesenice.

Jesenice

Velká, farní ves 11Č. Skalice.

Část její s kostelem patřívala ke hradu Ve
selici a dostala se v l. 1495—1509 větším
dílem k Opočna. Ostatek byl na vladyčí
statky rozdělen. Jeden s tvrzí prod. Kunat

ml.zDobřenic(1527) VojtěchovizPern
šteina

a ten patřil odtud k Nov. městu.

('l- 1612), Zbývající část bývala také přísluš. zboží

jenž l. 1599 svou část rnčka. svobodami Veselického a dostala se 1. 1564. za díl Jitce
obdařil. Týž prod. pak čtvrtinu svou 1. 1612 z Veselice. 'L. 1588 k. ji Těmín zTčmic,
k Petršpurku. Herman Černín dal mčku. po němž následovali držitelé : rodu Pan
l. 1628 svobody. L. 1684. a 1715 zuřily ských a Řeneckých. Později držel tvrzku
tu požáry, při čemž mnoho starých pa na tomto díle postavenou Jan Albrecht
mátek shořelo. L. 1687 kostel znova po Estereich zJiměřic (1-1656) a od dcery
staven a l. 1687 zvětšen. L. 1850 stala jeho prod. též k panství Novoměstskému.
se J. sídlem zeměpanských úřadův. Erb: Fara zřízenav 16. st. (H. II. 162. MB. X. 84-)
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hrubý neb velký (původně dřichovi Lacembokovi z Chlumu a dostala,

Jeseník), farní ves u Nymburka, jež se přip. se později v držení Bochovcův z Bu
v zákl. listu Vyšehrad. (1088). Část vsi pa chova. J. samy udrženy k biskupství a
třila pp. 7.Vartemberka &dostala se daro teprve 1. 1454 zastavil je Jan biskup Mi
váním (1361) domu Svatomářskému kuláši Bochovci, po němž následovali l. 1473
v Praze. Tehdá tu byl far. kostel, jehož syn Štěpán a l. 1479 druhý syn Zbyněk.
podací rozděleno bylo 1. 1383 mezi Svato L.. 1488 k. J. od něho Jindřich kníže Min
mářské, Žitovlické a Řehoře měšťana Praž. strberský. Ten zastavil J. t. r. Václavovi
L.. 1407 bylo podací rozděleno mezi Sva Zehušickému zNestajova, avšak ne
tomářské, probošta v Sadské a pána Po moha jich vyplatiti, postoupil právo své
děbradského. L. 1451 držel J. Zikmund l. 1491 Vilémoviz Pern šteina. Od té doby
z Adlaru. V 16. stol. byl v držení Kři drženy k Pardubicům. I... 1623 zanikla tu
neckých z Ronova, držen l. 1541 k Led fara a J. přifařeny ke Chrudimi. V 18. st.
cům, l. 1553 k Loučení, pak k Dětenícům. sídlíval farář střídavě v Mikulovicích a J-ích.
Když pak v l. 1587—1593 zámek Nový L. 1769 zříz. tu lokalie, která [. 1871 po
Ronov postaven, patřil J. k němu a s ním výšena na faru. (M. Vll. 136.)
Jestřebí, městečko se starým hradem
přik. (1689) ke Křinci. Když fara [. 1623
zanikla, přisluhováno v kostele od domini zbořeným (hrad J. & mčko. skostelem
kánů Nymburských. Fara bezpochyby v 18. farním Krušina). Hrad na skále, která
století obnovena.
se před svým rozlomením zdaleka lodi na
Jesenný, Jesenné, ves u Semil, jež suchu stojící podobala, založil před r. 1295
stála již ve 14. st. Část její patřila klášt. Hynek Berka z Dubé. l.. 1300 dáni sem
Hradištskému, jenž ji ok. [. 1350 Haškovi k němu do vazby fojtové Broumovští, kteří
z Lemb erk a (k Semilům)postoupil. Ostatek se byli zmocnili peněz uložených v kostele
patřil ke hradu Navarovu až do r. 1508 Polickém, Ve 14. st. byl pod hradem farní
kdež také se Semily sloučen. L. 1624 při-' \ kostel. Po Hynkovi následoval syn jeho
dán zase k Navarovu, při němž zůstal doj Hynek (1- 1348) a po tomto mladší syn
l. 1664, kdež se dostal za díl Vincentovi Jindřich (1-j. 1404), jenž syny poděliv, J.
de Lamotte. Tehdá tu postaven nový do smrti držel. Ujal je syn jeho Jindřich
zámek. J. zůstal vdržení Lamottův až do |Berka starší dostav je od otce, když pak
r. 1794, potom dostal se v držení Frant. on (1- 1406) i děti pomřeli, zdědil J. bratr
Dýma ze Stříteže a pak rodiny Veithův. *Jindřich Hlaváč. Když po tomto (po r. 1433)
Jesničany, Jesenčany staré neb Čeněk syn následoval, dály se odtud lou
velké, ves u Pardubic, ve 14. st. přísl. zboží peže a zádavy do Lužice; z těch příčin
Pardubského, s jehožto zbytkem drženy mělo l. 1445 kobležení přijíti, ale Jan ze
!. 1392 ke hradu Rychemburku. Později Smiřic raději J. koupil (1445). Po Janovi
dostaly se k nějakému duchovenství. Vilém (1- 1453) ujal J. napřed starší syn Vácslav,
z Pernšteina obdržel na ně ]. 1491 výplatu avšak když tento po r. 1463 zemřel, do
a držel je potom kpanství Pardubskému, stalo se Jindřichovi druhému synu (1- 1478).
Tento prod. zámek a městečko J. s ves
při němž stále zůstávaly.

Jestbořice,

Jezbořice

(pův. Ješut nicemi Kryštofovi z Vartemberka,

jenž

bořict), n. městečko, nyní farní ves u Par tři syny zůstavil. Nejstarší syn Zikmund
dubic, kterou koupil od Oty knížete Olo (1504) ujal po něm J., avšak po jeho brzké
mouckého (1-1126) Jan biskup Olomoucký smrti' dostalo se bratru jeho Václavovi,
(1- 1 126). Od té doby byl újezd Jestborský jenž je držel ke zboží Rybnovskému. Na
po dlouhá leta zbožím biskupství Olo tomto povstal později Nový zámek, k němuž
mouckého. Od biskupů tu postaveny tvrz J. stále patřilo. Od počátku 16. st. se na
a kostel (1.1399 farní) a mívali tu pur hradě nebydlelo a proto spustl. L. 1523
krabě. L. 1391 uvázal se král Václav VJ., postaven tu nový kostel, který se stal
avšakl. 1399 patřily zase Janovt biskupov1ll. 1624 íilialním k Pavlovicům; l. 1768
Asi tehdá větší část újezdu zastavena Jin-!shořel s částí městečka a l. 1780 znova
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Jestřebice

postaven. L. 1786 tu zase zřízena fara.
V našem století drobila se skála, na niž
hrad stával; ]. 1811 a 1825 odlouply se
kusy, 1. 1848 praskla celá skála & část
její se po několika letech svezla, tak že
se stalo hradiště nepřístupným. Erb: štít
červený a na něm stříb. leknový lupen.

Jestřebice

(t. j. voda), ves u Mšena,

——J ezeř

tovu. Byvši přísl. kl. v Litomyšli přidělena
l. 1347 kapitole, při níž zůst. až do husit.
válek. Pak ujata od světských držitelů a
držena k Litomyšli až do 1. 1850. Kostel
zůstal filialním k Opatovu až do r. 1774,
kdež zříz. při něm lokalie; ]. 1860 zříz.
tu fara.

Jetřichovice,

farní ves v okr. Kame

jež se přip. od poč. 15. st. jako přísl. nickém, přísl. n. hradu Falkšteina, později

hradu Housky. Při něm zůstávala J. až
do 16. st., kdež při dělení statků Berkov
ských přidána k Vidimi. (BD. 202.)
JeŠín (t. j. Jíšova ves), ves u Velvar,
jež se přip. r. 1233. Tehdá odtud vychá
zely desátky do kláštera sv. Jiří. Později
tu byly dva manské dvory službou ke hradu
Pražskému. Ostatek připojen v 16. st. ke
Zvoleňevsi, k níž i dotčené dva dvory skou
peny.

Ješkrabec,

panství Kamenického. Páni z Vartemberka
drželi J. také nějaký čas k Děčínu, ale
později patřily J. zase ke Kamenici. Léta
1748 založena tu kaple sv. Jana Nepom.,
která později rozšířena v kostel. L. 1787
zřízena tu fara.

Jetřichovice,

ves u Sedlce n. s tvrzí

a sídlo vladyčí (1394 Václav, 1415 Bo—
huněk). 1448 seděl tu Jindřich, jenž byl

předkem Opršalův zJetřichovic.

Od

r. 1577 potok tekoucí od těchto k. tvrz s částí vsi (druhá s dvorem
byla v držení Jetřich ovských z Hroznic)
BohuslavMitrovskýz Nemyšle(—'r1531).

Rejdic do řeky Kamenice.

Ještětice, ves u Solnice n. s tvrzí, prv.
sídlo vladycké (1448 Jindřich a Jan, 1496
Jan) a původiště rodiny Talackův : Je
štětic. Ves 5 manem patřila ku koncil

Mitrovští(1539
1—1656,

Petr, Vilém J,—
1599, Petr

Vilém Jindřich 1- 1682,

Leopold

František 1- 1689, Frant. Sezima 1- 1720)
15. stol. ke hradu Litickému, pak k Pot—!seděli na J. až do 18. st. Pak se dostaly
šteinu, &po jeho rozkouskování k Solnici J. v držení Oprštorfů a rodiny Clary-Al
až do r. 1850. Dvůr byl v držení vladyk
dringen. L. 1784 přik. k Vysok. Chlumci,
z Kelče, pak až do r. 1628 Dohalských ale zase prodány a byly v držení Kaňků
zDohalic. Ten prod. (1660) Kateřina & Kochů. Ok. ]. 1700 založena tu kaple.
Lykarda Ostromířská z Dobřenick pan
ství Černíkovskému, k němuž část vsi až (MB. VIII. 57.)
do r. 1850 náležela.

Jetišov,Jetišov0,

(l—I.II. 197.)

Jetřiše,

n. ves u Častrova, jež zkažena

vesuVolyně,r. 1253 byla v 15. st. L. 1549 připomíná se jako

sídlo vladyky Bohuslava.

V 16. st. bylo pustá ves a přísl. panství Kamenického.

Jevíněves (ob. Jeňoues), ves u Roud
vJ.svobodství, sice patřil J. ke statku
Doubravickému, kterýž vladyky z Čestic nice, jež se přip. l. 1374. Z části byla vla
dyčím statkem (1417 Jan zSolan, a po
přikoupili ke statku Čestickému.
z části majetkem
Jetřichov, něm. Dittersbach, ves v okr. tom vl. z Běškovic),
kostela sv. Michala v Praze. Tato část za
stavena ]. 1436 Albrechtovi z Běškovic.
Odtud patřila J. ke tvrzi Běškovicům až
do r. 1698, kdež po smrti Ferd. Kryštofa
bezpochybyčeskéjméno ves z Scheidlern oddělena jako díl dcery Marie

Broumov. založena od kl. Břevnov. a jméno
své dostala po tom, který ji vysazoval. Od
r. 1406 přip. se jako přísl. panství Brou
movského.

Jetřichov,
nice, která se vl. 1273—1459 nazývá Dit Terezie vdané za Václava Ant. Chotka
reichsgrun a klášt. Teplskému patřívala. z Chotkova, jehož potomstvuJ. dol. 1850
Stávala na statku Hroznětínském a buď náležala a jako velkostatek posud patří.
Jezbiny viz Jezviny.
spustla nebo jméno své změnila.
Jetřichova ves, farní ves u Litomyšle. Jezbořice viz Jestbořice.
Jak se zdá byl kostel zdejší r. 1349, když
Jezeř, chybné pojmenování hradu Eisen
postoupen k bisk. Litomyšl., ňlialním k Opa berka, povstalé odtud, že držitelové jeho
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Jezvinec, Jezvince, vrch r. 1241 přip.
vladyky ze Rvenice psali se něm. von See
a lat. de Lacu.
snad Lohnberg severozáp. od Frydlantu
Jezeřany (prv. Jezeřaně), n. farní ves u hranice saské.
na místě nynějších Malých Veltrub s ko
Jezviny, správnější pojmenování ves
stelem sv. Maří, jenž byl 1. 1848 stržen. nice Jezbin u Jaroměře, která se 1. 1410
VJ. bývaly tvrz a dva vladyčí statky; na přip. V 16. st. patřily J. obci Jaroměřské.
jednom 1358 Otík, 1383 Markvart a Se
Jezvý (i Jezový i Jezví, něm. Neu
zima, 1414 Michal a Markvart, na druhém stadll, lat. Nova cívitas), prvotně ves, která
1383 Jan Jezero, 1414 Jan z Bohunovic. se r. 1197 přip., když dána klášteru Tepl
V 15. st. spustla ves a zůstaly toliko kostel skému; později jako' městečko se jmenem
& dvůr. Tento byl v držení vladyk 2 Ne Nového městečka vysazeno snad od kláštera
bovid a od 1. 1472 Jana Plzáka z Nebřezin. Hradištského, jemuž vl. 1360—1420 is far
V 16. st. zbyl jen kostel, jenž patřil sgrunty ním kostelem sv. Vavřince patřilo. Před
okolními k Veltrubům. V minulém st. vy r. 1422 opanoval J. Hynek Berka zDubé,
staveny v těch místech Malé Veltruby. (PA. pán Lipský. a od té doby držen ke hradu
XII. 227.)
Lipému. Po rozdělení panství Lipského
Jezerce (t. j. Jezercí, něm. Gesirzen, ]. 1502 dostal se J. se čtvrtinou Lipého
r. 1705 iJezero), ves u Svojšína, r. 1379 v držení Kryštofa z Vartemberka a od
a potom přísl. tvrze Svojšína.
něho postoupen l. 1532 Vácslavovi z Var
Jezero, ves u Benešova n. s tvrzí, bývalý
statek vladyěí & původiště Sobkův 2 Je
zera (1360 Ctibor, 1388—1414 Sobek).
L. 1528 držel J. Václav Boreš z Dubu,
jehož dcery se 0 J. 1. 1553 dělily. Bohu

slav Sobek z Jezera

získal pak ty díly

a potomstvo jeho drželo J. až do 1. 1627,
kdež Eva Šťastná Sobkova prod. J. Kateřině
Beníkově. 1655 přik. k Chotýšanům, 1676
dostalo se vdržení Říčanských, kteří je
později k Jemništi připojili. (MB. 111. 92.)

Jezevce, n. ves dále neb blíže od Rakov
níka, která byla služebným manstvím ke
Hrádku Křivoklátu. L. 1383 seděli tu Ješek
a Tomek, do 1. 1468 Přech a po něm
Petr. Justina z Jezvec prod. J. Petrovi

Holému z Chrastu

(1510), od kteréž

temberka.

Od té doby drženo ke statku

Rybnovskému, později Novému zámku
kromě malé částky a polovici podací, kteréž
patřily ke statku Stroužnickému. L. 1577
obdrželi obyvatelé od vrchnosti nadání na
vaření piva, kteréž od knížete Frydlantského
a potomních držitelův a naposled od hr.
Vincenta z Kounic potvrzeno. Kostel l. 1746
znova postavený shořel l. 1798 a znovu
postaven od hr. Míchala z Kounic. Léta
1732 narodil se ve mlýně zdejším Václav
Hocke (Hockewanzel), později děkan v Pa
liči (i- 1808). Erb: modrý štít ovinutý zel.
ještěrem, a v něm stř. radní dům s dveřmi,
2 okny, štítem a cihelnou střechou; nad
tím jest štítek Vartemberský (polovičný,
v pravo zlatý, vlevo černý)

Ježená (staroč. v Ježenej,nikolivJezína),
doby zmínky 0 J. přestávají. L. 1653 již
bylo léno to úplně promlčeno a poloha ves u Štok, která se přip. r. 1226 a 1437
naklášterstvíŽelivském. Sklášterstvím
vesnice neznáma.
Jezírko, Jezírka, samota u NovéHuti dostala se pak v držení Trčkův, od nichž
v okr. Křivoklátském, n. vcs.
ji k. (1596) obec města Jihlavy &držela
Jezná, farní ves u Stříbra, v níž byl do r. 1850.
farní kostel již r. 1350. Podací nad ním
Ježlový, Jažlový, n. ves mezi Plasy
náleželo pánům hradu Bubna & statku a Všeruby. Ve 14. st. seděli tu páni z Gut
Dolanského zpolovice. Ves celá patřila šteina, zejména 1. 1386 Jetřich, jenž do
1. 1379 z části, vl. 1415—1448 celá ke stal 1. 1390 od klášt. Plasského role 11J.
hradu Bubnu. Od 1. 1513 přip. se jako za jisty' les. Páni z Gutšteina připojili J.
část statku Úlického. Při téhož rozkousko v 15. st. ke Všerubům. L. 1561 odprodán
vání l. 1710 povstal zvláštní statek J., jenž k Nekmíři.
však později zase k Úlicům přikoupen.
Ježov, n. hrad, nyní myslivna u Miro
L. 1694 založeny matriky.
šovic ve farnosti Hrušické, který byl po
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staven na panství Zlonickém ve 14. st. a
ok. l. 1377 králům Českým poddán v léno.
V zápisech téhož panství se nikde nepři
pomíná, avšak na poč. 16. st. objevuje se
jako hrad pustý a přísl. Kom. Hrádku.
Ježov, ves u Dol. Kralovic, ode dávna

se psal r. 1220 Přibyslav z V., l. 1336 Jor
dán al. 1340 Přibyslav a Pelhřim. Tehdá
část byla vladyčí a druhá patřila ke kl.

Milevském u. Onano, jak se zdá, dostala
se před r. 1406 v držení klášt. Břev
novského. Obě duchovní části zastaveny
jměníkapituly Vyšehradské. Od 1.1354 l. 1420 zůstávajíce při Zvíkovu a Orlíku;
přip. se tu far. kostel, jehož podací ná vedle toho udržel se svobodnický dvůr až
leželo těm kanovníkům, kteří tu měli svou do 1. 1721.
Jičín (vlastně Jítčín, prvotně Julčín),
prebendu. L. 1436 zapsán Mikuláši Trč
kovi z Lípy a náležel potom dlouho nestál snad prvotně na nynějším místě,
kLipnici. V 16. st. přidělen ke Světlé, nýbrž tam, kde jest Staré místo, které se
s níž (jak se zdá) dostal se Ladislavovi v pamětech starých Starým Jičínem nazývá.
Burjanovi z Valdšteina. Tohoto vdova Jméno své dostal od králové Jitky, která
prod. J. (1652) Václavovistar. Vraždovi jej založila a l. 1293 zboží řeč. J. jako
z Kunvaldu, od něhož připojen kMarti starodávné stolní zboží královen držela.
nicům. Později se dostal ke Kralovicům. .listé důchody odtud vycházely ke kostelu
Fara tu zanikla bezpochyby v 17. st.
v Lysé. Po smrti Jitčině (1—1297) dostal
Ježov, ves u Merklína n. s tvrzí, l. 1251 se J. zástavou Lvovi z Konecchlumě ke
sídlo Bohuslavovo, l. 1320Jindřichovo. Léta hradu jeho Bradě; ale král Václav II. vy
1379 bylo tu několik vladyčích statkův, vadil jej (1304) a odtud přidělen byl jako
které skoupili později Ježovští z Lub. komor. městečko ke hradu Veliši. L. 1316
L. 1518 držel J. Mikuláš Nebílovský držel »městoJ.“ Půta z Frydlantu v zá
zDrahobuze,
jehož rod (Adam, 1592 stavě, ale vyvaděn potom zase a obdařen
Smil) J. století držel. L. 1615 patřil Ja od krále, aby neplatili platy k obci, než
novi Kryštofovi zRačína, od něhož t. r. jen do komory královské. Asi r. 1325 J.
koupen ke Švihovu. Když panství toto 5 Velišem zase zastaven Oldřichovi z Gusku,
l. 1640 děleno, dostal J. za díl Jan Maxmil. ale s dovolením královým vyplacen od Be
Černín z Chuděnic, po němž následoval neše z Vartem berka. Když pak král Jan
l. 1663 Jan Heřman Černín, který tvrz 1. 1337 Ješkovi synu Benešovu hrad Veliš
zdejší obnovil ('l- 1699\. L. 1738 J. přišel daroval, stal se J. městečkem panským
pro dluhy do prodeje a připojen později poddaným. Stával tu také hrádek (1 392atd.),
k Merklínu. (H. IX. 188.)
na němž páni přebývali, kdykoliv do J.
Ježov velký a malý, dvě vsi u Mladé přijeli, kromě něho přispíval kopevnění
Vožice, které se těmito příjmeními již ve kostel sv. Jana na Koštoíranku za hrad
14. st. rozeznávaly. V obou byly vladyčí bami městskými. Až do 1. 1416 řízen byl
statky, jichž dělením povstala svobodství. J. purkrabími panskými; t. r. však Petr
Dvůr vladyčí ve Velkém Ježově patřil v 16. st. a Čeněk z Vartemberka prodali J-ským a

Ježovským z Lub, od r. 1590 k Těchobuzi. okolním vesnicím právo královské, aby se
Část tato patřila k Těchobuzi až do r. 1850. zpravovali jako město Nymburk. Svoboda
Ježová, (1308) přítok Vltavy při horní tato potvrzena [. 1440 Benešem a Haškem
její části, který slove něm. lgelbach.
bratřími z Valdšteina, 14.56 Jiříkem z Kun
Ježová hora, panské sídlo v jihozáp. štátu (tento vyprosil l. 1455 majestát na
Čechách. po němž se psal r. 1268 pan výroč. trhy a cla), !. 1465 knížaty Minstr
Dluhomil z J.
berskými jako i potomními vrchnostmi.
Ježovice, ves u Uhl. Janovic, jež pa Kníže Hynek Minstrberský dovolil J-ským
třila r. 1291 k biskupství a držena k Ra— (1478) udělati si rybník. L. 1502 zřídila
tajům. Odtud stále zůstávala při panství si obec vodovod a l. 1512 dostala od Mik.
Ratajském až do r. 1850.
Trčky rybník Kníže. L. 1519 spuštěno
Jíckovice, Víckovice (obec. Ickouice město velkým požárem, po němž se po
staroč. Vieckovici), ves u Milevska, po níž dobně vl. 1572, 1588 a 1768 opakovaly.

Jičíněves — Jičínské děkanství

Od Burjana (1583) & Rudolfa (1605) Trč
kův obdržel J. nové svobody. Když pak
Veliš prodán, patřil J. k panství Kumbur
skému. Obec majíc v 16. st. dobré důchody
koupila ]. 1539 zboží Železnické a potom
ijiné statky pozemské. V 17. st. měla tu
vrchnost panský dům neb zámek (v rohu
nynějšího zámku). L. 1620, dne 1. února
přijeli do J. komisaři královští, aby pan
ství Jindřichovi Slavatovi z Chlumu aman
želce jeho Marketě Salomeně ze Smiřic
v moc uvedli. Sestra její Eliška Kateřina
Vartemberská ze Smiřic bráníc tomu, buď
schválně neb bezděky byla příčinou, že
zámek prachem do povětří vyletěl a v drť
obrácen. L. 1623 založeny matriky. Když

Albrecht z Valdšteina

polovici dědictví

369

lestné p. M., který byl 1. 1629 od knížete
založen, ale nedokonán, &stavbu jeho ku
konci dovedla. L. 1784 přeložen sem kraj
ský úřad 2 Bydžova. L. 1813 přijel do J.
císař František a bydlel v zámku. L. 1849
zřízen jest nový kraj Jičínský s krajskou
vládou; l. 1855 ztenčen &nedlouho potom
zrušen, ač zůstal jako obvod krajského
soudu. L. 1866 potýkala se v okolí vojska.

Znamenití'rodáci: Jan Barner (1643), Fr.
Rayman (1762), J. Holman(1802), J. Vlček
(1805). Erb: štít modrý, u jehož spodu
stř. hradba ze štukoví postavena se stín
kami, branou otevřenou s dveřejemi &
želez. mříží. Po stranách hradby čtverhra
naté věže, každá s 2 okny nad sebou, cim
buřím, červenou končitou střechou a zl.
makovicí. Mezi věžemi jest štítek rodu
Vartemberského, totiž polovičný, v pravo
zl., vlevo černý. (Paměti J. pilně sebral
dobré paměti prof. A. Z. Maloch.)

Smiřického uchvátil a panství jeho na kní
žectví povýšena, zvolil si J. za své sídlo
a učinil jej hlavním městem nového kní
žectví. Skoupiv sousedské domy až ke bráně
Jičíněves i Jičínoves, ves u Jičína,
Valdické dal 1. 1625 nový zámek stavěti,
který pak do zadu rozšiřován, avšak tyto bezpochyby od královéJitky založena. Ve
poslední práce nedokonány. Nicméně tu 14. st. bylo tu sídlo vladyčí (1360 Diviš,
bývalo 800 lidí a 100 koní, když tu kníže 1367 Jiřík). Od 1. 1403 držel J. Otík
V 15. stol. zvali se odtud
dvorem býval. Vedle zámku založil nový zLabouně.
kostel farní sv. Jakuba (1630), kterýž však Haléřové z Jičíněvsi. Ok. l. 1530 držel
teprve 1. 1655 dokončen. Posavadní farní J. Vilém Otmar z Holohlav; nedlouho
kostel, který býval také sv. Jakubu po potom dostala se v držení pp. z Vald
svěcen dán jezovitům, jimž kníže l. 1624 šteina. Tehdá tu stála tvrz. Po r. 1574
kolej založil a bohatě nadal, a posvěcen přik. J. k panství Velišskému, ale v 17. st.
sv. lgnáci. Se založením nového kostela odprodána Karlovi Zumsande zSand
obmýšlel kníže založiti v J. biskupství pro berka. L. 1686 přikoupena zase k panství
své knížectví, tak aby při něm byl probošt Velišskému, jehož sídlem J. se stala, když
s děkanem a 2 kanovníky a 2 vikáři. Listy tu 1. 1717 nový zámek postaven. L. 1730
na to 1. 1624 sepsány, ale k dokonání sku přistavena k zámku kaple, pro niž vymo
tečnému nikdy nepřišlo. Také založil l. 1627 žena [. 1736 papežská svoboda na chování
v J. seminář. Velké naděje Jičínských zni Nejsvětějšího. (H. V. 270., M. XV. 67.)
Jičínské děkanství nebkraj děkana
čeny, když kníže ve Chbě vykrvácel (1634).
Knížectví Frydlantské zrušeno a J. s Kum J. obsahovalo v 14. a 15. st. fary: Jičín,
burkem zadarován Rudolfovi hrab. zTiefen Veliš, Ostrožno, Bradu, Nadslav, Bystřici,
bachu. Za těch dob zkoušel J. mnoho od Chyjice, Údrnice, Zliv, Běchary, Kopidlno,
vojákův. L. 1630 znepokojovali Sasové Drahoraz, Dolany, Kostelec, Nemyčeves,
okolí, při čemž jezovité uprchli. V1. 1639 Zebín, Robousy, Úlibice, Lužany, Konec
až 1648 zuřil nepřítel vokolí tak, že mnozí chlum, Mlazovice, Choteč, Pecku, Paky
z J. se ukrývali na hradě Veliši. L. 1648 obě, Úbislavice, Radim, Újezd Stavský,
vpadli Švédové do města a vyplenili je kromě Železnici, Novou ves, Libouřl, Újezd dolní
kostelův. Šlechetný Bohuslav Balbín stal a horní, Týn, Lomnici, Libštat, Olešnici,
se později rektorem koleje zdejší a její Jilemnici, Poniklou, Štěpanice, Brennou
dějiny vypsal. L. 1639 obdržel J. majestát hoř. & dol., Smiřično, Roztoky, Olešnici,
na trhy. Obec převzala stavbu kostela bo— Čistou, Kalnou a Vidonice. Kdekoliv se
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v pamětech 14. stol. o »kraji Jičínském< polovici. Od té doby držena tato ke hradu
mluví, vyrozumívá se děkanství.
Štěpanicům a později ke Branné. Horní
Jidřín, Jindřín (1568), hora u Horšic část držel po Hynkovi (1513) r. 1522
s hradištěm.
Arnošt z Ujezdce, jehož potomstvo zvalo

Jihlava,
hlavou.

Jicharce

(1233) řeka pod městem Ji se Jilemnickými

: Újezdce. Po Arnoštovi

(1- 1560) seděl tu syn Záviše (1- 1577) a

(pův. Jucharci), n. ves, jež po něm uvázala se v J. sestra jeho Anna

se přip. r. 1272 mezi statky kl. Chotě
šov. L. 1421 zastavena bratřím Rochcům
z Otova, od jichž potomstva ji vyplatili
po r. 1473 páni Roupovští. Tehdá byla

Křinecká. Po ní (1—
1582—1583)

zdědili J.

synové Dobromysl a Albrecht Gotfryd Kři

nečtí z Ronova, z nichž tento byl potom

tu sám pánem a l. 1595 Jilemnickým maje
již pusta a na poč. 17. st. byla ke klášteru stát na tři výroční & téhodní trhy zjednal
vyplacena.
('I- 1612). Vdova a dcery po něm nátisky
Jichostřeby, n. ves v okolíTurnovském přivedeny k tomu, že jej prodaly knížeti
u Loktuše (snad nyn. Pustina), přísl. hradu Frydlantskému, avšak poněvadž neplatil,
Rotšteina, v 16. st. Hrubé Skály.
zůstaly v držení J. L. 1637 koup. J. Jan

Jíkev, ves u Nymburka, původiště Vilém Harant z Polžic (1- 1644), manžel
Švábů z Jikv e, z nichž první Heník jedné z Křineckých, & po něm následovali
(1- c. 1365) měl 5 synů, z nichž nejstarší synové Kryštof Gotfryd a Adolf Vilém,
Jan Šváb se dostal v držení Havraně. (Po z nichž každý ujal čtvrtinu. Městečko mezi
něm tu synovec Jan Šváb). Část vsi patřila 3 pány rozdělené bylo schudlé, poněvadž
l. 1433 Jakubovi Hupíkovi z Vrutice a je Švédové l. 1646 tak vypálili a vytloukli,
po něm vladykám z Rohatec, l. 1453 že jediný dům řeč. »Na pecníkUu zůstal.
Mléčkům z Vrbna. Kromě této části byla Adolf zdědiv l. 1670 druhou čtvrtinu zemřel
duchovní část, jež 1. 1562 dědičně prodána 1. 1675. Syn jeho Frant. Pavel prodal svou
Křineckým zRonova a od nich při polovici Ferd. Bonaventurovi hrab. z l-la
pojena k Loučení. Větší část vladyčí při rachu (1701). Poněvadž tento byl pánem
na Branné, došlo ke sloučení obou polovic
pojena později k Nov. Ronovu.
Jileč (t. j. J'ilkův dvůr), n. tvrz & dv. městečka. Tvrz [. 1716 obnovena a l. 1719
u Křince, snad nynější samota Leč. Léta postavena kaple sv. lzidora. Alois hr. z Ha
1443 seděl tu Bohuslav z Budčevsi (1-j. rachu zřídil v J. zase faru (1721), která.
1456). Později se dostal J. již pustý Kři po r. 1620 byla zanikla (do té doby byla
neckým z Ronova. V 16. st. tu byly dědiny J. k Branné přifařena) & postavil (1729)
na Jilecku, později Jilecký rybník. (H. X. nový kamenný kostel na místě dřevěného.
L. 1788 velká část města s kostelem a rad
379-)
Jilem, ves u Chotěboře, v níž seděl nicí vyhořela. Jiný oheň byl 1. 1803. Léta
l. 1318 Martin z Jilma. V 15. st. seděli 1825 obdržela J. majestát na 3 výroční
tu Břístští z Bříště, po nichž zdědil jej trhy a l. 1850 stala se sídlem c. k. úřadův.
s tvrzí Mik. ze Štítného. Po něm násle VJ. narodil se lg. Mejsnar (1-1895). Erb:
dovali vl. 1546—1554 Diviš Hostačov stříb. štít a na něm strom jilma své při
ský zPetrovic, l. 1554 Václav zDou rozené barvy na trávníku. (H. V. 237.)
bravice, l. 1571 Jan Měděnec z Rati
Jiljov (i Liljou), n. tvrz u Holan pod
bo řic. Pak patřil až do r. 1634 Trčkům Vřískem, na níž seděl [. 1388 Hrdoň ze
Všetat. Odtud pocházel rod Holanův z Jil
z Lípy a přidělen k Chotiboři.
Jilemnice (t. j. jílemná voda), město, jova. Tvrziště a věž z kamene tesaná slove
prvotně přísluš. hradu Štěpanického. Od nyní Veilchenburg.
Jilmanice (původ. Vílmam'ce), n. ves
1. 1361 přip. se- tu farní kostel, jehož po
dací příslušelo pánům Štěpanickým. Když u Svojšic v okolí Kouřimě, původiště Mla
l. 1492 panství Štěpanické rozděleno, do dotů z Jilmanic.
L. 1472 byl tu jen
stal Hynek z Valdšteina tvrz a horní dvůr, který držel Václ. Vilmanský a l. 1508
polovici městečka, Heník z Valdšteina dolní dostal se Jindř. Amchovi z Borovnice.

Jílovice — Jílový
Když i ten spustl, dostaly se dědiny Jíl
manské v držení obce Kouřímské. L. 1547
postoupeny kr. Ferdinandovi, !. 1552 prod.
Skuhrovským, od r. 1567 patřily Nebřehov
ským, jichž dědici Mráčtí z Dubé připojili
je ke Svojšícům.
Jílovice, farní ves u Třeboně, bývala
od dávné doby přísl. panství Třebonského
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lovna Eliška, jež J. vl. 1371—1377 držela,
a králové Karel a Václav obdarovali město
rozkvétající, ale listy na to dané shořely.

Za Karla vzrostl J. v město & zřízena tu
mincovna (nyní dům č. 16, jenž slove
v 16. st. mince). K povznesení hornictví
dal král Václav peníze Michalovi Soudnému
faráři u sv. Vojtěcha, jenž se zkušenostmi
a nazývala se ve 14. st. Větší Jílovice hornickými chlubil, avšak ten nic nepo
na rozdílJilovičkynebMenšíJílovice řídiv ujel do Říma. Za husitských válek J.
(nynější Vésky). Od 14. st. byl tu íílial. vypálen a tak hory ke skáze přišly. Král
kostel, v němž do r. 1481 klášternící z Bo Jiří obnovil svobody městské, propůjčil obcí
rovan přisluhovali. L. 1695 kostel obnoven dolování v horách zlatých, osvobodil ji od
al. 1786 zřízena při něm fara. (T. 425.) daní kromě poplatku mincmistrovi (hor
Jílovice Česká., Jílovec, Jivovice, zlatých) & zarazil tu horní soud. Svobody
ves v okr. Vyšnobrod., příp. se 1. 1380 ty potvrzeny &rozhojněny l. 1477 od krále
jako přísl. hradu Rožemberka byvši bezpo Vladislava. Avšak týž panovník zastavil hory
na 15
chyby koupena od rodu, který se nazýval knížeti Karlovi Mínstrberskému
až do vymření Sudlice z Jivovice. Léta let, tak aby v Kníně zlatou minci bil. Za
1524 byla Jílovice v držení kl. Vyšnobrod Ferdinanda I. (1530 atd.) bylo na J. pilně
ského.
pracováno. K povznesení jich povolal král
Jílovice Něm., Jivovice, Březovice, dva Němce zAugšpurku. Zdá se, že se
ves v okresu Vyšnobrodském, přip. se již opět hory povznesly, k čemuž nemálo arci
1. 1277, kdež ji Vítek : Krumlova da kníže Ferdinand přispíval. Za těch dob se
roval klášt. Vyšnobrodskému. L. 1380 tu dobývalo také tak zvané bílé zlato.
byla příslušenství hradu Rožemberka, při Maxmilian Il. daroval obci peníze na vy
stavení kostela. Za těch dob zase dolování
němž i v potomních dobách zůstávala.
Jilovička,
název starý Vésky u Tře—klesalo, poněvadž se na jeho zlepšení ne
boně, viz Jílovice.
chtěl a nemohl činiti patříčný náklad. Nic
Jíloviště, jinak Jístba, ves u Zbra méně se v l. 1592—1629 ještě dosti dolo
slavě, vníž byl farní kostel od r. 1350. valo, ač stav města byl (po ohni l. 1567)
J. patřiloklášt. Zbraslavskému, vjehož žalostný. Od 1. 1616 jednalo se o založení
držení stále zůstávalo.
kláštera v J. a l. 1623 založen kl. mino
Jilovka, n. tvrz na ostrově rybníka ritův (kolej sv. Jakuba fundaci p. M. Laure
Skřína, kdež slove na hradě. L. 1495 držel tánské) od Jiří a Štěpána Beníkův, Frant.

ji Bavor Bukovský z Hustířan.

jehož zPeregrynu a J. Agrikoly. Zároveň vy
vdova Johanka prod. jí (1513) Vilémovi hostěn farář pod obojí a fara, kterou
z Pernšteina. Tento dal 1. 1514 J. obci chudá obec vydržovati nemohla, odevzdána
městečka Bohdanče, která tvrz opustila minoritům. Konečně í mínorité starou faru
a dvůr a ves na pastviny svedla. (H. I. 71.) zbořili (1691) a všechny písemností do
Jilový, Jílové, král. horní město,jehož kláštera odnesli. Cís. Ferdinand II. (1628)
počátky jsou (nehledí-lí se k padělanému a Leopold I. (1681) zdejším nákladníkům
listu z r. 1045) nejisté. Jísto jest, že tu za udělili svobody. L. 1725 zřízena zase fara
raženy ve 13. stol. zlaté doly a že prý v domě k tomu od p. z Lauru koupeném.
Sloíger horník (1235) králi Václavovi [. V l. 1727—1759 jsou zprávy o obstojném
kus zlata 10 hř. těžký darem přinesl. Léta výtěžku zdejších hor. L. 1737 postaven
1331 bylo tu městečko komorní, které král kamenný kostelíček nad pramenem Svato
Jan OldřichoviZaj ící z Vald eka zastavil. václavským, při němž založeny lázně. Léta
Týž král zastavil zlaté doly 11 J. (1337) 1785 zrušen klášter a s celým klášterstvím
Petrovi z Rožemberka, vjehož držení rozprodán. V l. 1793—1795 činěny po
až do smrti téhož krále zůstávaly. Krá-I kusy o rozšíření dolování, které se zase
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vl. 1820—1822 opakovaly. Zejménal.1822 Z téhož rodu seděli tu 1533—1541 Jan,
přišlo sem 150 horníků z Příbramě, avšak 1544—1602 Mikuláš, jenž prod. J. Cti
l. 1832 bylo jich jen 30. L. 1836 uznán borovi Malovci z Chýnova (1-c. 1614).
jest dosavadní spůsob dolování za nedosta Po něm ujal J. bratr Jiřík, !. 1646 pak
tečný a zaveden nový spůsob, aby všechny
staré zatopené doly byly otevřeny. Obtížná
tato práce 1. 1864 dokonána. C. k. mon
tánní erár držel zlaté doly až do r. 1873,
kdež je soukromníkovi prodal. L. 1850
zřízeny v J. zeměpanské úřady. Erb: Město
J. pečetí erbem království Českého. (E. K0
lihy popis Jilového.)

statek zadlužený dostal se věřitelům a byl

od 1.1648 v držení Vratislavův

Díren

ských až dol. 1806, kdež koupeny J. k pan
ství Hořovskému. Frant. Karel Vratislav
postavil l. 1728 nový kostel a na místě
tvrze zámek; tento za naší paměti přeměněn
na pivovar. (l—l.Vl., 207., M. X. 99.)

Jindice, ves u Uhl. Janovic, ]. 1363
Jilový, městys v sev. Čechách, prvotně ves sfar. kostelem, jehož podací se vsí
dvůr a ves, které byly manstvím ke hradu patřilo až do 1. 1403 klášteru Kartouz
Lipému. Ve 14. st. byl tu far. kostel, jehož skému u Prahy. L. 1418 držel J. Jan ze
podací 1371—1385 Petrovi, 1390—1410 Zásmuk. V 16. st. byly vdržení Čabe
Albertovi a Kunatovi bratřím z Naptic a lických ze Soutic, pak se dostaly Jin
později témuž rodu náleželo. Na poč. 16 st. dřichoviMirkovi ze Solopis k, od něhož
patřil statek ten ke hradu Blansku a do je k. (1601) Daniel Pražák. Týž nazýval
stal se v držení vl. z Býnu. L. 1554 byl
v držení Jindřicha 2 B., který je po otci
za díl obdržel. Po něm následovali syn
Rudolf (1-1608), po jehožto smrti prodány
tvrz a vsi J. hořejší a dolejší Jindřichovi
starš. zBýnu ('I- 1624). Po něm patřil J.
Jindřichovi nezletilému synu jeho, avšak
prod. l. 1629 k panství Děčínskému. Od
dělen sice l. 1653, ale zase k témuž pan
ství připojen. V 17. st. zanikla fara a J.
přifařen k Libouchci. V l. 1679—1682 po
staven nový kostel. L. 1771 zřízeno samost.
kaplanství, l. 1832 lokalie a l. 1849 fara.
L. 1859 kostel vyhořel a nedlouho potom
obnoven.

se pak z Jindic (1-j. 1615). Po něm násle

doval FilipČejka z Olbram ovic, l. 1617
Maří Majdalena Trčkova. Pak dostaly se
J. držitelům hradu Chlumu, l. 1646 Kry

štofovi Kordulovi ze Sloupn a, pak ro
dinám Grefův (1651), Říčanských, Hop
fengarten (1667), Trautmansdorfův (1670);
od těchto přip. k Pečkám. Kostel, jenž
sklesl [. 1623 na ňlialní, v 18. st. obnoven,
když J. 1. 1765 od Peček Janovi v. Ka
vanagh odprodány. Od té doby byly samost.
statkem a patřily od r. 1815 rodině Cou
denhoven.

Jindřichovice (prv. Jindřichouici), ves
u Klatov, n. s tvrzí, dříve vladyčí statek

Jimlín, ves v okr. Postoloprt., po níž (1384 Oldřich a Drha, 1397—1418 Drslav
se psal r. 1267 Chotibor z J. Potomci aJanJalovice). Po Stachovi z Bešin (1-1477)
jeho byli stejného

erbu se Hřivickými,

píšíce se Hříč zJimlína.

farní

dosáhl J. 1. 1479 Vyntíř lečkovic,

Ves byla roz jehož syn Mareš je pr. (asi 1534) Mikuláši
Ucháčkovi z Kračína. Dcerutohoto po

dělena; na jedné části stála tvrz. Později
přikoupena od pp. z Kolovrat; l. 1516
patřila na díl Šťastného a Petra bratří
k Novému hradu, k němuž pak stále ná
ležela.
Jince, farní ves u Hořovic, v níž byl

jal SezimaProstiborský

z Vrtby

(1- 1562), jehož potomci (1580 Václav
c. 1600 Jan, 1609 Jan Hroznata, 1631
Jan Adam a Sezima Jan, 1681 Beneš Hro
znata, 1686 Jan Václav) tu do 1. 1689 se

kostel již ve 14. st. & tvrz, na níž děli. Pak se dostaly J. Janovským

z Ja

seděli Zdeněk z Běškovic (1- j. 1398), novic, jimž až do sklonku 18. st. patřily.
l. 1401 Milota z Podole. Vl. 1407—1419 V 19. st. drželi je Helversenové. (H. Vlll.
držel J. král Václav. L. 1454 držel J. Jan 258.1
ze Ctěnic. Na poč. 16. st. patřily J. ke
Jindřichovice, ves u Blatné, která se
hradu Valdeku a dostaly se za dll Václavovi | přip. r. 1228, poněvadž odtud vycházely
Pešíkovi zKomárova (před r. 1521). !desatk) ke kl. sv. Jiří. Později tu byl vla
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dyčí statek, jejž pr. Herka (1399) Často
vajovi ze Záboří. L. 1407 seděl tu Vlašek
z Kruhu. Před r. 1540 pr. Barbora Zá
lezská z Jelenova a synové její J. Václ.

kostele. V 16. st. byl J. městečkem, jež

s Falknm em na díl Mikuláši Šlikovi a od
děleny od Hroznětína. Za vnukův jeho
(synův Viktorynových, jenž l. 1537 svo
body městečka potvrdil) městečko rozdě
leno na polovice (totiž Abunda 1- 1589 a
Mikuláše 'l- 1568, onen seděl na tvrzi).
L. 1582 dělili se Mikulášovi synové a do
stal tu polovici Jáchym Šlik. Abundova
dcera Anna, vdaná Slavatova, pr. J. (k níž
polovice druhá přikoupena) l. 161 1 Jáchy
movi Šlikovi, od něhož je k. (1627) Ota

Při dělení dědiček Žďárských ]. 1689 do
staly se k Tachlovskému dílu. (MU. 166.)

patřilo pánům z Rožemberka. Petr Vok
2 R. pr. J. (1593) Adamovi ze Štern
berka, jenž jej připojil ke statku Sedle
Zmrzlíkovi ze Svojšína. Tento je zase ckému.
prodal Jindř. Radkovci z Mirovic &od
Jinočany (prv. Jinočané), ves v okr.
něho je k. Jindřich Bořivoj ze Strojetic Unhoštském, jež patřila ve 14. stol. kl.
Král Jiří zastavilJ.
(1567). Odtud drženy k Řesanicům a po Břevnovskému.
(1459) Pražanům L. 1547 odňaty Sta
zději připojeny k Bratronicům.
Jindřichovice (něm. Heinrichsgríln), rému městu a prodány l. 1548 Martinovi
město, r. 1273 ještě ves kláštera Tepl Smilovi ze Stoješic, po němž (-|-1552)
ského, jež patřívala ke statku Hroznětín dcera Marta následovala. Statek tento
skému (viz to). S ním se dostaly J. v dě (kromě dvou usedlostí, které pat1ily k nejv.
dičné držení Šlikův. L. 1489 dostaly se purkrabstv1) patřil potom k Červ. Újezdci.

Jinonice, Ninonice, ves u Smíchova,
jež se přip. již v zákl. listu Vyšehradském

(1088) a patřila pak klášt. Plasskému
z části a z části královnám.
Tato pn
slední část I. 1312 obyvatelům pod plat
vysazena, nad to býval tu ve 14. st. dvůr
vladyčí, při němž stávala tvrz. L. 1560

prodal Jáchym Šlik ves J. Albrechtovi

Bryknárovi z Brukšteina; 1.1584 do

z Nostic. V držení rodu jeho (16301an1 stal je s dvěma dvory popl. Vojtěch z Kře
Hertvík, Antonín Jan 1- 1736. 1736 Fr. šťanu. Po krátkém držení Ferd. Hofmana
Václav, 1765 Fr. Antonín, 1794 Bedřich, následoval l. 1598 Albrecht Pfefrkorn
(1- c. 1620), jehož jmění
1820 Ervín) zůstaly J. do r. 1850 a velko z Otopachu
statek patří jim podnes. Kostel, bezpochyby
v 15. neb 16. st. založený, l. 1658 znovu
vystavěn. Léta 1615 matriky založeny.
L. 1672 postaven zámek na místě bývalé
tvrze. Erb: štít stříbrný a na něm jelen
běžící své přirozené barvy; nad štítem
křížem přeloženy dva hornické nástroje
(kopáč a hrábě).

l. 1621 zabráno. Koupila je (1622) dcera
jeho Johanka Žďárská & od ní Pavel

Michna z Vacínova,

v jehož rodě zů

staly až do 1. 1678. Tehdá dostaly se Jiří

Ludvíkovi hr. ze Sinzendorfu al. 1684
FerdinandoviVilémovize Švarcenberka,
jehož potomstvu velkostatek dosud patří.
(H. v111. 297)

Jinín, Jenín, Jiníno, Jíno, ves u Pře'

Jiřetín Iněm. St. Georgenlhal, prvotně

štic, ]. 1379 majetek Něprův a Jaroslavův.
l.. 1483 a 1487 drželi tu sirotci po n. Zdi
slavovi z J. jeden statek; druhý byl od
umřelý po n. Vilémovi a manželce jeho
Ofce z Miličína. Jedna z těchto částí patřila
pak k zámku Švihovu & druhá k Poříčí;
k této pak část n. Švihovská přikoupena.

Jůrgenthal), město 11Varnsdorfu, povstalo
v 16. st., když v těch místech objeveny

rudy. Jiří ze Šlejnic,

držitel hradu Tol

šteina, založil je 1. 1554 s 500 domy a

udělil podnikatelům a horníkům (jichž
bylo s počátku 32) důležité výsady (zemř.
1565). Od císaře Rudolfa obdrželo mě
Jinín, Jenín, farní ves u Strakonic, stečko J. (jež trvale k panství Tolštein
jež měla farní kostel již r. 1316. Drželi skému neb Rumburskému patřilo) výsady
ji r. 1371 Harant zSedlíkovic, r. 1388 (1587). Jiří Mehl začal 1. 1590 kostel

Zdeněk z Rožmitála,

r. 1408—1417 stavěti, jejž l. 1611 Radslav ze Vchynic,
Vlašek z Kruhu a od r. 1417 patřila dostav pomoc od Žitavských, dokončil.
k Milenovicům. Po r. 1482 stavěno tu na Hornictví tu nikdy valně neprospívalo a.
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obyvatelstvo hledělo si tudíž jiných živ
ností, zejména pivovarství, které jim udě
leno v 17. st. L. 1644 usazen tu první
katolický farář. L. 1804 hornictví úplně
přestalo. Erb: na štítu červeném obraz
sv. Jiří jedoucího na brůně, an s zeleným
drakem bojuje. Za tím spatřuje se mezi
dvěma věžemi otevřená brána, vše stříh.
barvy. Na věžích ze štukoví postavených
a cimbuřím korunovaných pověšeny jsou
lovecké trubky, v pravo zlatá, v levo černá.
Na hradbě mezi věžemi sedí stříb. pelikán,
jenž si prsa hlavou a krkem prostřeleným
otvírá.

Jiřetín dolní (něm. Nieder-Georgen
lhal, prvotně Jorgenthal), město, jež se
1. 1263 jako ves přip. Tehda Protiva,
držitel jeho, všechny usedlosti pod nový
plat vysadil. J. patřil později částí ke
hradu Krupce. L. 1491 dostal J. Václav

r. 1292 dána byla klášteru Zbraslavskému.
L. 1308 daroval Vítek ze Švabenic podací
kostelní u sv. Jiří neb v Prostřední Lhotě
kl. Zderazskému. R. 1349 Lhota jako farní
kostel postoupena k biskupství Litomyšl
skému
»Podací kostelní ve vsi sv. Jiřía
patřilo v 16. stol. ke hradu Brandýsu.
L. 1623 zanikla tu fara a sv. J. přifařen
ku Brandýsu. L. 1807 zřízena tu lokalie
a l. 1853 fara.
SV. Jiří, zámeček u Ronšperka, viz

Rokošín.

Jiřice (původně Juřici), farní ves na
Želivsku, jež měla farní kostel již před
r. 1358. Patřívala klášteru Želivskému a
potvrzena mu r. 1437. Přišla sice potom
do světských rukou, ale navrácena klášteru
zase v 17. st. Okolo l. 1610 zanikla fara
a J. patřily k Mladým Bříštím. L. 1735
tu opět fara zřízena, která patřila do léta
1784 k Pražské diecesi, potom ke Hrade
cké. (PA. III. 159.)

Vlček z Čeňova od Těmy z Koldic zá
stavou a postoupil ji pak k panství Kru
Jiřice, Žiřice, ves u Kostelce n. L.,
peckému. Tehdá tu stávala tvrz. Šebestian
z Veitmile vyplatil J. Od Jana z Veit— jež se přip. již v zákl. listu Vyšehradském
mile koupil jej Václav z Lobkovic, jenž 11088). R. 1403 držel J. s tvrzí Hanza
také díl Zdeňka Želínského z Sebuzína Rost, l. 1405 Frant. Rokycanský z Prahy.
získal. L. 1562 propuštěn J., jenž odtud Později držel J. Mikuláš Kněževesky'
trvale k Duchcovu patřil, z manství a po
výšen l. 1571 na městečko. L. 1724 po
staven tu kostel, při němž ustanoven léta
1822 kaplan. L. 1855 tu založena fara.
Erb: Na červ. štítě obraz sv. Jiří na brůně
sedícího, který draku kopí do tlamy vráží.

(1- j. 1450), po jehož smrti je dostal Jiří

z Poděbrad.

Od toho nabyl jich Vaněk

Valečovský z Kněžmosta (1452). Léta
1454 držel je Jindřich Berka z Dubé.
L. 1496 dostaly se J. Bartoloměji Bub

novi ze Všebořic od Sekerků z Sed

Jiřetín horní, farní ves v okr. Most čic. Po tomto je dědili vnukové jeho z rodu
Vančurů z Řehnic. L. 1584 prodány
Jaroslavovi ze Smiřic, pak se dostaly
Jiříkovi z Lobkovic, od něhož přikou

ském, patřívala od 15. st. z části k Dol.
Jiřetínu. Při této části postaven byl v 15. st.
kostel. Při něm byla fara a založeny léta
1641 (nikoliv 1441) matriky. Kostel léta
1693 znova postaven. Druhou část drželi
ve 14. st. vlad. : Gablence, ]. 1429 Bedřich
z Elsnic a l. 1459 Zikmund ze Slavic, od

peny k Brandýsu. (MB. IV. 128.)

Jiříčkov (něm. Irsieglern, pův. Juří

čkov), ves u Rožemberka, která patřila
r. 1380 ke hradu tomuto a od r. 1479
kteréž doby patřila ke hradu Eisenherku. ke klášteru Vyšňobrodskému, byvši daro
To rozdělení trvalo do r. 1850.
vána náhradou za ves Humno zatopenou.

Jiřetínek,

dvorec, který patřil l. 1380

Jiřičná., Jiřičný, ves u Sušice. Zdebor

a násl. k panství Milčínskému a ještě léta Čejka z Čejetic pr. l. 1413 dvůr zdejší
1461 se připomíná, avšak později buď OldřichoviBabkovi z Kvasejovic. jiná
jméno své změnil aneb zanikl.
část byla 1. 1416 v držení vlad. z Milo
SV. Jiří, farní ves u Brandýsa n. 0., ňovic. V 16. st. držena ke Svojšicům.
prvotně jen kostel (1199), při němž stá Léta 1562 dostala se v držení Sylvestra
vala ves Lhota. Tato přip. se r. 1227, Mlazovského zTěšnice, l. 1571 Jiříka
když ji hrabě Kojata odkázal Nakasovi a Haranta z Polžic. Později následovali
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Lipovští z Lipovice, kteří tu v l. 1596 | Slómnilz, pův. Stebnitz), ves v okr. Kapli
až 1687 seděli. L. 1698 držel J. Václav; ckém, která se vyskytuje od r. 1380 jako
Vojtěch Fruvein z Podolí, 1702 Karell přísl. hradu Rožemberka.

Stařimský, 1717 Jan lgn. rytíř : Vidr
Jistebnice, r. 1330 jméno potoka, který
šperka. Později se tu vystřídaly rodiny se jmenuje dnes Cedron a na dolním toku

Kumersberků, Helversenův a Neukirchen Smutná.
s městskými rodinami. L. 1719—1722 po
Jistebnice, město, jež se přip. jako
stavena při zámečku kaple. (Gabriel, Su trhová ves r. 1262 a bylo v držení pp.
šice 17o.)

z Rožemberka.

Asi tehdá, jistě pak ve

Jiříkov, u Jírka (stněm. Jurikslag), 14. st. byl tu farní kostel; kromě toho
n. ves v okolí Hořic u Mokré, která se
dostala r. 1268 klášteru Korunskému. V po
zdějších pamětech se nepřip., i zdá se,
že brzo zanikla.

vystavěl Petr 2 R. (1- 1347) druhý kostel
sv. Majdaleny na Vyšehradě. Potomci jeho
drželi J. k panství hradu Přiběnic a ještě
1. 1457. Později dostaly se v držení Koz

Jirkov viz Borek.
ských z Kozího Viléma, Markvarta a
Jirny velké a malé (dříve Jiren a Zdebora bratří a Jana, kteří l. 1480 mě
Jirenec), dvě vsi u Brandýsa n. L. Ve
Velkých J. býval ve 14. st. farní kostel,
v Malých J. tvrz. Podací při kostele vy
konávali 1. 1367 Jakeš Polkův & Pešek
z Klučova, l. 1389 Mikeš z Kl., 1408
atd. Oldřich z Běškovec. Později je měl
Jan ze Vtelna (1- j. 1454), l. 1458 Jan
Kozel (1- c. 1464). Na poč. 16. st. drželi

stečko obdařili. aby sousedé mohli 0 stat
cích říditi; Mikuláš Kozský potvrdil svo
bodu tu 1. 1506 a vyprosil (151 |) majestát
na výroční trh. Po jeho sirotcích dědili

Kuneš Bohdanecký z Hodkova a Volf
Hazl z Nové vsi. Když tento !. 1536
zemřel, potvrdili poručníci dětí jeho svo
body městečka a pr. J. (1537) obcí města

J. Vančurové z Řehnic. L. 1544 k. je Tábora. L. 1547 J. Táborským zabrána
Pavel Severin z Kapí hory, jehož po & prodána Albrechtovi z Gutšteina, od
tomci tu do !. 1593 seděli; pak se do něhož ji k. (1549) Ladislav z Lobkovic.
staly v držení vladyk z Proseče, jimž
v konfiskací zabrány. Napřed zastavovány
a l. 1656 hrab. z Brandýsa ve dsky vlo
ženy. Ke konci 17. st. byly v držení Štu
bíků, vl. 1706—1781 kláštera sv. Anny
v Praze. Tento je pak prodal a vystřídalo
se od té doby mnoho držitelů. Kostel,
jenž byl 1. 1623 faráře zbaven, !. 1728
rozšířen; l. 1709 zase u něho kněz usta
noven a l. 1800 zřízena fara.
Jirny, n. ves, nyní les v okolí Kladrub.

J. měla odtud stejné pány s Vysokým
Chlumcem až do r. 1829. L. 1618 začí
nají se matriky. Zdeněk Vojtěch z L. po
tvrdil l. 1623 svobody a přidal prodej
soli. Syn jeho Václ. Euseb. potvrdil l. 1636
svobody, vyprosil léta 1657 výroční trh.
L. 1648 zkoušela J. velmi mnoho od vo
jákův; také klesala v bídu pro nátisky
panských úředníkův a velké daně. Nápravu
v té příčině učinil kníže Ferd. Aug. Leop.
(1691). Po jeho smrti (1- 1715) začaly
R. 1239 byly v držení kl. Kladrubského.
zase nátisky, avšak docházela J. ochrany
Z pozdějších pamětí není nic 0 J. známo. u kníž. Filipa (1721) a cís. Karla (1732).
Jistbice (staroč. Jiestbice), ves u Nym Také vl. 1749 a 1796 dosáhla J. král.
burka, po níž se jmenoval r. 1223 Pavlík potvrzení svých svobod. L. 1829 k. pan
z J. Ve 14. a 15. st. patřila část J. ke ství J<cké Jan Nádherný, jehož potomstvu
Krňovicům. V 16. stol. drželi Křinečtí velkostatek posud náleží. Ludvík Nádherný
z Ronova celou ves J. ke statku svému znovu postavil kostel sv. M. Majdaleny.
Ledeckému a při rozdělení jeho i. 1558 Erb: Na stříbrném štítě červená růže se
dostala se J. k dílu Loučenskému. Jeden zlatým jádrem, zelenými kališkovými listy,
dvůr kmecí patříval k Nymburku. Později Starodávný erb rodu Rožemberského. (H.
patřila část k Novému Ronovu a část Vll. 205, PA. X. 769, XI. 27.)
k Loučení.
Jistebník, n. ves blíže neb dále od
Jistebnice, Jistebník, Stebník (něm. Nového Rychnova, která se přip. ve 14. st.
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jako majetek arcibiskupství a přísl. pan ale zároveň také (1228) kláštera sv. Jiří.
ství Řečického. L. 1466 a v 16. st. ještě L. 1320 sídleii tu Hněvek a Jindřich z J.,
stála a l. 1574 držena k Nové Cerekvici. z nichž onen ještě 1. 1352 žil. L. 1403

Jistebsko, správné české jméno ves seděl tu prý Hněvek, ]. 1411 Lvík, 1. 1416
nice, která se jmenuje něm. Gisley a leží Racek. V husitských válkách vyznamenal
u Jablonce ve faře Šumburské. L 1538 se Jindřich Žito 2 J. L. 1510 patřily Jin
dřichovi z Nebílov, ]. 1537 dceři jeho
byla pusta, ale znovu stavěna později.
Jíšov, Víšov, dvůr u Tábora, na němž Mandaléně, s níž J. vyženil Václav Ža
seděla !. 1380 Zuzana, vdova po Vlčkovi kavec ze Žakavy. Potomstvo jeho sedělo
z Víšova. Ve 14. a 15. st. byla tu ves, tu do 17. st. Dělením na polovice stalo
avšak Jindřich Sádlo z Vražného svedl se, že vedle staré tvrze ok. l. 1630 po
ji ve dvůr, kterýž pr. l. 1585 k Chotovi stavena nová tvrz. Po smrti Václava Ži
nám. Potom se tu lidé stavěli a l. 1665 břida Žakavce dostaly se J. jeho dcerám
zase byla ves, která později zanikla.
(1694) L. 1704 koupenyJ. ke klášter

Jíštěrpy, Jištrby (prv. Díežčrpi). ves ství Kladrubskému.

Jivník, n. hrad neznámé polohy. Léta
u Ustku, která se přip. v listech Litomě
řických (1057, 1218 ——Štrpy). L. 1318 1444 vyjeli Pražané s lidem a stroji na
seděl tu Výšek, 1387 Bavor, 1436 Janek, pomoc Jakoubkovi z Vřesovic a jiným pp.
1451 atd. Petřík z Lejen. Od poč. 17. st. lantfrydu Litoměřického na pole ke hra
drželJ. s tvrzí rod Jištrbských z Blatna dům Jana Děčínského &Jivníku, poněvadž
(1528—1543 Zikmund, 1561 Habart pak z nich loupili. Ležel tedy J. bezpochyby
Albrecht). Ok. r. 1600 k. J. Jan Sezima v kraji Litoměřickém.
z Ústí a připojil je k Úštku. Později pa— Jivno, n. hrad na potoku Klíčověústí
třily k panství Liběšickému.
cím při samém Zbečnu, asi týmž způsobem
Jítkov (prv. Jutkov), ves u Chotěboře, založený jako Týřov (ve 13. st.). 0 osudech
jež se přip. r. 1269 jsouc majetkem klášt. jeho není nic známo. Snad tu byl Hrádek
Pohledského, který ji obdržel od Smila Starý, o němž se v l. 1245—1260 zmínka
z Lichtemburka. Později odcizen J. a pa činí. V 16. st. zachovaly se z něho zna
třil l. 1464 Beneši z Tupadl.
V 16. st. menité zříceniny, jež Jan Žďárský ze Žďáru,
patřil J. ke Studenci a dostal se později hejtman Křivoklátský, l. 1551 rozvaliti dal.
v držení Adama Naza z Chřenovic, jenž (H. Vlll. Bo.)
Jizera řeka přip. se r. 1297. Prameny
tu tvrz postavil. Syn jeho Jan prodal J.
PavloviMitrovskému z Nemyšle, jehož její nazývají se r. 1578 Jizera a Jizerka.
Jména měst, vesnic a samot v Če
rod tu do 1. 1638 seděl. Tehdá vyženil
jej Vilém Boreň ze Lhoty, jehož potom chách samotným tvarem svým vykazují ta
stvu do léta 1676 patřil. Drželi jej pak kovou bohatost obsahu a pestrost, že již
1.1676 M. Majdalena Dobřenská, ]. 1678 ze jména pouhého o spůsobu založení a
Jan Ctibor Jeník z Gamsendorfu a prvotní spůsobě, ano druhdy o době vzniku
l. 1693 přikoupen k panství Polenskému. souditi lze. (Viz Pam. arch. Ill. 227.)

Jitrava (něm. St. Pancraz, staroněm. A. Rozbor místních jmen. Původem
také Díelrichsdotf, lat. Dielheri villa), svým dělí se na tři řady: a) jména oby
farní ves u Jablonného, která měla farní vatel, b) jména od osob aneb zakladatelů
kostel již před r. 1363. V l. 1363—1372

držel ji Mikuláš z Kunvaldu, však od
r. 1394 vyskytuje se jako přísluš. hradu
Grabšteina. V 17. st. zanikla tu fara a J.
byla přifařena ke Hrádku, avšak l. 1772
fara obnovena.
Jivjany,_l.ivňany (nikolivJiuany), ves

vzatá, :) jména vzatá od místní povahy
před založením (topická).

I. Jména osobní jsou prvotně vesměs

adjektiva, k jichž doplnění potřeba si při
mysliti slova »hrada neb »dvůrc (na Plzen
sku a Prachensku »sed10a), 11jmen pozděj
šího původu také »ves<<:
1. s koncovkou -av, ku př.: Boleslav,
v okr. Stříbrském, jež se přip. v l. 1115
až 1239 jako majetek kl. Kladrubského, „Budislav, Čáslav, Soběslav, Vratislav neb
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Vratslav (od zakladatelů Boleslava, Budi
slava atd.);
2. s koncovkou -im, jako Chrudim, Kou
řim, Radim, Vlašim (od zakl. Chrudima,
Kouřima, Radima, Vlašima);
3. s koncovkou -on neb -ouň, jako Tře
boň, Hostouň od Třebona, Hostúna;
4. s koncovkou -ěř a -oř, jako Jaroměř,
Radiměř, Sudoměř, Chotěboř, Litoboř od
zakl. Jaromíra, Radimíra, Sudomíra, Choti

bora, Litobora;
5. s koncovkou -myšl, jako Litomyšl
od Litomysla;
6. s koncovkou -z, Bezděz, Vitoraz, Ceto
raz od zakl. Bezděda, V'itorada, Cetorada;
7. s koncovkou -c, Načerac, Kunrac od
zakl. Načerata, Kunráta;
8. s koncovkou -iš neb -iše, jako Veliš,
Oldřiš, Libiš, Jetřiše od zakl. Velicha, Ol
dřicha, Libicha, Jetřicha;
9. s koncovkou -č, “jako Choteč, Radeč,
Budeč, Slavnič od zakl. Chotka, Radka,
Budka, Slavníka;
to. s koncovkou -hošť, jako Dobrohošť,
Třebihošť od Dobrohosta, Třebihosta;
„. s koncovkou -ov (v Plzensku -ovo-,
jako Benešov. Divišov, Slavkov, Janov,
Petrov, Pelhřimov od zakl. Beneše, Diviše,
Slavka, Jana, Petra, Pelhřima;
12. s koncovkou -ín neb -ina, jako
Tetín, Hroznětín, Vrbětín, Manětína (t.j.
ves) od zakl. Tety. Hroznaty, Vrbaty, Ma

ňaty;
13. s koncovkou -yně, jako Bechyně,
Budyně, Radyně od zakladatelův, kteří se
jmenovali Bechen, Buden & Raden;
14. skoncovkou -ěues neb -eues, jako
Zvoleněves, Velemyšleves, Nepřivazeves, t. j.
Zvolenova, Velemyslova a Nepřivadova ves;
15. s přidáním přisvojovacího adjektiva,
jako Heřmanův městec (Heřmanovo město),
Jindřichův hradec, Králové hradec a dvůr,

b) od pánův vesnice: Opatovici, Děka
novici, Popovici (?), Biskupici;
:) podlé pradědův neb vladyk, jako Lito
měřici, Martinici, Janovici, Petrovici, To
mici, Bohuslavici od osobních jrnen Lito
mír, Martin, Jan, Petr, Tůma, Bohuslav;
2. s koncovkou -any (staroč. -ané), jako
Libočany, pův. Libočané (obyvatelé při
ústí Liboce). Téhož původu jména osad
níkův na místech vyplaněných, jako Li
pané, Dubané, Doubravané, Břežané, Jedl
čané, Bukované, Habrované, Borované,
Trnované, Hrušované, Rokycané, Chra
šťané, nyní Lipany, Dubany atd. (od lipí,
douhí, doubravy, březí, jedlčí, bukoví atd.).
U jiných též rozhodovalo místo, kde se
usadili, ku př.: Dolané, Chlumčané, Vyso
čané, Lužané, Vodňané, Říčané, Podbo
řané, Podhořané atd., nyní Dolany, Chlum
čany atd. (od dolu, chlumku, vysokého,
luhu, vodné atd.);
3. s koncovkou y neb -e (staroč. -i),

a to:

a) podlé duchovní povahy, mravu neb
spůsobu živobytí: Všehrdi, Všechlapi, Vše
1ibi,Všelisi, Všenoři, Všesoci, Všestudi, Vele—

libi,
&) podlé spůsobu kroje, strojení aneb
jiných zevnitřních známek: Všechromi,
Všestaři, Všekaři (všichni krásní), Poucho
bradi, Poděbradi, Poděvousi, Holohlavi,
Holovousi, Mokrovousi, Levousi, Zibohlavi
(kteří hlavou kolébají), Kosmonosi, Krato
nozi, Pryčhledi (nyní Všechromy, Všestary,
Všekary, Pouchobrady atd.);
0) podlé živnosti, které se oddali sou
sedé většinou (jako bylo za naší paměti
v Humpolci, ve Skutči &j.). jako Bečváři,
Štítaři, Kováři, Mentouři (vařečkáři),

Ra—

taji (oráči), Kravaři, Svinaři, Mlynáři,
Dehtaři, Šepeteli (kartáčníci), Reporyji,
Koloději, Kolomuti, Kolovrati, Kladorubi,
Jetřichova ves a j. v.
Žernoseci, Pnětluci, Tukleci, Středokluci,
ll. Jména čeledí, obyvatelstva, živ Hracholusci, Poleradi (t. j. rolníci), Vodě
nostníků a p.:
radi, Peceradi, Mydlovaři, Jedovaři, Smolo
I. s koncovkou -ice (staroč. -icz):
teli, Konipasi (t. j. nynější Bečváry, Ští
a) od místního položení jako Lovosici tary, Kováry, Mentoury, Rataje, Kravaře
(bydlící pod Lovošem). Mezilesici |bydlící atd.);
d) podlé nějaké události, která se tu
mezi lesy), Mnichovici (poddaní mnichův),
Podlesici (pod lesem), Pohořici, Zalužici sběhla (ku př. Konětopi, Pobistrýci, Pobi
(za luhem);
psi, Medonosi, Kozolupi, Měcholupi, Hrdlo
Mistopisnýslovnik: Část historicka.

29
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řezi, Dědibabi, Stipoklasy, Hracholusci,
b) jména vlastní od obecných jmen
Tatobiti (kteří pobili zloděje), Zajekuři, vzatá, a to:
Mořižabi (nynější Konětopy, Pobistrýce,
]. hromadná s koncovkou -í, jako Doubí,
Březí, Lipí, Jelení, Jestřebí, Zubří, Jehnědí;
Pobipsy atd.);
2. též taková s koncovkou -en neb -no,
:) přezdívky, jako Hlupohlavi, Všetati
(samí zloději), Korožluci, Konojedi, Koně jako Březno, Dubno, Lipno, Bezno, Vrbno,
topi, Mokropsi, Mokrosuci, Kozojedi, Léštno, Jivno, Slivno, Chvojno, Stebno,
Mlékojedi, Masojedi, Hubojedi, Hlivojedi, Opočen (pův. i Chvojen, Březen, Duben,
Mrchojedi, Drbohlavi, Dřevohryzi, Koto Lipen atd., proto i zdrobnělá slova Chvo
jedi, Kotopeci atd. (nynější Úpohlavy, Vše jenec, Březenec, Dubenec),
3. s koncovkami -ý, -á, -é, zvláště -ný,
taty, Kolozruky, Konojedy atd.
má, -ne', jako Vysoký (totiž vrch), Vysoká
III. Topická jména, vzatá od povahy (t. j. hora), Lipá, Dubá, Krupá, Jablonná,
místa před založením, obsahující názvy řek Olešná, Smrčná,Třemešná, Debrná, Lomná,
(Březnice, Desná, Trstenice, Kamenice, Blatná, Polná, Dubný, Dírný, Štítný, Vražný
Bělá, Rokytnice, Lomnice, Střemošnice)
& ). v.;
neb příležitostí u nich (Brod, Most), hor
4. říčná & potočná, něco i jiná jména
(Chlum, Chlumec, Brada, Bradlec, Kame s koncovkami -ice, -m'ce, -ouice, munice,
nec, Ostroh, Ostrožno, Láz, Lažiště, Dol,
-aw'ce, jako Skalice, Bystřice, Teplice. Ře
Údolí, Přídoli, Zádolí, Prosmyky, Soutěsky čice, Orlice, Jestřebice, Javořice, Vrbice,
a složeniny, ku př.: Konecchlum, Záchlum Doubravice, Kamenice, Blanice, Březnice,
(neb Záchlumí, Záhoří, Podhoří a j. v.), Dubnice, Olešnice, Jilemnice, Blatnice,
od lesův (Chvojno, Březina, Dubina, Dou Lomnice, Mohelnice, Brtnice, Včelnice,
brava, Smrčina, Příseka, Seč, Proseč, Mýto,
Roudnice, Ohrazenice, Březovice, Lipovice,
Hvozd, Bor, Žďár, Praha, a složeniny jako Borovice, Borovnice, Doubravice, Žirov
Záboří, Podboří, Meziboří, Podbřezí, Pod
nice;
dubí), od mokrých míst, jako Luh, Mlaka,
5. s koncovkou -ýk neb -ík, jako Kamýk,
Sopot, Vír, Slatina, Bláto, Blatná, Benátky, Orlík, Světlík, Hliník, Jeseník, Křeník;
Ples a složeniny, jako Záluží, Podluhy.
6. s koncovkou -ov, jako Habrov, Hlo
Jiné dostaly jméno po prvotním účelu, jako hov, Vranov, Rybnov, Kvítkov, Dřínov;
Hradec, Hrádek, Týn, Městec, Vesce, Dvo
7. s koncovkami -o11ý, -01)á, -ové, jako
řiště, jiné po stavení tu vynikajícím, jako Březová, Trnová, Borová, Buková, Hlo
Klášter, Kostelec, Cerekvice. Jiná zdědila
hová, Klenový, Dřínový:
jméno místa, kterého se k nějakému zvlášt
8. s koncovkou -ina. jako Lipina, Du—
nímu účelu potřebovalo, jako ku př. Stráž, bina, Bučina, Bukovina, Leština;
Strahov, Chodov. Velice rozšířené jsou
9. s koncovkou -ec, -ce, jako Kostelec,
názvy Lhota a Újezd. Onen znamenal ves Sedlec i Sedlce, Městec i Městce, Bradlec,
nici, jejíž založení svěřeno bylo podnika
Lužec, Lyšec. Borec, Leskovec, Lukavec,
teli tak, aby pozemkův vzdělaných do jisté Jablonec, Vesce, Blatce, Lazce, též Husi
lhůty užíval. Újezdy zachovaly památku nec, Kozinec a j. v.;
pozemků, které byly knížetem někomu
IO. s koncovkou -eč, jako Dubeč, Li
darovány & jichž hranice úředníci jezdíce
peč, Stromeč;
vůkol ustanovili.
„. s koncovkou —ečnáneb -ečno, jako
Topická jména jsou buď
Dubečno, Jablečno, Kletečná, Klokočná
a) prostá obecná, jako ku př. substan i Slupečný;
tiva Újezd, Lhota, Hradec, Hrádek, Týn,
12. s koncovkami mik, maník, jako
Horka, Skála, Chlum, Ústí, Loket, Brod, Mělník, Choustník, Hořepník, Zlatník, Bu
Osek, Stráž, Žďár, Habr, Habry, Skály, kovník;
Nové hrady, Hroby, Trosky, Žleby, neb
13. s koncovkou -ská, jako Léská, Led
adjektiva, jako Stará, Světlá, Veselá, Zlatá, ská, Sadská;
Suchá, Teplá;
r4. s koncovkami -sko, -eusko, -ívsko,
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-na: Štěkna, Štěkně, ve Štěkni — Pošna,
-ovsko, jako Kladsko, Tursko, Nýřsko, Krn
sko, Třebsko, Metelsko, Milevsko, Bukov Pošně, v Pošni;
sko, Černívsko. Za časté se jména tato
-á: Vysoká, Vysoké, na Vysoké;
-b: Oheb, Ohbi, na Ohbi — Cheb, Chbě,
dávala polohám, na nichž ves neb dvůr
bývala, ku př. Lhotsko, Dvořisko;
ve Chbě (obyčejně Chebu, v Chebu);
-ac: Načerac, Načerace, v Načeraci;
15. s koncovkou -ství jako Obřiství,
-ec: Kostelec, Kostelce, na Kostelci;
Bříství;
-eč: Choteč, Chotče, v Chotči;
16. s koncovkou -iště, jako Hradiště,
-d.' Újezd, Újezda, v Újezdě — Brod,
Sedliště, Obořiště, Plotiště, Jíloviště, Kono
Brodu, na Brodě;
piště;
-e: Rataje, Rataj, v Ratajích, s Rataji —
Mnohá místní jména, jsouce prastará,
tak že již smyslu jich nikdo nerozumí, Svinaře, Svinař, v Svinařích, se Svinaři;
teprve podrobným zkoumáním a srovná
-ce (muž.): Hlavatce, Hlavatec, v Hla
váním se slovanskými jazyky dojdou vy vatcích, s Hlavatci;
světlení, jako ku př. Chlehy, Chomle,
-ce (střed.): Vesce, Vesce, ve Vesci;
Chleny, Kdyně, Klepý, Knín, Krč, Křemyž,
-íce: Litoměřice, Litoměřic, s Litoměřici;
-ice: Skalice, Skalice, na Skalici, se
Křemže, Ktiš, Labzy neb Lobze, Louny,
Lety, Pchery, Rábí, Řisuty, Sany, Skryje, Skalicí;
Poznámka. Poněvadž neznalému nelze
Sluhy, Sviny, Tbity, Vrabí, Vrtba, Zdiby,
Zapy, též složeniny některé, jako ku př. rozeznati, které jméno patří do II. a které
Solopisky, Tuněchody, Chudoplesy, Pře do III. řady, dobré jest se těmito pravidly
stavlky, Pšovlky, Kobolisy, Nepolisy, Ra říditi:
l. Skláněj z pravidla v množném čísle;
kolusy a j.
Mnohá místní jména vzata jsou z ciziny,
z. jména topická, jichž smysl snadno
jako ku př. Beroun (Verona), Kolín (Co postihneš, ku př. Skalice, skláněj vjed
lonia), Želiv (Siloe), Postoloprty (Aposto notném čísle;
lorum porta). “(Č. ČM. 1834, str. 404.,
3. nastane-li pochybnost, vyhledej si
jméno v tomto slovníku, bud tam najdeš
PA. 11. 364, 111. 227.)
B. Návod ke skláněm' místních jmen. pád některý aneb prvotní pojmenování,
Všeobecná pravidla: 1.Topickájměna, tak ku př. Litoměřici, ale Skalica.
Sice je vždy nejlepším vodítkem pro
jichž smysl jest ještě dnes zřejmý, sklánějí
se tak, jako slovo stejně znějící, tedy ku toho, který vkrajině bydlí, spůsob, jak
př. Písek, Písku, Most, Mostu, avšak do sklání lid.
Tábora, Újezda.
-é.' Vysoké, Vysokého, na Vysokém;
z. Jména řady Il. jsou vesměs věísle
-ě (žen.): Bechyně, Bechyně, v Bechyni,
množném a zachovala staročeské sklonění, s Bechyní;
-ě (střed.). Hradiště, Hradiště, v Hra
ku př. do Litoměřic, do Borovan, do Ko
dišti, s Hradištěm ,
zolup.
3. Německá jména, končící se slovy
Ú:stí, Ústí, v Ústí, s Ústím;
-berk a -štein, sklánějí se takto: Vimberk,
-ek: Písek, Písku, vPísku—Osek, Oseka,
do Vimberka, ve Vimberce, Hasištein, v Osece;
u Hasišteina, na Hasišteině.
-ýk, -ík: Kamýk, Kamýka, v Kamýce —
Je-li na konci -dorf neb maid neb jiné Orlík, Orlíka, na Orlíce;
slovo, sklání se: Varnsdorf, do Varnsdorfu,
-e: Libel, Lible, v Libli, s Liblí;
-m: Chlum, Chlumu, na Chlumu;
ve Varnsdorfu, Šonvald, do Šonvaldu, v Šon
valdu.
-im: Kouřim, Kouřimě, v Kouřimi;
-om: Řakom, Řakomě, v Řakomi;
Jak se má které jméno skláněti, najde
se ve vzorcích tuto položených a tak spo
-n: Týn, Týna, v Týně;
-en: Opočen, Opočna, na Opočně;
řádaných, že se vzorec podlé koncovky
najde.
-en: Kámen, Kamene, na Kameni;
-a. Lhota, Lhoty, ve Lhotě;
-z'n: Tetín, Tetína, na Tetíně;
29*
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-ň: Plzeň, Plzně, v Plzni — Třeboň,
Třeboně, v Třeboni;
-o. Dubno, Dubna, v Dubně — Nýrsko,
Nýrska, v Nýrsku;
-r.' Žďár, Žďáru, ve Žďáru;
-s: Zvoleněves, Zvoleněvsi, v Zvoleněvsi;
-š: Veliš, Veliše, na Veliši;
-v: Želiv, Želiva, v Želivě;
-av: Boleslav, Boleslavě, v Boleslavi;
-ou: Pelhřimov, Pelhřimova, v Pelhři
mově;
-y: Všechlapy, Všechlap, Všechlapích —
Podmokly, Podmokl, Podmoklích — Do
lanky, Dolanek, v Dolankách;
-ý: Vysoký, Vysokého, na Vysokém;'
-z: Zderaz, Zderaze, na Zderazi;
-ž: Střítež, Stříteže, ve Stříteži;

Bohdánek,
Buden (Budyn), Bu
Bohdaš,
data, Budich, Bu
dí ,
Bohost,
Bohumil, Bohumilek, Budihost,
Budimír,
Bohuň,
Bohuslav, Bohouš, Budislav, Budiš,
Bohoušek, Bohuša, Buch,
Buk, Bukeš,
Bohusud,
Bukol,
Bohuta,
Bojan, Boj, Boiata, Bun, Buna,
Burjan, Bureš,
Bojem,
Bus. Busek,
Bojslav, Bojša,
Bušek, Buš, Bušan,
Bolebor,
Bolehost,
But (Butal,
Buz,
Bolech, Boloch,
Boleslav, Bolek, Bo Byčen, Byč, Byček,
lík, Boleša, Bolata, Býk,
Bolen (Bolyn),
Bydež,
C. Sbírka staročeských jmen osobních, Boňata,
Bydla,
která se v místních názvech opakují :
Byl,
Boněk, Boněn,
Bor, Bora, Borata, Byn, Byň,
Adloch (Odloch),
Bezema,
Borátek,
Byš, Bysen, Byšek,
Ahně, Ahník (Ohník), Bera, Berka,
Alběn,
Beran, Běrun,
Bořek, Bořík, Bořej, Bytek, Bytih,
Bořan.
Albera,
Berna, Bernart,
Byzrat,
Boreš, Boršík,
Aleš,
Běs, Běšek, Béška,
Arnnošt
Besed,
Bořim,
Cek (CakP),
Celek,
,
Bořislav,
Arkleb (Vorkleb),
Bezděd,
Bezděk,
Cerad,
Borota (Boruta),
Baba, Babek, Babata, Bezdruh,
Bosen (Bosyn), Boša, Cerha (Crh), Cerhon,
Božata, Božan, Bo Cet, Ceten (Cetyn),
Bac, Bač, Baček, Bak, Bezmír,
žek,
Cítek,
Balek,
Bezpřem,
Cetorad,
Baň, Baňa,
Bezuj,
Božeei,
Barek, Bareš, Barták, Bezvěr,
Božetěch (Bozděch), Cibota, Cibouš,
Bradáč,
Bartuš, Bartoš, Bar- Beztuh,
Cipa,
Bran, Brančík,
Cír,
toch,
i ,
Branislav, Braniš,
Baroch, Baruch, Ba- Bílek, Bílej. Bilen,
Cťata,
Bransud,
Ctěn,
rech,
Bil,
Ctibor,
Branžeh,
Báta, Batina,
Biřek,
Bavor,
Bít, Bituch, Bitoh,
Bratřej, Bratřík, Bra Ctímír,
troň, Bratřík, Bra Cvik, Cvin,
Bdihost, Bda, Bdina, Bitata,
truch,
Cun, Cunek,
Beč,
Blah, Bleh, Blahota,
Braslav, Brašek,
Běhař,
Blahuš,
Cvrček (Svrček),
Bedřich, Bedřek,
Blažej, Blažek, Bla Brazek,
Břetislav, Břeťata,
Čáč, Čéč, Čeček,
žen, Blaži.,n
Bech, Bechen, Be
ečen,
chyn, Bechlej,
Bližej, Blížek, Bližan, Brník, Brníř, Brniš,
Brum, Bruneš, Brou Čadek, Čadal,
Bělboh,
Blud,
achomír, Cachen,
Bělek, Běl, Bělík, Bě- Bob, Bobek, Boben,
ček,
Brus,
Čachota, Čachor,
loš a j.,
Boharyn,
Čabel,
Ben, Benata, Beneš, Boh, Bohata, Bohen Brza, Brzota,
Čabud,
Buč,
Beník, Benek, Be- (Bohyn),
neda,
Bohdal,
Bud, Buda, Budek, Cam, Čemen,
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Čan, Čaněk,
Čakan, Čák,
Čkyn,
Čalhost,
Čap, Čapek,
Čas, Čáslav,
Časta, Častata, Čá
stek, aston, Ča
stoňa, Častor,
Častobor,
Častolov,

Dešen,
Děva,
Diva, Divek, Diviš,

Dlaž, Dlažek (t.j

Dřemek,
Dřevek, Dřevík,
Dřeven,
Drh, Drhan, Drhoň,
Drhota,
Drch, Drchek,
Dřin, Dm, Dřítek,
Drlata,
Drob,
Drozd,
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Hlupa, Hlupata,
Hnan,
Hněva, Hněvek, Hně

van, Hněvata, Hně
ven, Hněvsa,
Hnojen,
Hobeš,
Hoda, Hodata, Ho
dous, Hoděj, Ho
dek, Hoden, Ho
beš, Dobata, Do— Druh,Druhan,Drou- dona, Hoducha,
ava,
žek, Druhel,
Hodyn,
boch,
Čebud,
Drž, Držek,
Hodomysl,
Dobran,
Čečel,
Drzislav, Drslav,
Hohol,
Dobřata, Dobřek,
Čech, Češ, Čechta, Dobřej, Dobra, Do Držkraj,
Hok,
Čej, Čeiek, ejata, břík, Dobřich, Do Dubek, Duběj,Dubla, Hoj, Hojek, Hojan,
Čelák, Čelej, Čelech, brch, Dobrcha,
Duc,
Hojen, Hoješa,
Duda,
Hola, Holata, Holák,
Dobřemil,
Čelen, Čelyn,
Čen, Čenata, Čeněk, Dobřen,
Dunaj,
Holek, Holec, Ho
Dobročest, Dobroč,
Dup,
len, Holeša, Holiš,
Čepa, Čepřei,
Čerad,
Dobroček,
Durda,
Holík,
Čeřen, Čeřei, Čeř, Dobrohost,
Dušej, Dušen,
Holedek,
Dobromír,
Dvakač,
Holub, Holoubek,
Černa (vl. Črna),
Holus,
Černata. Černík, Dobroslav. Dobroš, Dvořata,
Dyna,
Hon, Honba,
Černil, Černol, Čer Dobroň,
Horazd, Horazdek,
noch, Černut, Čer Dobrovit, Dobrovid,
Dobruk, Dobruch,
Ebrhart,
Hořemysl,
něi, Černych,
Čichal, Čichor,
Dohal, Doh,
Epa,
Hořimír, Hořejš, Ho
ichta,
Domahor,
Evan (Ivan),
řen, Hořina, Ho
řata, Hořlk, Hora,
Čimysl, Čím, Čimel, Domamysl,
Habart, Habr, HaHoreš, Horus, Ho
Doman, Domaňa,
ira,
Čih, Čížek,
řák,
Domarad, Domorad, břek,
Čikvas,
Domaslav, Domaša, Hájek, Hajma,
Hornusa,
Čiš,
Hartman,
Hosa,
Domažel,
Domus,
Hana,
Hospoda,
Čižkraj,
Don, Doňa,
Hašek, Hašla, Havel Hospřid,
Drahobud,
Havran,
Hostaš, Hostač, Host,
Dach,
Helvík,
Hosta, Hostata, Ho
Dalata, Dal, Dalek, Drahomír,
Daleš,
Drahomysl,
Hen, Hena,
stěj, Hostek,
Dalimír,
Drahoň, Drahan,
Heralt (Erhart),
Hosten, Hostyn,
Hostík,
Daměn, Dam, Da
Drahňata, Drahek, Hereš,
mata, Damír,
Herlřk, Heřman, Heř- Hostimír,
Drahla, Drahlek,
Dan, Daňata, Daneš, Drah,
mánek,
Hostirad,
Hertvík, Hartvík,
Hostiš,
Darmysl, Dar, Dařen, Drahorad,
Hetla,
Hostovel,
Drahoslav, Drahuš,
Debla (Děbola),
Děd Dědek, Dědo Drahota, Drahotěch, Hlaváč, Hlavák, Hla- Hostivít, Hostun, Ho
mil,
Draň,
vek, Hlav, Hlava, stom,
Dras, Drach, Dra
Hlaven,
Hošek, Hosen,
chek,
Hlíva,
Hošta, Hošťal,
,
Dětan, Dětoch, Dě Dražej, Dražen, Draž, Hloh,
Hot
ton, Dětuch,
Dražek, Dražata,
Hluboch, Hlubyn,
Hovorka,
Blažek),
Dluba,
Dluha, Dluhoň,
Dmýšek,
Dmitr, Mitr,
Dobek, Dobev, Do
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Hozen,
Hrabáč, Hrach, Hrašek, Hraj, Hrajek,
Hrabiša, Hrab,
Hradeňa, Hrádeša,
Hrad,Hradek,Hran,
Hrb, Hřebek,
Hrděj, Hrdoň,

Chomut,
Chcuek,
Chor, Chorata, Cho
ruš,
Chotěbor,
Chotčbud,
Chotek, Chotík,
Choten, Chotim,

Hřich, Hříšek,
Hřimezda
Hřiva, Hřivin,
Hrobek, Robek,
Hroch, Hroznata,
Hron, Hronata,
Hroznata, Hrozněj,
Hrozen,
Hrub, Hrubec,
Hrus, Hrušek,
Hrut, Hrutek,
Hub, Huben, Hubal,
Hudec, Hudla,
Huk (t. j. Hugo),
Hul, Hula,
Hunek,
Huzen,
Hvězd, Hvězdoň,
Hydek,
Hynek (Jindřich),

Chotěl,
Chotěra,
Choťata, Chotěj,
Chotěš,

Chabra, Chabřek,
Chabík,
Char, Charbud,
Chan,
Chcebud,
Chelek,
Chezen,
Chlapon,
Chleb,
Chlist,
Chluma, Chlumata,
Chobol,
Chocek, Chocen,
Chocněj, Choc,
Chocomysl,
Chod, Chodek, Chodun, Chodovel,
Chodež,
Chochol,
Cholen, Cholyn,
Cholek,
Cholup,

Chotimír,
Chotiš,
Chotohost,
Chotuch, Chotun,
Chotuš,
Chrabrek,
Chranek,
Chrnpa,
Chrasta,
Chrbok, Chrboňa,
C,hřel
Chřen,
Chuděj, Chuděn,
Chuděra, Chudoň,
Chudolad,
Chudoslav,
Chuchel,
Chuk,
Chrust, Chrusten,
Chval, Chvalek,
Chvalata, Chvalen.
Chvališ, Chvala,
Chrza,
Chvan (Kvan),
Chyj, Chyl,
Cliyna, Chyn,

Jadruh,
Jakub, Jek,
Jan, Janek, Janata,
Jeniš, Ješata, Jíša,
Ješek, Ješ, Jenec,
Jeník, Jena, Janda,
Jarek, Jar, Jaroň,
Jara.
Jaromír,
Jaroslav, Jaroš, Ja
rota,
Jeduch,

Kac, Kacan, Kaček,
Kačer, Kak,
Kadan, Kadek, Kad,
Kadla,
Kah, Kahel, Kaznčj,
Kaj, Kaien, Kalek, Kalen, Kalata,
Kalul,
Kamona,
Kana,
Karan, Kareš,
Kasan, Kasej,Kašek,
Ka,š
Kata, Karla Kat, Katan, Katuš,
Kbel, Kebla,
Kdan, Kdyn (Kden),
Klat,

Kolda, Kolek, Koleš,
Kolva,
Kona, Koněk, Konar,
Kora, Koren, Koruta,
Kosmák,
Kosoř, Kosora,
Kos, Koša, Košin.
Koš, Košen,
Košta, Koštěn,
Kotánek, Kot, Kotel,
Kotouč, Kotoun, Ko
tous, Kotur,
Kouřim,
Kovák, Kovan, Ko
vaňa, Kovář, Kovka,
Kozák, Kozar, Kožka,
Koza, Kozel,
Kozma,
Krabek, Krabor, Kra
buš, Krabla,
Krajen,
Král,
Kramola,
Krapota,
Krása, Kras, Kraš,
Křasel, Krasen, Kra
sík, Krasek, Kra
slata, Krasoň,
Krata, Kratuš,
Kravolus,
Křek, Krček, Křeček,
Křeč, Křičeň,
Křepek, Křepen,

Klen
Klich, Klik, Klíč, Klis,
Klímata,
Kluch, Kluš, Kluh,
Klouzek,
Kluk, Klučen, Kluč,
Kober,
Kocel, Koc, Koček,

Křesa, Křesan, Kře
sata, Křesen, Křeš,
Křes n,
Krhan, Krha,
Křima,
Křinek,
Křištan, Křista,
Křtěn, Křťata,'

Ješťata,

Ješutbor (Ješitbor),
Jeťata, Jetiš, Jeton,
Jetřich,
Jevina,
Jezdon, Jež,
Jezma,
Jícek (Vícek),
Jilman (Vilman),
Jíra, Jirata, Jiřík, Jiříček, Jirek,

Jinon (Ninon),
Jitka,
Jitron,

K1ech,Křepla,

Kocléř,

Křiv,

Kohout,
Kochan, Koch
(Skoch),
Koi, Kojek, Koješ,
Kojata,
Kok, Kokaš, Kokoňa,
Kokor, Kokeš, Kokot,

voša,
Křivolak,
Křivosud,
Kříž, Křižan,
Krněj,
Krok,
Kromčša,
Krs,

Křivan,

Kři—

Jména měst, vesnic a samot
Krt, Krten, Krtel,
Kruk, Krukan, Kruc,
Kšen,
Krupek, Krup,
Krušej, Krušek,
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Liboň, Libor, Liboš, Malej, Mal, Malata, Mladoš, Mladěj,
Mala, Malek, Malík, Mladouš. Mladota,
Libuš,
Libot, Liboten,
Malech,
Mlad, Mlaz,
Libuše,
Malen, Maloň, Ma Mlek,
Ličen, Liček,
loňa,
Mlynář,
Krutan,
Mnata,
Liden, Lid, Lidek,
Maleš, Malša,
Lidéř,
Kubata,
Modlata, Modlen,
Malhost,
Kuna, Kunata, Ku— Lidman, Lidma,
Malimír,
Modla, Modlík, Mo
něj, Kunek, Kumát, Lich, Lichek, Li
dlíš,
Malobratr,
chuta,
Kutra,
Modliboh,
Malucha,
Kvasej, Kvasata,
Maněk, Maňata, Ma Modřej, Modra, Mo
Lipek, Lipolt,
Kvas, Kvasek, Kva Lis, Liš, Lišek,
ník, Mana, Manuš, dřiš,
Mohur,
sen,
Marek,
Lit, Litek, Litěch,
Moch,
Květen, Květ, Kvě Liten, Litata,
Mareš,
Litobor,
Markvart, Markuš, Mojek,
tuš, Kvítek,
Litohost, Litoch,
Kvíc,
Martin,
Mojžir,
Kvil.
Mok, Mokoša, Mo
Marun,
Litolt,
kruš, Mokřek,
Litomír,
Mastýř,
Kyi,
Mečižir, Mečich, Me Mona,
Litomysl,
Kys, Kysek,
Litorat,
Kyta,
čík, Meček, Meč, Morava, Moravek,
Moraša,
Litoš,
Medvěd, Medvědík,
Labata, Labun,
Litvín,
Měch,Měchen,Měch Mošna, Mošek,
Lkan,
Lačen,
něj, Mechon, Mě Mozer, Mozol,
Lahost, Lah, Lahut, Lobek,
Mrakota. Mrak, Mra
šata,
Ladek, Laz.
čen,
Ločed,
Merkl, Merkla,
Loděn, Loda,
Lba, Leb, Lban,
Mrava,
Metan, Mětikal,
Lbosa,
Mráz, Mrad,
Lodhéř,
Mětěch,
Loh, Lohen,
Ledan, Ledek,
Míč, Mik, Mikulek, Mrzek, Mrh,
Lehom,
Mikuláš,
Loch, Lochek, Lo
Mstěj, Mstata.
Michal, Michan, Mi Mstislav, Mstiš, Mstí
Lech,
Lek,
šek,
chen, Mich,
Lel, Lelata,
Milan, Milen, Milín, Mucek,
Lena, Leněsa,
Mukar,
Miloň,
Milboh
Lotuch,
Lepej,
Mutěj, Mut,
Leš, Lešek, Lešata, Lovek, Lovata, Lovos, *Milec, Milek, Milej, Mutina,
Lešiš,
Lstibor, Lstek, Lsta,! Mileš, Mil, Milenek, Mužata,
Let, Letek, Letař, Luk, Louček, Luch,í Milhost,
Myslata, Myslek, My
Léva, Levon,
Lučen, Lučim, Luči-| Milík, Milika, Milič, slík,
Lhan, Lha.
bor,
Miloš, Milosta,
Mysla, Mysl,
Milota,
Liba, Liban, Libata, Ludvik,
Myšek, Myšenek,
Libák,
Milovan,
Luna, Luník,
Mžiž,
Mim, Mimon,
Liběj,
Luštěn,
Nabda,
Libek, Libec, Libik, Lutek,
Min, Minek,
Libel, Libla,
Mir, Mira, Mirata, Načata, Naček,
Lýcek,
Liben, Libník, Lib Lys, Lysek,
Načerat,
Miřen,
ňata,
Načeša,
Miřej,
Libhost,
Mač, Mach, Mašek, Mírek, Mireš,
Nadějek, Naz,
Nadslav,
Mirok, Miroch,
Libich (Liběch), Li Machota, Matěj,
boch,
Nahořek,
Mahuš, .
Miroslav, Miroš,
Libomír,
Nahoša,
Mak, Makuša, Makal, Mitr (Dmitr),
Malah,
Libomysl,
Mladan, Mladoň,
Nachval (Nechval),
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Plachta, Plast,
Platen,
Plavek,
Plichta, Plíšek, Plech,
Netun,
Plch,
Neusluh,
Plasek,
Neumír,
Neurad,
Plzen, Plh,
Pošeděl,
Neustup,
Počin,
Neutom,
Poděša,
Nevan,
Podiva,
Nevčel, Nevekla,
Podles,
Nevězen,
Pochval,
Nevoš,
Nezabud,
PokoL
Pokut,
Ostromír,
Nezamysl,
Ota
Polen,
Nezbavěta,
Otěch
Nezda, Nezdaš,
Polež,
Poměn,
Než, Něžata, Něžich, Otrad,
Otroček, Otroka,
Pomysl,
Nížek,
Ponědrah, Poněš,
Nedvěd v. Medvěd, Nic, Nicek.
Otvoi,
Nin, Ninek, Nlnoň, Ozor,
Nehas,
Pop, Popek,
Nirek,
Popel,
Nejapa,
Pordub,
Paběn,
Nora,
Nekmír,
Nosek, Nosák, No
Nekrasa,
Pačej, Pacel, Pac, Pořej, Pora, Pořeša,
Paka,
Porut,
Nelahod,
sal, Nosata,
Posad,
Nuk, Nučen,
Padař,
Nelech, Nelžej,
Pakomír,
Nut,
Neman,
Posopa,
Postol,
Němec,
Nudvoj, Nuzek, Nuz, Pakoslav,
Postřek,
Nemoj, Nemojek, Nyněch, Nyn, Nyněk, Palek, Palík,
Palvin,
Postřicha,
Nemota, Nemoš,
Paš, Pavel, Pavliš, Postup,
Očeděl,
Nemysl,
Pašin,
Pošit,
Nepas,
Pozden, Poz, Po
Patra,
Nepěkoch,
Pecin, Pek, Pečata, zdeša,
Neplach,
Peka, Peček,
Pracej, Pracek,
Nepomfr,
Obratan. Obrata,
Pech, Petr, Petřek, Prachata, Prach, Pra
Nepomysl,
Obr,
Petřík, Petraš, Péša, chen (Prasata),
Něpr,
Odolen, Odol,
Pelej, Pelech, Pelek, Přaslav,
Nepřej,
Pravek, Pravík, Pra
Pelík, Pelyn,
Odomysl,
Nepřivad,
Odran, Odranek,
Pelhřim,
vata,
Neprobyl,
Odrata,
Nerad,
Pen, Penek, Penka, Přebor,
Okor, Okora,
Perart, Perek ,
Přebud,
Něreš,
Pernart,
Okrasa, Okrasan,
Nerozha (?),
Přebýš,
Oldřich, Olech,
Pertolt,
Nesměn,
Předboj,
Olecha,
Perut,
Nesmír,
_Předbor,
Ohník, Ohniš,
Petek,
Nesper, Nespa,
Předen, Předla,
Nestan,
Ohrobek, Ohřebek, Petrupa, Petroupek, Předmír,
Okun,
Pichota,
Nestar,
Předota, Předoňa,
Nestraš,
Olbram,
| Pilunk, Pilata,
Předslav,
Pivon, Pivek,
Nesucha, Nesuchen, Olen (Volen),
Předvoj,
Plaček, Plač,
Nesvět,
Olota, Oltyn,
Přehoř,
Nakléř,

Nakvasa,
Napas,
Nasata,
Nazda, Nezda,
Nedabyl,
Nebah, Nebak,
Neběl,
Neblah, Neblaž,
Nebřeh,
Nebřen,
Nebuša,
Nečam, Nek,
Nedam, Nedan,
Nedar,
Nedoma,
Nedostoj, Nedoša,
Ned,
Nedrah,

Neštěd, Něš,
Netěch, Nět,
Netřeb,

Ondřej, Ondřík,
Ondra, Oneš,
Onomysl,
'
Opal,
Orasa, Orač,
Orel,
Ořík (Vořík),
Osel, Oslata, Os,
Osinal,
Oskora, 'Osluch,
Osojen,
Ostaš,
Ostrata, Ostřek,
Ostromek,
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Radoch, Radon, Ra
dosta, Radoša,
Radomysl,
Radota,
Radun, Radouš,
Radvan, Radvanek,
Radyka,
Raj, Raješ,
Rak,
Ranek, Renda,
tan, Přeten,
Rapota, Rapa, Ře
Přezlata,
pek, Repen, Rep,
Přiběrad,
Raš, Raša, Rašek,
Raten, Ratek, Ratěi,
Přiběn,
Ratibor, Ratiborek,
Příbram,
Ratimír,
Přibyslav, Přibyš,
Reček, Reksa,
Přivata, Přivýš,
Redhost, Reda,
Probyl,
Prohon,
Řehák, Rehek, Rehen,
Rehla, Reh, Rehá
Pros,
nek,
Prostěj,
Rehout,
Prostiboř,
Protiva, Protivek,
Rik, Rich,
Provod, Provoda,
Rim, Rima (Ryman),
Rivin, Revek, Reven,
Pruda, Proudek,
Revník,
Pták, Ptena,
Puch, Puchla,
Rod, Rodvin,
Roh, Rohan, Rohen,
Pukeš, Pucen,
Rohozen, Rohozek,
Pula,
Rohož,
Purkart,
Půta,
Roch, Rochla,
Putim,
Roj, Rojek,lRoiša,
Rokoša,
Pyk, Pytek,
Ros, Rosek, Rosej,
Pýšek,
Rosen,
Raba, Rabun, Ra Rouček,
bák,
Rozpak,
Račen, Rači'n, Ra Rozpracht (Ropracht),
čata, Račim,
Rozvod,
Rad, Radek, Radech, Rožata, Rožel, Ro
Raděj, Radata, Ra žďal,
den, Raděna, Radeš, Rtan, Rten, Rtena,
Rliš,
Radhost, Radihost,
Rubin,
Radohost,
Radík,
Rudek, Rud, Rudolt,
Radim, Radomil,
Rudol,
Radimír,
Ruprecht Rup,
Rusin, Rous,
Radislav, Radeša,
Radeš,
Rven, Rváč,
Radla,
Rydek, Ryček,
Radobyl,
Ryi. Ryjek,
Přehýš,
Přech, Přeša, Příš,
Přek, Přečín, Příča,
Přítek
Překos,
Přel, Přelek,
Přemil,
Přemysl, Přen,
Přerub, Přer, _
Přestan, Přesta, Pře

Samech, Samša,
Sebran, Sebra,
Sebuda,
Sedlata, Sedek, Se
dlej, Sedlík, Sedloň,
Sech, Sej,
Selata, Selib,
Sema, Semek, Se
maňa, Semechen,
Semenek, Semen,
Semon, Semoš,
Semil, Semilek,
Semitěch, Semta,
Sendrah (Sedrah),
Senek, Senata,
Sena, Senečen,
Sepek,
Seslav,
Sestron,
Setěch,
Sezema,
Sichra,
Simnutek,
Sirák, Siřej, Siřem,
Skaš,

Slíva, Slivon,
Slovek, Sloven,
Slub,
Sluh,
Služek, Služata,
Smil, Smilek,

Smirad, Smira,
Smola, Smolek,
Smrd, Smrdák,
Smrh, Smrž,
Smrk,
Soba, Sobata, Soch,
Soběbor,
Sobědrah,
Sobek, Sobák, Soběn,
Soběrad,

Soběslav, Sobeša,
Sobeš,
Sobětuch,
Sobík,
Sobust,
Sokol, Sokolek,
Solek, Solen, Soleš,
Sovoj, Soven, Sovata,
Span. Spaněk,
Skočidol (?)
Spera,
Skoch. Skok,
Spytata, Spyta,
Skoran, Skora, Sko Srbek,
rek, Skoron, Sko
rota,
Skramuch,
Skranek,
Stach, Staš,
Stan, Staněk, Stanik,
Skřek,
Staňata,
'
Skřip, Skřipel,
Skrša, Skrých, Skrýš, Stanimír,
SkuL
Starck, Star,
Stativen,
Skup, Skupek,
Skur,
Stehel, Stehelek, Stež,
Skutek,
Stik,
Skvira,
Stoj, Stojek, Stojan,
Skvorata,
Stoch,
Stojislav,
Skvrněj,
Stola,
Slabek,
Slava, Slavek, Sla Strad, Strada, Stra
vata,
don, Stradun,
Strah, Stražek, Slraž,
Slavhost,
Strach, Strachota,
Slavík,
Slaven. Slavon, Slav Strak, Strakota, Stra
kač,
ník, Slavoš,
Sled,
Straněj, Stránek,
Stran,
Slepota,
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Straš, Strašek, Stra- Šebíř,
šen,

Strata,
Střech,

Šerek,

Šel—ech,

Šiman, Šimon,
Škoděj,

Střek (vl. Skřek),
Škvorata, Škvorek,
Střelit, Střel, Střelek, Škvoren,
Střez, Stříhan, Stři- Šlapan,
hom, Střižan, Stří- Šlechta,
žek,
lib,
Střezimír,
Štědron, Štědra,
Střezivoj,
Štěch, Štěpán,
Strk, '
těn,
Strnad,
Štěta, Štít, Štítek,

Strojata,
tvera,
Stromek,
Švabin,
Strupek,
vih,
Struhar (Strhar),
Strunek,
Tajan,
Studen,
Tach,
Stuchan, Stusyn,
Takona, Takla,
Stup,
Tas, Tasen,
Styr,
Tatoun,
Suda, Sudek,
Tečen,
Sudimír (Sudomír), Tedrah,
Sudislav (Sudslav), Teh,
Sudivoj,
Těchník, Těchon,
Sulej, Sulata, Sul,
Těchona, Těchar,
Sulek,
Těchla,
Sulislav,
Těchobud,
Sun,
Těchorad,
Sušata, Suš,
Telek, Tel, Telta,
Sut, Sutom,
Temech,
vad,
Těn,
Svařen,Svar, Svarek, Tepliš,
Svatek, Svítek, Svat, Těpta,
Světin,
Tereš,
Svatobor,
Těš, Těša. Těšek,
Svatoň,
Těšata, Těšen, Tě
Svébor,
šík,
Svémysl,
Teta,
Sverad,
Teťata,
Svinek, Sviňata, Sviň, Těma,
Svoian, Svojata, Svo- Tik,
jek. Svojen,
Tisem, Tis,
Svoiša,
Tlosk,
Svrě, Svrkyn,
Tman.
Synek,
Tod, Toden,
Toh, Toch, Toš,
Šach, Šachota,
Toj,
amon, Šan,
Toma (Tůma),
Šeba, Šeban, Šebesta, Travek,

Třeban, Třebek, Tře- Údrah,
bech, Třeběj, Tře- Údrna,
bel,Třebon,Třebeš, Uher, Uhřin, Uhřata,
Třehesta, Třebata, Uha,
Třeba,Třeben,Tře- Uhlej,
boš, Třebota, Tře- Uhol (Hohol), Uhon,
bich, Třel,
U)ka,
Třebihost, Třebiš, Úlib,
Třebnuša,
Ula, Ulík, Ulíš,
Třebobud,
Úmysl,
Třebomysl,
Uněj, Unka, Uněš,
Třebon, Třebona,
Uňata,
Třeborad,
Unihost,
Třebovět,
Urban,
'
Třebsa,
Ústoj, Ustata, Uštěn,
Třebuša,
Ústracha,
Třemša,Trma,Trmík, Ústupen,
Třen, Třenek,
Úsil, Úša,
Třes,Třeš,Třeskon, Útěch, Útěš, Utěšen,
Třetužel,
Uzdíč,

Trhan, Trhona,
Trk,
Trojan, Troi,
Trpa, Trpiš,
Trs, Trsta,
Truba, Truběi,
Trusek, Trusen.
Trutman,

*

Truzen,

Tuboh,
Tuhan, Tuhata. Tuh,
Tuha,
Tuchomír,
Tuchomysl Tuchom,
Tuchorad,
Tuchota, Touch,
Tuch,Toušen,Toušek, Tuchon, Tuchen,
Tunek,

Tur, Turek, Turen,
Tuš, Tušek, Tuším,
Tvrdoslav, Tvrda,
Tvrch,

Tyk,
Tyr,

Vacek, Vac, Vacík,
Vaceslav,
Vadislav (Vladislav),
Vadek,
Vahan,
Val,
Vald,
Valek, Valeč, Valc
man,
Valkéř,
Valtéř, Valtíř,
Valtin,
Váňa, Van.
Vatěk, Vaťata,
Vava,
Vavrata, Vavřinec,
Vecel,
Vědom,
Věkoš, Vícek, Vic,
Vicman,
Velebud,
Velek, Velen, Velata,
Velet,

__

Velemysl, Velema,
Velík,
Velim,
Ubislav,
Velislav, Veliš, Veli
Úbok,
slava, Veliša, Veleš,
Udaša, Udík, Údim, Velich,
Udla,
Vepřík,
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Vera, Veřech,
Verníř, Veruš,
Vesel,
Věsta,
Veteř, Větruš,
Vchyn, Vchyna,
Vícemil, Vicen,
Vid, Vida, Vidim,Vi
doch, Vidol, Vidon,
Vidovel,
Vidhost,
Vich, Višen,
Viltlant, Vikla, Vi

klata,

Vra'tek, Vrac, Vraten,
Vratislav, Vratiš, Vratíšek,
Vrbata,

Zdemysl,
Zděn, Zdena,
Zderad,
Zdeslav (Zdaslav),

Vřesek, Vřesec,
Vřetan, Vřet.

rota,
Zvol, Zvolen,
Zvoněj, Zvon,

! Zdeš,

]Zdibor,

Vrchoslav, Vrchota, jZdík,
Zdimír,
Vrš,
Vrtěš,
„Zdislav,
Vstich,
!Zdoben,
Všebor,
Zdon,
Všech,
“Zduch,
Všelib,
ÉZech,
Zelen, Zelka,
Všemysl,

Všen,
Všerad,
Všesul,
Vinar, Vinor,
Vít, Víta, Vitin, Vitík, Všeta, Všetek,
Vitan, Viten, Vitěš, Vyhnan,
Vyšata, Vysoňa,
Vitěj,
Vyšehněv,
Vyšehor,
Výšek,
Vladimír,
Vzda, Vzdun,
Vladislav, Vladiša,
Zahora, Záhořek,
Vlador,
Zahoren,
Vlach, Vlachen,
Záhost,
Vlastěj,
Vlastibor (Lastibor), Zachota,
Vlastislav, Vlastiš, Zajíc, Zajec,
Zakeš, Zakša,
Vlašim,
Vlčata, Vlček, Vlk, Zaluň,
Zámysl,
Vlčen,
Záton,
Vleta,
Zavid, Zavidek,
Vlkan, Vlkánek,
Vlkon, Vlkoš, Vlkeš, Zaviša,
Vlkyš,
Zhislav (ZbyslavP),
Vodomysl,
byš,
Voch,
Zbilit (stč. Zbílut),
Vojata, Vojek, Voj, Zbirad,
Vojen, Vojna, Voník, Zboh, Zbožen,
Zbomysl,
Vojislav, Vojiša,
Zbor,
Vojtěch,
Vok, Voksa,
Zbraslav, Zbraša,
Volan, Volen, Volek, Zbud,
Volata, Vol,
Zbyhněv,
Volich, Voliš,
Zbyna (Zbena),
Voltuch,
Zdata,
Vrab,
Zdebor (Zdabor),
Vrah, Vražek,
Zdebud,
Vran,Vranek,Vraniš, Zdech, Zdel,

Zvírek, Zvírata, Zvě

=Zemata.

Vilém, Vil, Vila,
Vilhart,

fZenota,
ŠZerek,

ÍZez,
IZhud,
Zik, Zil,
Zlatuš. Zlatýš,
Zlech, Zlen,
Zlik,
Zliv,
Zlon, Zlonek,
Zlověd,
Zluk,

Znanek, Znonek,
Znosim,
Zorek,
Zoubek,
Zrnata,

Žatek,
Žalhost, Žal,
Žanek,
Žasan,
Ždan, Ždák, Zed,
Žehel,
Žeba, Žeblata, Žíbek,
Žehr, Zehun, Žehuš,
Žehel,
Želek, Zelech, Želej,
Želen, Želich, Želek,
Žel,

Zest,
Želibor,
Žid, Židin, Židla,
Žich, Žiš, Žichla,
Žim, Žimut,
Žirota, Žirek, Žir,
Žer, Žerota,
Ziten, Ziťata, Zita,
Žitomír,
Živhost,Živan,Žív0ta,
Živohyl,
Žizněk, Žizňata,
Žiž, Žíža (Žuž),
Žižel Žužel),
Žlak, luk,
Žlun, Žlut,
Žvich,

j Johannsgriin,
zámek v zemi Plaven
;ské, n. manství koruny České.
|

i

e.
Johnsdorf,
vesu Jablonného, vizJano

Johnsdorf, Janovice (původněJanes
dorp), ves u Radoušova, založ. vl. 1226
až 1273 v Radoušovském újezdě kláštera
Doksanského, s nímž zůstávala spojena za
vlády i klášterní i Berkův z Dubé, zápisných

držitelův. (Viz Radoušov.)
,
Jonsdorf, ves u Skorotic (Ustí n. L.),

česky Habrovice.
Jozefov, král. město a pevnost, zalo
ženo bylo na pozemcích vesnice Plesu.
Tato rozkládala se po levém břehu řeky
Medhuje a býval tu kostel sv. Jiljí, který
byl ve 14. st. farním. Podací jeho drželi
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l. 1357 Vyšemír z Heřmanic, ]. 1371 Petr 1805 položen základní kámen k nynějšímu
a Věnek bratří odtudžaPetr Herynk zVarty, kostelu, který 1. 1810 dokončen al. 1811
posvěcen. Nových osadníkův, Čechů a
Němců, kterým se výhody poskytovaly,
přibývalo tak málo, že 1. 1818 bylo te
prve 18 sousedských domů postaveno
(l. 1839 bylo 78 domů). Duchovní Správu
vykonávali napřed vojenští duchovní a te
drželi pak Pleští z Levína až do 16. st. prve l. 1844 tu fara založena, avšak první
al. 1544 dostal se P-lesům Heřman farář teprve 1. 1850 dosazen. L. 1835
ským ze Sloupna, prvotním držitelům. zřízen tu řádný městský úřad, jehož zále
I... 1571 prodán Johance Zárubové ze žitosti však 1. 1850 na zeměpanská úřady
Sloupna & zůstal v rodě manželově až přeneseny; zůstal mu toliko obor samo
do r. 1601, kdež přikoupen ke Smiřicům. správný. L. 1866 byl J. proti Prusům
Od Smiřického panství oddělen na čas s Ho řádně zpevněn a zásoben, nepřítel však ho
řeňovsí. Od 1. 1764 konaly se přípravné minul. V J. narodili se Jozef Jiljí Schoen
práce v těchto místech, aby tu založena (nar. 1790, 'i-1838] aJ. Kosina (nar. 1827).
byla nová pevnost proti Prusku. V l. 1766 Erb: štít zlatý, u jehož spodu trávník a
až 1771 přijížděl sem několikráte císař na něm moderní pevnostní hradba stříb.
Jozef ll.. vznešený její zakladatel. Aby barvy zicihel, na vrchu s zeleným náspem
se gruntův volně užívati mohlo, koupeno a branou zavřenou s dveřmi černozlatě
]. 1780 panství Smiřické ke král. komoře. pruhovanými. Za hradbou vyniká v pravo
L.. 1781 bourány příbytky Vodního Plesu. čtverhranatá stříb. věž s červ. střechou a
přeložen tok Labe a stavěno až do 1. 1787. zl. makovicí, vlevo položen turnýřský helm
L. 1791 přijel sem císař Leopold II. a s třemi péry (stříb. a z červenými). Mezi
prohlédl si novou pevnost. Tato měla zprvu věží a helmem vznáší se císařský orel (ma
jméno Ples a teprve císař František na lého erbu — PA. lX. 757, M. lX. 101).

[. 1391 Jan, Pašek a Petr z Plesu, l. 1400
Pašek a Věnek bratří 2 Heřmanic, !. 1404
týž Pašek, Ješek z Plesu a Věnek Herynk
z Bělidl. V bouřích válečných byl zbaven
faráře a ňlialním k Jaroměři, až pak l. 1783
při zakládání pevnosti zbořen. Statek Ples

zval ji J. na památku zakladatelovu. Léta

Jurau viz Výrov.

K.
Kabát, české jméno vésky Špimberka [. 1513 klášteru, avšak tento zastavil jej
(něm. Spiegelsberg), severně od Ústí n. L. zase l. 1518 Albrechtovi z' Gutšteina.
(PA. XVI. 3zz.)
Týž prodal K. ok. l. 1530 Vilémovi Pod

Kaceřov, Kacerov, ves u Kralovic, moklskému z Podmokl, od něhož jej
snad od pradávna majetek kl. Plasského. vyplatil l. 1539 Floryan Gryspek : Grys
l,. 1378 držel K. Ctibor ze Švamberka pachu. Tento postavil tu nový zámek
snad v nájmu. Také v 15. st. pronajímán.
Král Zikmund zapsal (1420) K. s velkou
částí duchovenství Plasského Bedřichovi
:: Janovi z Kolovrat. V držení K. (kdež
stála tehdá tvrz) následovali Jindřich a
Beneš, Bedřichovi synové, a l. 1475 držel
jej Jindřich, syn Benešův. Jaroslav Lib

v renesančním slohu a jsa výtečný hospo
dář, zvelebil panství, na něž od krále všeli
jaké milosti obdržel. Po jeho smrti (1589)
dostal syn Jaroslav Bedřich (1-j. 1593) za
svůj díl K., avšak po jeho brzké smrti
dostal se bratru Karlovi. Svnové tohoto
Václav a Albrecht Ferdinand, kteří stavy
šteinský z K. prodal K. asi 1. 1498 A1 odbojné skutečně podporovali, z té příčiny
brechtovi z Kolovrat a z Libšteina (1-1510). odsouzeni všeho statku, který cís. Ferdi
Tohoto vdova a pastorkové postoupili K. nandll. zase navrátil klášt. Plasskému

Kácov — Kadaň

(1623). Od té doby patřil K., jehož zámekl
za naší paměti hrubě Opustl, k panství
Plasskému.
Kácov, městys u Janovic Uhl., půvo
diště Černěických z K. (1365 Ješek). Ve
14. st. byly tu tvrz a farní kostel, jehož
podací náleželo Jindřichovi z K. (1-j. 1392).
pak poručníkům sirotků jeho Beneše a
Jindřicha, kteří do 1. 1437 pomřeli. Po
tom dostaly K. dcery Jindřichovy, man
želé jich Čeněk z Vyšehněvic a Ctibor

z Chřenovic
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stavěn jest od vrchnosti nový kostel ka
menný. I... 1856 stal se kostel (posud íil.
k Neb. Rybné) farním.
Kačí důl, n. ves v okolí Poleně, r. 1548
pustá & přísl. hradu Pušperka.
Kačice, ves u Smečna n. s tvrzí, 1. 1318
sídlo Zdeslavovo a l. 1333 syna jeho Ješka.
Potom seděli tu 1373 Pešek & Ješek Ka
čírek (1-j. 1385), 1390 Sulek, 1396 Herša,
1429 Jošt. L. 1437 držel Kačici Ctibor

ze Svojkova,

jehož potomci byli Kapou

a Mikuláš z Tichonic, nové ze Sv. Část vsi náležela pak ke Sto
bratr vdovin. V polovici 15. st. seděli tu chovu a Žejdlicům, část patřila ke Korn
Košínové z Košíně. L. 1524 držel K. hauzu. Jan Bořita z Martinic koupil onu
Přech Dvořecký z Olbramovic, po !. 1550, tuto l. 1551 a připojil oboje ke
němž následoval ok. l. 1535 Jan Tetaur Smečnu. (H. Vlll. 155.)
z Tetova.
Synové jeho Lev a Bedřich
Kačina, zámek .u Kutné hory, v jehož
přišli 0 K. pro závady, které na něm byly. okolí stávala ves. Tato darována r. 1142
Držel pak zámek a městečko K. Jan Čejka novězaloženémuklášteru Sedleckému.
z Olbramovic(1-1559), po něm násle V pozdějších dobách přip. se tu louky na
dovali syn Václav (+ 1601) a vnuk Karel. Kačinách. L. 1434 sbíráno tu vojsko pan
Tomuto zabrán & prodán (1623) Janovi ské strany. Jiná vojska tu 1. 1469 a 1474
Verdovi z Verdenberku. L. 1627 k. sbírána. Od 15. st. drženy louky K. k pan
K. Oktavian ze Vchynic, ale prodal jej ství Kolínskému a později připoj. k Novo
1. 1627 Janovi de Vitte. L. 1635 dostal dvorsku. Jan Rud. hrabě Chotek z Chot
se K. v držení rodu Lobkovského, jemuž kova založil tu 1. 1802 překrásný zámek
do 1. 1656 patřil. Tehdá se dostal v držení podlé plánu saského architekta Schuhnichta.
Františka ze Šeidleru, jenž kostel osiřelý L. 1822 skvostná ta budova ukončena.
Káčov (prv. Kaši), n. dvě vsi (Horní
farářem opatřil (1658) a městečku maje
státy na trhy vymohl (+ 1682). Syn jeho a Dolní K.), nyní myslivna a bažantnice
Ferd. Fr. pr. K. Františkovi G. z Kaiser u Sichrova. K. přip. se 1. 1400 mezi ves
šteina(1-1701), z jehož rodu vyšel 1. 1711 nicemi kl. Hradištského &patřil pak ke
pro dluhy. Dostal se pak v držení napřed Hradištskému panství. Část patřila v 16. st.
Bredův, l. 1725 Šmidlínův a l. 1726 při k Zásadce.
Kadaň, král. město, jež postaveno asi
koupen ke statkům Toskanským (viz Zá
kupy). L. 1727 založen nynější zámek, 1. 1183 jako hrazená osada s novým far
l. 1735 postaven most přes Sázavu. V K. ním kostelem, aniž tu byl před tím nějaký
narodil se (1798) blahoslavené paměti Jan, Canburg, pro nějž tu nebylo výhodné po
Val. Jirsík, biskup Budějovský (1- 1883). lohy. Kníže Bedřich daroval K. řádu kři
Erb: štít modrý a na něm dvě křídla žovníkův Svatomářských. Králové později
orličí za sebou, zadní. jehož jen část vy K. vyvadili & ponechali řádu jen faru,
niká, stříb., přední červ. barvy a přes toto kterou držel do r. 1542. Král Přemysl II.
zl. pružina s 3 pukličkami. (MB. XII. 71, odňav K. pánům z Egrberka, vysadil K.
jako město a postavil tu hrad, na němž
PA. VII. 557.)
Kácov, n. dvůr u Běšínova, v okoli jsa Albrecht z Žeberka purkrabě (1277),
Kouřimě. L. 1670 byl pust.
vykonával popravu v kraji Žateckémr ještě
Kačerov, farní ves v okr. Rokytnickém, 1. 1297. Císař Albrecht zastavil župu Ka
založena v 16. st. na panství Rychnovském daňskou čili hrad s užitky Bedřichovi ze
a přip. se poprvé r. 1577. L. 1683 po Šumburka (asi r. 1306), po jehož smrti
staven tu dřevěný kostelík, při němž zříz. (1- 1310) zavázali se synové (1312), že ji
]. 177210kalie. Když !. 1794 vyhořel, vy králi Janovi vrátí, obdržíce část její jako

390

Kadaň
Vladislav potvrdil l. 1501 bratřím Janovi
a Bohuslavovi a strýcůtn jich držení zámku
a města. Podlé povolení krále Vladislava
sháněli Kadanští l. 1518 sami peníze na
vyplacení, k němuž došlo 1. 1519. Od
1. 1523 vzmáhala se v městě víra Luthe
rova. .Od 1. 1530 hrad zase zapisován a
l. 1534 dostal se v držení Albrechta Šlik a
l. 1346—1350 Vilém z Holíče, po němž následoval Václav Ma

svůj statek. Město od té doby podřízeno
bylo podkomořímu, obdrželo l. 1319 právo,
rychtáře svého ustanovovati a soudy držeti
(kromě tří zločinův). Král Jan vdávaje
dceru svou Jitku za Bedřicha lantkrabí
Durynského zastavil mu město K. až do
zaplacení věna. Od Jana obdrželo město
nové výsady l. 1331 a 1337. L. 1336 byl

pán z Volt'šteina,
: Egrberka král. purkrabími a poprav štovský z Kolovrat. L. 1534 učiněna
tu smírná smlouva mezi králem Ferdinan

cemi v kraji Žateckém. V též hodnosti ná
sledoval l. 1349 Albrecht z Kolovrat.
Purkrabský úřad pozbýval_vážnosti, poně
vadž císař Karel popravu i městu udělil
(1366), a propůjčován pak jen osobám
vladyckého řádu. (Poprava však purkrabí
l. 1405 znovu udělena.) Týž císař přivtělil
k městu (1367) několik vesnic, zrušil 1372
odúmrtí, vysadil (1 374) vinice okolo města
a obnovil l. 1376 právo míle. Václav IV.
potvrdil l. 1385 všechny svobody. vysadil
l. 1391 nové vinice a podkomoří jeho po
volil mu 1. 1398 těhodní trh. Právo míle
l. 1406 znova potvrzeno. L. 1402 založena
památná věž při radnici (dostavěna l. 1520).
L. 1421 dobyta jest K. od husitův, při
čemž dosavadní dva kláštery (minoritův
v městě a panenský pod městem) vyvráceny.
Posádka husitská tu byla několik měsícův.

Král Zikmund zastavil K. Erkingerovi
z Seinshcimu (1422), jenž právo to
1. 1425 Jindřichovi Plavenskému postou
pil. Od něho vyplatil K. Mikuláš z Lob
kovic a z Hasišteina (před r. 1449), ale
vrátil město zase králi Ladislavovi. Když
král Jiří byl dán do klatby, jedna strana
v městě chtěla odpadnouti, ale rychlým
zakročením vojska a podkomořího to za
mezeno. K udržení jeho učinil král Jana

z Lobkovic

a z Hasišteina hejtmanem

města a zapsal mu jistě důchody. Jeho
působením založen l. 1473 klášter franti
škánů při městě, kterýž ]. 1481 od krále
rodu Lobkovskému darován a od r. 1483
řádně vystavěn. Hrad zdejší však byl v držení

Bedřicha ze Šumburka

a jemu od krále

do života potvrzen. L. 1482 povstaly mezi
ním a městem spory, tak že mu sousedé
u hradu bašty bořili a zdi podkopávali
a povinné platy nechtěli vydávati. Páni
z Lobkovic koupili později hrad a král

dem a Oldřichem knížetem Vyrtemberským.
L. 1543 Opustili minorité klášter svůj po
r. 1421 obnovený a kostel jich opanovali
luteráni, l. 1564 také odešli františkáni,
avšak vrátili se zase [. 1575 a minoritům
z rozkazu císařského (1590) také klášter
navrácen. L. 1590 byl rychtářem Petr
Štěrba, jenž městská práva na německý
jazyk přeložil. Císař Rudolf II. dal obci
hrad k užívání (1595) s tou výminkou,
aby jej v dobrém stavu udržovali. L. 1618
účastnili se K ští povstání mnohem úsi
lovněji než jiná města. Katoličtí kněží vy
puzeni a církevní statky zabrány. L. 1621
zničeno panství luteránů a statky městské za
brány. Avšak poněvadž se K-šti Mansfelda
nepřidrželi, vráceny jim statky zase. Kromě
spuštění města spůsobeného násilnou re
formací katolickou, přispěly ktomu l. 1631
i oheň a drancování Sasů, 1. 1635 opět
oheň a 1. 1642 a 1648 řádění Švédů.
L. 1637 založeny matriky. V 1. 1662 až
1677 postaven kl. františkánů, jak nyní
jest a l. 1717 rozšířen. L. 1748 založen
v K. klášter Alžbětinek se špitálem a ko
stelem od hrab. Schónkirchové. Za císaře
Jozefa zrušena v K. všecka bratrstva (1784)
kl. minoritův a počet františkánův obme
zen. L. 1750 spustlý zámek přestavěn na
kasárny. L. 1802 založeno v K. gymnasium,
které zase l. 1823 zrušeno. Za to založena
1. 1853 nižší reálka, z níž povstalo l. 1870
nižší reálné gymnasium a l. 1880 vyšší
gymnasium. l,. 181 1 zuřil v K požár, jímž
větší část města vyhořela. L. 1850 zřízeny
v K. zeměpanské úřady. Z rodákův zdej
ších nejznamenitější jest Jan Sandel (ke
konci 16. st.), jenž kroniku Hájkovu do
němčiny přeložil. Erb: štít modrý a na
něm hradba s otevřenou branou, zl. mříží

Kadaňsko -— Kaladý

ke spuštění připravenou a věží nad branou,
která má cimbuří. V pravo a v levo od ní
jsou čtverhranaté stříb. věže s končitými
červ. střechami a zl. makovicemi. Na pravé
visí štítek s černou orlicí na levé štítek
červ. se stříb. lvem. Nad štítem kolčí
helm s černým křídlem, na němž jsou zl
lipové lístky. Pokryvadla v pravo černá a
stříb., vlevo červená a stříb.

jský z Brloha,
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z jehož potomstva na tvrzi

zdejší Alexander (1- 1591) a Jindřich se
děli. Později přišlo k rozdělení na polo
vice; obě sloučil Václav Záhorský 2 B.,
po němž l. 1620 "Jan Měsíček z Vý
škova (1—1657) následoval. Syn tohoto
Karel Maxim. pr. K. (1670) Maximilianě
Kat. Khanové, od jejíhož syna Františka
Eusebia se dostal l. 1677 Janovským. Pak
Kadaňsko, kraj Kadaňský, 1. po zase rozdělen byl na polovice a přikoupen
prava neb území purkrabě Kadaňského, l. 1682 ke Lnářům. Ok. l. 1623 zanikla
sice žádné přesně vymezené území, poně fara; l. 1757 zase obnovena a l. 1765
vadž purkrabě Kadaňský býval popravcem kostel rozšířen. (TB. 484.l
v kraji Žateckém, ale přece poměry tak
Kager (nyní Kogerau), ves u Kynšperka,
tak ustanovené, poněvadž vedle něho byl n. s tvrzí, na níž seděli členové rodu tam
l. 1277 také purkrabě Žatecký. Ve dskách pachu, zovouce se po ní Kagerové ze Št.
Kahov, n. ves, která patřila r. 1169
dvorských ustanoven jest jistý obvod, jehož
odúmrtí se v Kadani provolávaly. Kraj k Manětině, nyní horní ulice tudíž, obecně
K-ský se tu také nepřipomíná. Purkrabě zvaná Kuchov.
Kain, česky Kun.
K-ský býval předním úředníkem královým
v atecku, pročež mu 1. 1406 poručeno,
Kainretschlag, českyKunrátov.
Kaitz, česky Chyjice.
aby nad městy v kraji ruku držel.

2. děkanství neb kraj děkana Kadaň
ského obsahovalo ve 14. a (5. st. fary:
Kadaň, Mikulovice, Bystř1c1(7), Želinu,
Úhošťany, Dolany, Novou ves, Lomazice,
Záhořany, Vilémov, Podlesice Mladějov,
Mašťov, Radonice, Vintířov, Tureč, Žďár,
Kojetín, Radnici, Okunov, Voč, Přísečnici,
Volyni, Louchov, Klášterec, Slatinu (v Sa
sích), Chrbice, Kralupy, Račice, Pruneřov,
Tušemice, Čachovice, Březno, Chomutov,
Blatno, Křimov, Družkovice, Přečaply, Bí
lence, Údlice, Otvice, Borek, Březnec a

Kajkar, snad nynější Weigerhof u Svě
tlíka. L. 1544 patřil dvůr K. ke statku
Pasovarskému.
Kajový (nikoliv Kájov), far. ves u Krum
lova, jež stála již r. 1263 & dána klá

šteru Korunske'mu. Témuž patřilo i po

dací a l. 1400 klášteru přivtěleno. Ke
kostelu ode dávna přicházeli a přicházejí
poutníci & z jich darův nádherně rozšířen
a vystavěn l. 1474—1485. L. 1469 K.
přepaden od nepřátel a vypálen. V 17. st.
kostel opustlý obnoven a l. 1661 nová fara
Boleboř.
postavena. Po zrušení kláštera (1785) při
Kadlin, farní ves za Mělníkem, která vtělen K. 1. 1787 k panství Krumlovskému.
patřívala ve 14. st., majíc svůj farní kostel, (M. Vl. 125, TB. 3oo.)
ke hradu Housce. Užitky jisté vycházely
Kaladý (od 17. st. a obec. Kaladěje,
odtud ke klášteru v Bělé. Později náležel šp. Koloděje), ves u Týna n. Vlt., prvotně
K. 2 části ke statku Vidimskému, z části (1543) jen přívoz, který patřil ke statku
s podacím kostelním k Bělé. Po r. 1620 Březnickému. Později povstal tu dvůr, a
zanikla fara a teprve zřízena, když kostel když Adam Čabelický ze Soutic K.
byl 1. 1724 znovu postaven. (BM. 539.) s několika vesnicemi na díl obdržel, po
Kadov, farní ves u Lnář. Podací far. vstala tu také tvrz (1- 161 I). Po něm pře—
vzal K. Jan, strýc jeho, a pr. jej (1625)
kostela aměli
1 13612
RacekVyntíř
z Žihobec,
Vyntíř
Jaroslav,l
. 1380
& Jan Janovi Menceliovi : Kolsdorfu. Léta
Šelmberk, l. 1395 vdova a děti Janovy, 1627 k. K. Johanka Brandenšteinova
od 1. 1400 Vyntíř a jeho bratří. Potomci z Malovic od Jana de Vitte a rod její
jich byli Řesanští a Štěňovští : Ka (syn Jan Jáchym 1- 1704, 1679 vnuk Jan
dova. V 15. st. seděli tu vladyky z Lu Šťastný 1-1692) jej do r. 1704 držel. Potom
kavice, v l. 1527—1543 Bušek Zábor přišel K. pro dluhy do prodeje a dostal
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se v držení hrabat Vratislavův

Kalbarov — Kalná dolní

z Mitro z Vartemberka marně obléhal. Posádka

vic, jimž Velkostatek dosud náleží. Hrabě
Frant. Karel postavil vl. 1737—1741 při
zámku kapli a syn jeho Frant. Karel za
ložil při ní téhodní 'mši. Hrabě Rudolf
založil ]. 1795 zámecké kaplanství. (H. Vll.
276, TB. 115.)
Kalbarov (?), ves (?)v krajině východně
od Prahy, jež se r. 1266 připomíná.
Kalec, ves u Manětiny, která se přip.
r. 1234, jsouc sídlem bratří Hošťálka a
Meinvarda, [. 1252 onoho a synovce téhož
jména, ' i268 Hošťálka a Litka. Později tu
seděli Václav (1-j. 1399) a syn Zikmund.
Na tvrzi seděl l. 1450 Jan a Vikart bratří,
1. 1480 Vikart z Šanova, jehož potom
stvo (1524 Jiří, 1543 Viktoryn, 1589 Sa
muel) tu do konce 16. st. seděli. L. 1623

husitská zůstávala tu ještě 1. 1437; chtěli
tehdá K. odiní koupiti, ale nedošlo k tomu,
proto ]. 1438 vojsko kraje Litoměřického
k jeho oblehání vytáhlo. L. 1444 seděl tu
Vilém z Ilburka, jenž odtud Lužičanům
škodil. Posledním držitelem byl Ješek Svo

janovský z Bozkovic (1496), po němž
se K. nepřipomíná. (HB. IV. 230.)

Kaliště

(staroněm. Schonfeld), farní

ves u Humpolce, jež patřila ve 14. a 15. st.

is farním kostelemkapitule Vyšehrad
ské.

Císař Zikmund zapsal K. 1. 1436

Mikuláši Trčkovi

z Lípy, od jehož po

tomkův' drženo ke hradu Lipnici. Po od
prodání jeho patřila „celárychta Kalištská
k panství Světelskému. Po konfiskaci Trč
kovské zadarována l. 1638 Burjanovi Lad.
zabrán Adamovi Ferdinandovi Údrckému hr. z Valdšteina se Světelskýmpanstvím.
z Údrče a darován kl. Plasskému.
Když toto po smrti Burjanově pro dluhy
Kalek, farní ves u Borku neb Jirkova, rozebráno, odtrženo K. a dostalo se pak
zvaná od vápenných lomů, prvotně prý k Martinicům a s nimi pod Dolnokralovi
řeč. Langenhart,
ač se poloha K. již cké panství. L. 1812 kostel znova postaven
1. 1555 a ves »Kholicha 1. 1606 jako přísl. & lokalie při něm 1. 1787, ne—li dříve, zří

panství Boreckého přip. Později postaven zená povýšena l. 1856 na faru.
Kaliště, n. ves v krajině mezi Maně
tu kostel (kapleř), jenž ]. 1702 znovu vy
stavěn. Tehdá tu i fara založena.
tinou & Toužimem, jež patřila r. 1186
Kalenice, ves u Horažďovic, jež pa klášteru Kladrubskému.
třila r. 1045 klášteru Břevnovskému.
Kaliště, n. ves v okolí Radnice, r. 1379
Později byla vladyčím sídlem Kalenicův sídlo vladyčí, od r. 1499 příslušenství hradu
z Kalenice (1374 Jaroslav, 1375—1398 Březiny, v 16. st. již lesem zarostlá.
Jan. 1406 Beneš, 1413—1430 Hynek).
Kalivody, Kalivoda, ves u Mšece,
Od 1. 1455 seděli na tvrzi Sádlové z Kla n. s tvrzí, která postavena teprve v 16. st.
drubec, totiž Petřík, 1507 Jindřich, 1523 Petr Hrabáně z K. držel K. k Přerubeni
Václav. Václav zapsal K. 1. 1543 Kate cům, k nimž až do 16. st. patřily. Okolo
řině Malovcové z Čestic, z jejíchž dětí r. 1555 dostaly se K. Mandaléně Hoře
převzal ji 1. 1559 Jan, avšak po smrti to šovcové, l. 1569 do rodu Velemyských

hoto prodána K. (1569) Petrovi Boubín z Velemyšlovsi al. 1577 AdamoviHruš
skému z Újezda. L. 1601 koupil K. od kovi z Března. Drženy pak k Citolibi,
Boubínských Břeněk Ježovský z Lub, avšak ]. 1596 odprodány ke Kornhauzu.
v jehož potomstvu až do konce 17. stol.
Kalná dolní, farní ves v okr. Packem,
zůstávala. V 18. stol. seděli tu Kocové jež měla farní kostel již r. 1352 a patřila
z Dobrše.
v l. 1362— 1364 Petrovi Ocasovi ze Zá
Kalhov, ves u Humpolce, r. 1226 a sady. Potom se dostala klášt. Opatov
1437 na klášterství Želivském.
skému a l. 1434 držena ke hradu Kum
Kalich, n. hrad u Třehušína. L. 1421 burku. Císař Zikmund zapsal K. 1436
Jan Žižka z Trocnova opanovav dře držiteli téhož hradu, totiž Hynkovi Kru
věnou tvrz (řádu křižovníkův Pruských?)
dal jí jméno Kalich a on sám a bratr
jeho Jaroslav se odtud z Kalicha nazývali.
Nový hrad tu postavený l. 1421 Zikmund

šinovi z Lichtemburka.

Král Ludvík

dal K. dědičně Vilémovi z Valdšteina
na Štěpanicích (1522), pokud by ji od
opata dokoupil, avšak potomci jeho drželi
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Kaltenbrunn — Kamenecko

ji i potom zápisně ke Branné. L. 1609 ohni léta 1720 znova postaven (1721);
od nich kostel zdejší obnoven, l. 1723 1. 1785 tu zřízena zase lokalie, která l. 1859
zase jej opravil Václ. hr. z Morzína, který na faru povýšena. Stará tvrz duchovním
držel K. k Čisté.
zprávcům za obydlí vykázána. (H. IV. 237,

Kaltenbrunn,

ves neb dvůr n. v okolí TB. en.)

Hertenberka, léta 1486 již pustina a léta
Kámen, ves u Pacova a zámek na ka
1523 les.
meni neb skále stojíci, jehož držiteli byli

Kaltenbrunn, ves u Vyšního Brodu, !. 1316 Nimír a Zdík. L. 1327 měl jej
jež se přip. r. 1278 a patřívala pánům Bušek Tluksa, od jehož potomkův k. jej
z Rožemberka. Obyvatelédostali l. 1418 (1356) Jindřich z Ciglheimu.
Po něm
a 1500 obdarování. Petr z Rožemberka (1366 naposled) následoval Jan Tluksa,

darovalK. 1. 1500 kl. Vyšňobrodskému. potomek dřívějších pánův (1415), od jehož
Kalthaus, samota u Černilova, n. tvrz, syna Hynka prodán (1437) Purkartovi
L. 1450 tu bylo rokování
na níž seděl léta 1428 Mikuláš z La z Žirovnice.
bouně. L. 1500 byla ves při tvrzi, jíž se
říkalo Předboří, již pusta, ale na tvrzi
seděl ještě 1. 1541 Vilém z Veselice. Po
zději koupena ke Smiřicům a spustla.
(H. 11. 242)
Kalubice, ves u Křivoklátu, n. man
ství ke Hrádku Křivoklátu, které držel
]. 1542 Petr Holý z Chrastu. Ten odkázal
je manželce a tato Burjanovi Chodaurovi
z Lokte. Kdy přikoupeny ke Křivoklátu,
není známo.

obou tehdejších jednot. L. 1456 dostal se
K. v držení Trčkův a l. 1460 koupil jej

Jan Sádlo ze Smilkova. Když tento
vl. 1464—1465 zemřel, dělena pozůsta
lost mezi dědice a K. ujal Petr Břekovec
z Ostromeče. Po r. 1468 seděl tu Oldřich
Fifka z Vydří, jenž dělal falešné peníze.
Od jeho syna koupil K. Jan z Vojslavic
(1479) a rod jeho držel jej až do poč.
16. st. (1499 Markvart, 1513 Petr). Ok.
]. 1523 dostal se K. v držení Petra Ma
Kamberk (původněKarrenberg, Karn lovce z Malovic, jehož potomstvo [1557

perg), městys u Ml. Vožice, jenž povstal Malovec, 1612 Petr, 1627 Václav, 1640
asi ve 13. st., když obj -ven tu zlatý písek. Jan Kryštof (1- 1677), 1690 Jan Kryštofj
Okolo l. 1280 držel K. s tvrzí Sezima K. až do 18. st. drželo. Pak následovali
z Landšteina. Ve 14. stol. byl tu farní držitelé z rodů Kreslů, z Kvaltenberka, Bau
kostel a 7 držitelův. Něco skoupil před lerů z Hohenburka, Běšínů z Běšin, Gyn
r. 1369 Litolt z Landšteina a vl. 1369 terů ze Šterneka, Kelblů z Lówengrimmu

až 1379 držel K. Johlin Rotlev. Po něm
seděli tu předkovéKamberských z Kam
berka, l. 141 1—1419 Jan Tožice a 1424
Lev a Ctibor bratří ze Chřenovic. Potom
následoval Milota, syn Ctiborův (1454 až
1478) a potomstvo jeho. Albrecht Reudl
z Ušavy vyprosil městečku (1512) trhy

a t. d. (H. IV. 189.)

_

Kámen svatý, milostný chrám Matky

boží jižně od Kaplice 11Č. Rychnova, jenž
založen [. 1653 skrze abatyši kl. Krumlov
ského a brzo od poutníkův tak hojně byl
navštěvován, že tu ustanoven kněz (od
1. 1753 administrator).
L. 1788 kostel
výroční & téhodní. Po něm následoval zamčen, avšak l. 1797 znovu opraven.
Vilém z Onšova a dcera jeho Anna vdaná (M. IX. 64.)

Kamenec, n. hrad (osada hrazená) ne
Škopkova a této dcery. Skrze jednu
z nich dostal se K. do rodu Lukaveckých známé polohy, snad na místě lesa a hory
: Lukavce. Ujal jej 1. 1566 Adam (1-1589)
a držela jej pak vdova až do 1. 1609. Pak
následovali Štylfryd & syn jeho Jetřich
Adam. Tomuto l. 1623 zabrán a prodán

Kamence, jižně od Košátek, východně od
Kojovic a záp. od Hor. Slivna. Připomíná
se v zákl. listu Vyšehradském (1088) a
výslovně jako hrad l. 1130. (Oboje památky

Janu Jak. z Kalnberka.
Po jeho smrti asi 1. 1150 psány.) Kostel Vyšehradský
dostal se K. v držení rodiny ze Švendy bral desátek : úroku knížecího a desátek
a od nich přik. k panství Vožickému. ze soudních peněz v kraji.
Kamenecko, Kamenecký
V 17. st. byl kostel ňlial. k Šebířovu a po
Mlstopisnýslovník:Část historicka.
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1. území politické a soudní, přip. se po
prvé v zákl. listu Vyšehradském (1088),
poněvadž kostel Vyšehr. bral odtud desátek
: peněz soudních a poněvadž týž list asi
r. 1 150 psán byl, dává se tím znáti, že se
mu tehdá ještě tak říkalo. Název K. zanikl
pak docela &zachoval se v názvu dekanátu
Kameneckého, jen 1. 1386 ještě jednou
vztahuje se pojmenování kraje Kamenského
na kraj Mělnický. Podlé toho zdá se, že
tak jmenován byl kraj Mělnický &že před
r. 1158 úřady odtud přeneseny na Mělník,
výhodněji položený. Při posledním upra
vení dekanátův odtrženo od prvotního kraje
dlouhé tříslo země, v němž Kamenec ne
stál, a ponechán mu název Kamenecka.
2. děkanství neb kraj děkana Kamene
ckého obsahovalo ve 14. a 15. st. fary:
Benátky oboje, Dražice, Skorkov, Starou
Boleslav, Mečižíř, Slivenec, Sliven, Zdětín,
Chotětov. Brodce, Bezno, Vtelno, Vinec,
Čejky, Strenice, Kovaň, Skalsko, Katusice,
Čistou, Kuřívody, Krupou, Bezděz, Bělou,
Okny, Dokzy, Bezdědice, Sudoměř, Mšeno,
Lobeč, Bořejov, Kruh a Kadlín. Ačkoliv
děkanem měl býti jeden z farářův v kraji,
přece se jako takový (1402) farář Zdihský
připomíná, tak že se zdá, že k děkanství
K. sousední malá děkanství připojena bý
vala.

níž se psal r. 1266 Ratmír z K., 1. 1318
Markvart, 1322—1363 Mikuláš Podnavec.
Ve 14. stol. byl tu farní kostel, jehož po
dací s tvrzí náleželo od 1. 1412 rodině

Štukův.

Obec Nového města Praž.

koupila K. za neznámé doby; 1. 1550 jí

odňata a prodána Janovi Frejnárovi
z Branova. Od jeho dědicův dostal K.
Prokop Otmar z Holohlav a l. 1576 po
některém střídání Čeněk Míčan z Klin
šteina (1-1580). V l. 1583—1629 byla
v držení rodu Lobkovského, 1629—1643
Michnův, potom Kalhartův ze Šternfeldu.
Později přikoupena k Dobřejovicům. V ko
stele pohřben arcibiskup Vilém Florentin
ze Salmu (1- 1810).

Kamenice nad Lipou, město, které
prý l. 1248 se hradem založeno jest. Jeho
prvním známým držitelem byl Dobeš 2 B.,
jenž založil l. 1348 kapli sv. Maří Majd.
na Bradle a l. 1359 špitál..Tehdá tu byl
farní kostel. Z téhož rodů tu vládli 1362
až 1368 Čeněk, 1379—1383 Zbyněk. Po

smrti tohoto uvázal se v K. markrabě
Jošt (ok. 1390), ale bratr jeho Prokop je
prodal. Držitelem se stal Jan ml. 2 Ústí
(od r. 1397), jehož manželkou byla Anna
z Mochova. Po nich následoval syn Jan, od
děliv se od bratří. L. 1420 vpadl sem Oldř.
z Rožemberka a městečko vypálil. L. 1425

Kamenice,

někdy oblíbený název řek dobyli Táboři K.; při obléhání zemřel
& potokův, kteréž měly kamenité řečiště, jich hejtman Jan Bzdinka. Od té doby stál
tak ku př. zvána vl. 1242—1329 Chru Jan při straně Táborské (1-c. 1452). Dě
dimka & vl. 1547 —1591 přítok Jizery dicem jeho byl Jindřich ze Stráže, jenž
ústící u Dol. Spalova. Mnohem více názvů obyvatelům městečka dal svobodu, aby
takových zachovalo se v místních jménech. mohli o statcích svých říditi (1465), Po

Kamenice, ves u Jičína n. s tvrzí, léta zději držel K. Jan ze Šelmberka, jenž
1318 sídlo Janovo al. 1395 Petra : Heř potvrdil a rozhojnil výsady městečka(1495).
manic. Nějaký čas v 15. st. seděli tu Ka Potom k. K. Vlachyně z Leskovce (před
meničtí z Vitiněvsi. L. 1488 držel K. r. 1499), po němž následoval synovec Jan

JindřichHaugvic

z Biskupic, před (1510), jehož dcery Dorota a Mandaléna
r. 1530 k. ji Jan Bílský z Kařišova, se 0 panství dělily. Při dělení ]. 1549 do
stal K. na svůj díl Jan Malovec z Ma

po němž ji měl syn Mikuláš a vnukové.
L. 1559 přik. od nich k Úlibicům. L. 1794
postaven tu nový zámek a sídlo panství
Kumburského a Jičínského.

lovic, syn Mandalenin nezletilý (1- 1598).
Když syn tohoto Michal před r. 1606 ze
mřel, dostala se K. sestře jeho Anně Man
Kamenice (jinak Benešov), ves u Cha dalénce (1- 1615), která ji zapsala manželu
bařovic, v starší době snad i Kamýk ře svému Zikmundovi Matěji Vencelíkovi
čená, jež patřila od r. 1437 k Všebořicům, z Vrchovišt.
L. 1619 přepadena & vy
* K.o '..ř"'.. ,.11621zase
v 16. st. k Předlici a později ke Chlumci. dn
Kamenice, ves v okr. Jílovském, po mocně vzata, pak zabrána a prod. (1623)
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JindřichoviParadysovi

z Eschaide Děčínského, při čemž Bedřich z Solhau zu

Při dělení dědictví jeho dostal obdržel Ostrý a K. Týž prodal před r. 1529
Bartoloměj de la Saga y Paradys K. zámek a městečko K. s panstvím Proko
(1- 1541). Synové
(1- 1654). Synové jeho nezletilí byli pod povi : Vartemberka
poručenstvím vdovy Hypolyty roz. z Lo jeho Jindřich, Abraham a Jan potvrdili
dronu (viz Etink), pak (1672) ujal K. obci prodej soli a bydleli v nově postavené
starší syn Antonín Martin, jenž obyvatele tvrzi (nyn. zámku). L. 1555 postavena ko
městečka utiskoval. Přičiněním jeho svo stelní věž. Týž Jindřich potvrdil ]. 1592
body jich z desk vymazány (1691), živnosti se synovci Zikmundem a Janem svobody
městské jim odňaty a někteří krutě tre obce, jež novými rozmnožili. Po smrti Jin
stáni. Když místodržící naň pro jeho ukrut dřichově (1'1604) ujal K. Zikmund (1605),
nost nastupovali, prodal K. Janovi Eg. ale dědil ji po něm (1- 1608) bratr Jan,
z Hartigu (1692), jehož potomstvu půl jenž l. 1608 obci nové svobody povolil.
století patřila. Přiženěním dostala se K. L. 1614 pr. K. Radslavovi ze Vchynic.
1. 1742 do rodu Golzů, pak Vratislavův Po něm se dostala Vilémovi ze Vchynic,
a l. 1799 Ubellův. V našem století drželi a když tento l. 1634 zavražděn byl, Janovi
K. nějaký čas hrab. Rejové. L. 1850 stala Oktavianovi ze Vchynic (1635', jehož po
se K. sídlem c. k. úřadův. Erb: štít modrý, tomstvu velkostatek posud náleží. V letech
u jehož zpodu stříb. hradba s branou ote 1630—1644 strádala K. útrapami spůso
vřenou a mříží ke spuštění připravenou; benými vojáky. Po míru učiněném trpěla
za hradbou vynikají dvě čtverhranaté věže mnoho od Vchynských, kteří svobody a
stříb. s okny, cimbuřím, červ. sedl. stře živnosti městské všelijakým spůsobem ob
chami a zl. makovicemi. Po obou stranách mezovali, ačkoliv od nich v l. 1614, 1619,
věží po štítku stříb. s červ. růží. (H. IV. 1635,1639,1669 a 1719 reversy dávány
165.)
byly, že se svobodám městským nemá ubli
Kamenice, Česká K. (na rozdíl Srb žovati. Spory o to trvaly od 1. 1652 až
ské), město v sev. Čechách založené na do r. 1756. V l. 1736—1763 vystavěna
panství hradu Ostrého (Šarfšteina, viz to), kaple Matky boží u far. kostela. V letech
prvotně jako ves, snad již na konci 13. st. 1756, 1757, 1778 a 1866 ležela tu vojska.
Ve 14. stol. byl tu farní kostel. Městské L. 1850 zřízeny tu c. k. úřady. Erb: štít
řády začaly ok. 1. 1380, kdež založ. knihy. polovičný, v pravo zlatý, v levo černý (erb
Od Jana z Michalovic dostali měšťané léta Vartemberský), jejž drží panna stříbrným
1383 obdarování, aby mohli o statcích rouchem oděná a pod pás nad štít vyni
říditi, a l. 1394 koupili od něho poplatky kající.
panské. Ke konci 14. stol. ovládána K.
Kamenice dolní, ves v okresu Velvar
z Falkšteina a od r. 1406 z blízkého hradu ském, založena ok. [. 1224 od kl. Břev
Fredevaldu v nově založeného. L. 1428 novského, jemuž až do 1. 1420'patřila.
neb 1429 dostala se K. v držení pánův L. 1401 najala si ji Eliška, manželka Bo
z Vartemberka a držena k Děčínu. Ne řivoje z Všeradic. Král Zikmund zapsal K.
dlouho potom začaly války se Sasy a Luži (1. 1421) Jankovi Bílému z Arklebic.
čany, pro něž snad K. od nich nazývána V 16. st. byla K. v držení Pětipeských
Nevěrnou Kamenicí. Pro obranu města (l. 1556 Václav, I. 1580 Mikuláš). Albrecht
založili Vartemberkové nynější pustý hrad Štrouch z Chlumku prodal statek K.
nad K. (Schlossberg) ok. l. 1441. L. 1442 (1591) Blaž.Gryspekovi z Gryspachu,
oblehali jej Lužičané, avšak marně a ztratili jenž jej manželce Ofce z Bubna prodal.
tu mnoho lidí. Za to 1. 1444 město i s ko V 16. st. seděli tu páni z Kleblsberka
stelem vypálili a okolí spustili. L. 1492 & l. 1692 přik. k Sazeně a s'ní připojena
povolil Zikm. z Vartemberka K—kým, aby ke Zlonicku.
Kamenice horní, ves u Zlonic, l. 1266
piva svá do vesnic vystavovali. Mikuláš
Trčka potvrdil jim i. 1511 výsady. L. 1522 sídlo Ratmírovo, 1. 1295 Miroslavovo a
přišlo mezi Solhauzy k rozdělení panství Zbislavovo a l. 1318 několika vladyk. 1 ke
('l- 1638).
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konci 14. stol. bylo tu několik vladyčích r. 1427 k Falkšteinu. Od polovice 15. st.
statkův. l.. 1437 vyprosil si Ctibor : Ka držena k panství Kamenickému aneb i přímo
čice odúmrť po vdově Vrchoty z K. Ke k Děčínu.

sklonku 15. st. seděli tu Kameničtí ze
Trhová Kamenice neb K. pod Ze
'Smečna, totiž Jan Bíba a synové Kryštof leným táborem, město, r. 1349 farní
a Jaroslav (1-j. 1496), potom Hašek z Ma osada, jež postoupena k bisk. Litomyšl
likovic. Nějaký čas drželi zdejší dvůr Bez—skému, později městečko, jež_držel l. 1400
družičtí z Kolovrat. Později připojena k Ho Benešz Kocourova(1'1419), otec Přiby
spozínu a s ním ke Zlonicku.
slava opata Louckého. L. 1457 seděl tu
Kamenice dolní, ves u Stankov, v níž potomek jeho Václav. Ku konci téhož sto
dal Zbyhněv popluží klášt. Kladrubskému letí prodal Václav z Perknova tvrz K.
(1115). L. 1243 přip. se Výšek, l. 1282 5 přísl. Mikuláši ml. Trčkovi z Lípy.
Eliáš, Bohuslav a Zdislav z K. (z dolní? Dědici jeho Burjan a Jan Trčkové prodali
horníP). V Dolní K. seděli l. 1404—1432 K. (okolo 1. 1530) Bernartovi Sobkovi
Petr, 1416 Jan Plcha a pak rod Olbra z Kornic, který ji držel k Lipce, když se
mův z K. (1432 Olbram a Jindřich, 1468 však s bratřími podělil, dostala se K. Ab
až 1492 Jan, 1516—1518 Jindřich) a solonovi Sobkovi, po němž ji držel syn
s nimi 1. 1449 atd. Bozděch z K. Později Adam. Janovi Sobkovi K. 1. 1623 z po
držena jest ke Hlohově od Roupovských kuty v manství uvedena, když pak zemřel

a Vidršpergárův. Za těch dob stará tvrz bez dědicův, zabrána a prodána (1628)
zanikla a nová zřízena teprve po r. 1607, Františkovi de Couriers, jenž ji připojil
když se K. za díl Kryštofovi Vidršper k panství Nasevrckému. Kostel, jenž byl
gárovi z Vidršperka dostala. Tomuto po r. 1623 duchovního zprávcc zbaven,
!. 1622 zabrána a prodána l. 1624 Maxm. byl íilialním ke Skutči, l. 1712 znovu vy
hraběti z Trautmansdorfu, jenž ji k Týnu stavěn a zase farou opatřen, l. 1835 celé
městečko vyhořelo. Erb: K. pečetí erbem
Horšovu připojil. (H. IX. 119.)

Kamenice horní, ves u Stankov, jejíž král. Českého (lev jest bez koruny. ——H.
(1362 [. 167).
Otík, 1387 Jan a část patřila ke Hrádku La— Kamenice, zaniklá ves, která stála snad
cenboku. l.. 1521 dělen tento statek a Lštěn u Chotělic. L. 1443 prodala Jitka, dcera
ský mezi dědice n. Jana Bohuchvala
n. Buzka z K. dvůr a ves K. vše pusté
část drželi ve 14. stol. Okalanci

z Hrádku.
V 16. stol. byla K. stvrzí Jindřichovi a Frydmanovi bratřím ze Šli
v držení Šlovských ze Šlovic (1531 Jan bovic.
Dobeš, Štěpán 1- 1582, syn jeho Karel,
který tu ještě 1. 1634 seděl). Po Lidmile
Kateřině ze Šlovic (1- 1666) dostala se K.
do rodu“Štaufenberkovského, později 1675
Hochauzarův a konečně přik. k Horšov
skému Týnu. (H.“ lX. 108, 119.)

Kamenička,

Kameničky, farní ves

u Hlinska, jež připojena r, 1349 i s farním
kostelem k biskupství Litomyšlskému a od
1. 1392 byla přísl. hradu Rychemburka.
Po r. 1623 přifařena byla K. ke Hlinsku
a teprve 1.1786 zřízena tu lokalie, jež
Pustá Kamenice, farní ves u Skutče, [. 1855 povýšena na faru. Kostel n. z části
byla ode dávna přísl. hradu Rychemburka dřevěný, l. 1765 zcela z kamene postaven.
(již 1. 1392 Kamenička pustá). Ok. l. 1680 (PA. [. 174.)
Kamenička, Kameničky, n. tvrz
postaven tu dřevěný kostelík, který patřil
k farnosti napřed Hlinské, potom Kroun u Kamenice v okr. Jílovském, !. 1410 sídlo
ské. L. 1763 založen tu kamenný kostel, Havla al. 1417 Petra z Kameničky. V 15. st.
při němž zřízena l. 1786 lokalie & l. 1857 připojena ke Kamenici a spustla (l. 1550
fara. (PA. I. 173.)
tvrz pustá).
.

Kamenice Srbská (ve 14. st. Slo

vanská),

Kamenná, často i Kámen (něm. Stein,

farní ves u Č. Kamenice, která lat. de Lapide), ves u Vyšního brodu, léta
patřívala ve 14. st., majíc kostel farní, ke 1380 atd. přísl. hradu Rožemberka.
hradu Ostrému, ok. r. 1420 k Tolšteinu,|
Kamenná (něm. Sacherles, pův. Scher

Kamenná — Kamýk
leins, Sacherleins i Zaher), ves u Něm.
Rychnova n. vladyčí statek. Kl. Vyšňo
brodský získal tu vl. 1349 1360 mlýny,
léta 1361 část vsi od Mikuláše Pognára
: Veveří, jiné části 1. 1362 od Kateřiny,
vdovy Oldř. Šauflera, l. 1367 od Oldřicha
Štublera & l. 1368 obdržel darem ostatek
od Vernéře Štainprechera.
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Kopidlanských a l. 1487 puštěna jim (jako
ves kl. Hradištského) dědičně. Později K.
spustlo a na gruntech jeho založen pak
dvůr.

Kamensko,

n. ves, nyní les severně

od Blovic. L. 1544 již byla zarostlá lesem
a v držení městečka Blovic.

Kammersgriin, ves u Kraslic, l. 1273
Kamenná, Kamenný, ves u Příbramě, a až do 15. st. majetek kl. Teplského.

Kammerstadt, n. léno koruny České
někdy přísl. panství Příbramského, okolo
l. 1520 v zápis. držení Pešíkův, v 16. st. v okolí Norymberka, léta 1415 v držení
Rozvodovských z Něšova a konečně Rumlův & v l. 1581—1791 jako léno (na
jako dědičnýstatek Kalenicův z Kalenic. posled v držení obce Norymberské) při
L. 1615 k. K. Jan st. Ježovský z Lub. znávané.
Kamnítzleíten, česky Nová ves při
L. 1689 k. K. k panství Březnickému od

JiříkaStrachovského z Strachovic, po stráni Kamenické.
zději zase byla samostatným statkem, který
Kamycko, Kamycký kraj, pojmeno
vání krajiny na levém břehu Vltavy, kterou
přikoupen k Vysoké.
Kamenná hora, ves za Manětinou, zpravovali vladař neb lovčí sídlící na hradě
jež se přip. vl. 1186—1239 jako majetek Kamýku n. Vlt. Jak se zdá, bývalo spojeno
kl. Kladrubského. Od něho postoupena s Bozenskem v jedno. l.. 1304 kladou se
]. 1368 Ctiborovi ze Švamberka, který sem vsi kl. Zbraslavského na levé straně
ji ještě 1. 1379 držel. avšak od 1. 1381 Vltavy, léta 1313 Zalužany v Bozensku.
patřila bratřím Buškovi a Vilémovi z Vlko L. 1325 zastaven úřad lovčovský s 6 ves
šova, jichž rod se zval potom Caltami nicemi &lesy Heřmanovi z Miličína. Před
z Kamenné hory. OK. držena odtud ke r. 1336 vyplatil je Petr z Rožemberka
Štědrému a Prohořskému Hrádku. s tímto a držel vladařství a lovčovství zástavně.
prodána l. 1504 pp. Plavenským a držena Ve 14. st. vyskytuje se ve spojení s krajem
Vltavským a přip. se cudaři a úředníci
pak k Toužimi a Žluticům.
Kamenný most (staroč. Kamemnost, kraje K. Úřad ten zanikl potom a aspoň
r. 1273 již K-ý m.), ves u Slaného, jež 0 Vltavsku se ví, že 1. 1402 podřízeno
se přip. již v zákl. listu Vyšehradském bylo úřadu Píseckému. Odtud býval kraj
(l. 1088). Kapitula Vyšehradská brala Vltavský ve mnohých věcech spojen s Be
odtud užitky, jiný statek, který Bedřich, chyňskem. Okolo l. 1350 zanikl úřad lov
kanovník Vyš., koupil, dostal se 1. 1320 čovský, když mnohé přísl. připojeno ke
kostelu v Budči. Král Jíří zastavil K. (1467) Karlšteinu, a co tu vesnic královských

Janovi Šešelkovi z Bohnic a Martinovi zbylo, ty připojeny k panství l—llubockému.
ze Lstiboře, z nichž tento onoho splatil
Kamýk, ves u Litoměřic, n. hrad, za
(l. 1468). Po něm dědil Jeronym, sukna ložený Jindřichem z Kamýka, který se
kraječ v Praze, a od něho dostal se K. 1. 1319 králi v manství poddal (zemř. po
Jakubovi a Ondřejovi br. ze Sázavy. r. 1347). Jak dlouho potomci jeho (Pešek
V 16. st. byl K. dědičným statkem Hrob 1- 1380 a tohoto synové Jindřich harnuš—
čických z Hrobčice. L. 1623 zabrán mistr, Heník a Jan) na K. seděli, není
Adamovi Danielovi Hrobčickému a prodán známo. l... 1402 držel jej Jetřich z Bla
Nedlouho potom hotic a l. 1413 Jan Zajíc z Hazem
burka, po němž bratr Mikuláš následoval.
Kamensko, dvůr u Kopidlna, n. ves, l.. 1425 koupil jej Vilém z Konic, jemuž
která patřila od 13. stol. k biskupství l. 1428 od nepřátel vypálen. Po něm ná
Pražskému (ok. 1295). Ve 14. st. držena, sledoval okolo 1. 1478 příbuzný jeho Petr
ke zboží Běcharskému a Zerčickému. Ve ze Lstiboře,předekKamýtských ze Lsti
Adamovi: Valdšteina.
koupen k Nelahozevsi.

stol. 15. dostala se v zápisné držení pánův boře. Tomuto ]. 1482 z manství propuštěn.
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Z téhož rodu následovali syn Vilém (zemř.
[. 1551), tohoto syn Všebor (1- 1585), to
hoto syn Mikuláš (1—c. 1600) a tohoto
syn Jan Jiří. Poslední z nich bydleli na
nové tvrzi pod hradem. Jan Jiří prodal

ckému. L. 1569 odprodán zámek pustý K.
5 městečkem Janovi Vojkovskému z Mil
hostic. Od jeho potomstva k. jej Bedřich
Myška ze Žlunic, jehož rodu dol. 1623
patřil. Tito poslední držitelé seděli na

K. (1628) HeřmanoviČernínovi

z Chu tvrzi, jejíž zříceniny se posud spatřují.
děnic a manželce jeho. Po smrti Heř—L. 1623 přikoupen K. k panství Chlume
manově (1- 1654) dědila K. druhá jeho ckému. V 17. st. tu nebylo faráře. L. 1650
manželka Sylvia Kateřina roz. hrab. Mille a 1775 městečko vyhořelo. L. 1797 ob
simo, která jej připojila k panství Lovosi držel K. majestát na výroční trhy. Erb:
ckému. Od této paní založena severně od štít modrý a na něm stříbrná věž čtver
Kamýka (»nad Jordánemc v osamotinách) hranatá s oknem, cimbuřím, červ. končitou
kaple sv. Jana Křt. (Dějiny sepsal l. 1888 střechou a zl. makovicí. (MB. VI. 84.)
J. Chadt.)
Kamýk, ves, jež se 1. 1169 připomíná,
Kamýk, ves v okr. Smíchovském, jež bezpochyby nynější Kamitz, od Čechů po
patřila r. 1228 ke klášteru sv. Jiří. zději Kamenice zvaný.

Šťastnou pro kl. náhodou zůstal K. v jeho
Kamýk, dvůr a les u Nevida za Šťa
držení až do zrušení kromě některých pře hlavy. V lese stávaly tvrz a ves. Na drob
stávek. Část byla manstvím ke hradu Praž ných statcích seděli zemané, jako ku př.
skému.
1. 1368 Jakub, 1. 1375 Mikuláš a Václav.
Kamýk, Malý K., Kamýček, Ka L. 1601 byl K. celý pustý a patřil ke Šťa
m ěč ek, ves u Bezdružic, jež patřila v letech hlavům.

1115—1186klášteru Kladrubskému.

Kamýk,

n. ves u Řepan a Skytal.

Ve 14. st. bylo tu několik vladyčích statkův,
Kanburg viz Canburg.
z nichž jeden patřil Soběslavovi. L. 1407
Kanice, ves u Kolovče, jejížto hrad
prodal Jan Hanovec ze Švamberka část
K. Jindřichovi z Elstrberka. V 16. st. pa se nazýval Netřeby (viz to). Po opuštění
třila část k panství Bezdružickému a část jeho postavili si Kaničtí- z Čachrova
ke Švamberku.
tvrz ve vsi. Z téhož rodu tu pak seděli
Kamýk nad Vltavou, městysse zbo 1443 Vilém, Jan (1-j. 1495) a synové jeho
řeným zámkem, n. také Vrškamýk řeč. Jan a Václav, 1506 Bohuslav, 1522 Jan
Snad se Kamýkem, který byl r. 1186 kní ml., 1569 Jiřík, 1580 Zikmund & Diviš,
žecím sídlem, míní tento Kamýk; neb od 1618 Jiřík, 1628 Vilém, 1663 Vilém a Jan
nepaměti patřil ku království. Také Václav I. Mik., 1689 Markéta, vdova Vilémova a
tu na hradě vl. 1236—1247 přebýval. Františka dcera. Později měl K. Frant.
Po smrti králově rozpuštěn K. a posta z Kampionu & l. 1712 koupeny k panství
vena nová osada pod hradem při řece, Chudeňskému. Po několika letech odpro
nynější Větší strana. V tom smyslu mluví dány a byly v držení napřed Hildprandtův,
se o kostelích sv. Petra a Mikuláše ve pak Šmidgrabnerův, z nichž jeden (Jozef
Starém a Novém Kamýce. Při kostele sv. Jáchym) l. 1765 zámeckou kapli vystavěl.
Petra byla fara, kterou obsazoval kl. Mi Velkostatek samostatný udržel se až na
levský. O úřednících králových již zhora naše časy. (H. lX. 126.)
Kanice, Kajnice, Kejnice, ves u Ho
mluveno. (Viz K—amycko.) Městys byl až
do r. 1420 majetkem královým. Za krále ražďovic, jež patřila r. 1045 z polovice kl.
Jana mnoho manův přikázáno službou ke Břevnovskému. Asi r. 1260 vyměnil si
hradu novému nad K., které však syn K. od něho Zdeslav z“Kasejovic, jehož
jeho Karel ke Karlšteinu přikázal. Iv K. potomci Kaničtí z Frymburku dlouho
samém byla dvoje taková manství, totiž v K. seděli. Na druhé části seděl l. 1368
jedno na Malé straně (později Svatoňovské) Mikuláš Tista, kdežto Zikmund (1400 až
a druhé u kostela (později Chytrovské). 1413) a Bušek (1467—1478) byli potomci
V 15. a 16. st. patřll K. k panství Hlubo Zdeslavovi a psali se z Kanic. V 16. st

Kanín — Kaplice

399

patřily \K. ke hradu Rábí a pak k panství
Kanzelhof, n. dvůr u Jindř. Hradce
Žichovskému.
(1267), který byl jměním kostelním &po
Kanin, ves u Velkého Oseka, jež pa zději zanikl.
třila r. 1228 klášteru sv. Jiří a v jeho
Kapelec (Kappelz), n. ves, kterou dal
držení do r. 1420 zůstávala. Cís. Zikmund opat Teplský před r. 1341 založiti ů ny
zapsal K. (1437) Jiříkovi z Kunštátu a nějších Mariauských lázní, ale král Jan
z Poděbrad, odkudž zůstával při panství zrušiti.
Poděbradském. L. 1495 postoupen králi
Kapla, n. ves u Semil v údolí mezi
a později připojen ke Kolínu, který také Podmoklici a Chuchelnou, jež v 17. st. za
králům patřil.
hynula.
Karlína, ves u Mšena. jež se připomíná
Kaplice, město, prvotně soudíc podlé
r. 1237. jsouc v držení křižovníkův Pru jména prostá kaplice, avšak od r 1350
ských. Jméno její vztahuje se někdy také byl tu farní kostel, jehož podací patřívalo
na blízké Hrazsko. Část vsi patřila l. 1421 klášteru Milevskému. K. bývala přísl. hradu
k Bosyni, l. 1539 ke Kokořínu a později Pořešína a přip. se 1. 1358 jako městečko.
zase k Bosyni. S touto dostala se v držení Markvart z Pořešína prodal obyvatelům
Pětipeských, zabrána 1.1623 a prodána (1387) právo města Budějovic, tak aby
se statkem Byšickým. S ním se dostala mohli o statcích říditi a nemravné vypo
k panství Mělnickému. Druhou část drželi vídati. Práva ta jim potvrdil l. 1412 Hroch
Hrzánové z Harasova k Libni; ta l. 1622 z Maršovic jako poručník &okolo 1. 1418
zabrána a prodána ke statku Řepínskému. obnovil jim list na to mladý Markvart
z Pořešína. Před r. 1428 městečko vyho
(BM. 542.)
Kaňk, král. horní město, povstalo za řelo. Asi od r. 1430 patřila K. k panství
doby, kdy hornictví Kutnohorské ještě pro Novohradskému.Jan z Rožem berka stvr
spívalo. L. 1421 v prosinci položili se Če dil l. 1466 svobody její a Vok a Petr z R.
chové táborem 11K. a obklíčeni tu voj vyprosili městečku majestát (1482), aby
skem Zikmundovým, avšak po půlnoci vy v míli okolo nikdo piva nevařil a nebyli
razil Žižka s velkým hřmotem a střílením řemeslníci. Svobody ty potvrdil Ferdinand I.
z děl a zmatku mezi královskými spůsobe a obnovil výroční trhy, na něž prý ob
ného užil tak, že bez pohromy vyrazil ke darování shořela. Podací kostelní prodal
Kolínu. Poněvadž kostel sv. Vavřince byl kl. Milevský 1. 1552 Vilémovi z Rožem
1. 1489 buď sešlý neb skrovný, znovu stavěn berka. Témuž pánovi pustili K—čti vaření
l. 1490, l. 1501 zhruba dokončen a l. 1506 .piv, avšak Petr Vok z R. potvrdiv výsady
od biskupa Filipa posvěcen. Tehdá tu byla (1596) zase je vrátil. Svobody ty potvrdili
fara, která se udržela až do 1. 1623. Cís. také 1. 1623 Maří Majdalena : Buquoy a
Ferdinand ll. povýšil K. (1621) na král. potomní králové (1653 Ferdinand I., 1677
město, dal mu svobody, jichž Kutná hcra Leopold, I. 1793 František), L. 1642 za
požívala, & podřídil jej nejv. mincmistrovi. loženy matriky. L. 1718 celá K. vyhořela.
Za to však zanikla fara a K. přifařen byl L. 1738 obnovena kaple sv. Jozefa a sv.
k arciděk. Kutnohorskému, teprve 1. 1762 Barbory. V l. 1771—1775 byl farářem
dosazen tu administrátor a l. 1804 zřízena zdejším Ferd. Kindermann (později biskup
fara. S úpadkem hornictví Kutnohorského Litoměřický), proslulý vychovávatel a znalec
upadal také K., jehož obyvatelé se potom školství. L. 1788 povýšena fara na děkan
nuzně živili; z těch příčin obec polnosti ství. Léta 1850 stala se K. sídlem c. k.
své vl. 1782 a 1792 obyvatelům po díl. úřadův. Erb: štít modrý, u jehož spodu
cích roznajala. L. 1785 zrušen druhý kostel hradba s branou otevřenou a cimbuřím
zdejší sv. M. Majdaleny, který stál za mě mezi dvěma čtverhr. věžemi, z nichž každá
stem a později zbořen. L. 1793 zřízen tu má dvéře, okno, cimbuří, červ. sedlovitou
magistrát. Erb: štít červený s dvěma kla střechu a zl. makovice. Nad hradbou mezi
divy hornickými, kterýž archanděl Gabriel věžemi je zlatá růže.
Kaplice, farní ves v okr. Vyšňobrod
drží. (M. Vl. |13.)
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ském, založená jako kaplice od kl. Vyšňo
brodského, který měl tu podací i tehdá,
když se stal z ní (před r. 1350) farní kostel,
avšak r. 1406 přináleželo podací Jindři
chovi z Rožemberka. K. patřila témuž klá
šteru nepřetržitě. L. 1642 založeny matriky.
(TB. 260.)
Kaplice menší, kostel sv.Marka u Mar
kovic (Chrudimě), r. 1349 kostel farní, jenž
postoupen k bisk. Litomyšlskému. L. 1396
smluvili se o právo podačné téhož kostela
Vsěch z Čepě a Mikuláš jeho synovec.

přip. se již 1. 1336.

Při dělení statkův

n. kláštera Litomyšlského (1347) dostala
se K. biskupovi. Později byla přísl. zámku
v Litomyšli. V l. 1640—1660 přifařena
byla K. k Opatovu, později tu zřízena zase
fara a kostel l. 1821 obnoven.
Karlík, véska u Dobřichovic. Zdejší
kostel zajisté asi ve 12. st. (ne-li dříve)
postavený, byl mateřským kostelem osady
Dobřichovské, s níž také měl stejné po
jmenování. Karel IV. založil nad ním tvrz,
bezpochyby k obraně východních částí pan

Kaplice větší, kostel sv. Jiří nad Orlem ství Karlšteinského. Asi okolo 1. 1400 byl
(u Chrudimě), r. 1349 kostel farní, jenž
postoupen k bisk. Litomyšlskému. Podací
jeho patřívalo ke statku Orelskému. V 16. st.
již bylo pojmenování zapomenuto.
Káranice, ves u Chlumce n. C., dříve
přísl. zboží Sušinského, s nímž zakoupena
l. 1494 od Viléma z Pernšteina a později
připojena ke Chlumci. Druhá část, která
již před tím ke Chlumci patřila, dostala
se 1. 1521 pp. z Pernšteina.
Karasy, ves u Lipého, n. vladyčístatek,
který patřil na počátku 16. st. Týnům

hrad K. zapsán & zastaven někomu skrze
krále Václava. V 15. st. pak spustl. (M.
XVI. 1, H. VI. 84.)

Karlín,

město, prvotně jen pole, která

patřívala křižovníkům

Německým ke

kostelu sv. Petra na Poříčí. Králová Kon
stancia koupila je od nich 1. 1233 se stat
kem Hloupětín'ským a darovala je 1. 1235

křižovníkům

s červ. hvězdou.

Když

Karel IV. Nové město Pražské založil, pře
trženo jest jmění řádu novými hradbami.
Rovině či poli za hradbami mezi řekou a
z Týna a potom prodán pp. z Vartem horou Vítkovem a od Špitálské neb Po
berka. Od té doby patřil napřed k Ryb recké brány až za nynější irivalidovnu ří
kalo se tehdá pole Špitálské neb Špi
novu, později k Novému zámku.
Kardašova ečice viz Řečice.
tálsko jako příslušenství špitálu u mostu
Kařez, ves u Zbiroha, po níž se na Pražského. Byla tu role, náležející ku po
zývali r. 1263 Zipota, r. 1281 Ota z K., pluží dvoru špitalského u sv. Petra na
1. 1326 jiný Ota, jenž byl převorem v kl. Poříčí, a pod samým Vítkovem vinice a
Světeckém. Z pozdějších vlaďyk přip. se zahrada. L. 1420 leželo tu vojsko, které
1418 Drslav, 1420 Racek, 1441 Mikuláš byl král Zikmund na Čechy přivedl. Když
Mnich. Část K. patřila již 1. 1478 ke hradu na poč. 16. st. všelijaké nemoci v Praze
Zbirohu, ostatek vladyčí k. l. 1491 od panovaly, kněz Matěj Hlavně, rodilý z Kou
Pešíků a držen ke zboží Komárovskému. řimě, &jiní dobrodinci založili tu (naproti
L. 1548 prodal Jan ml. Pešík z Komá přístavu Vltavskému u nynějšího viaduktu)
rova K. k panství Zbirožskému.
špitál a kostel sv. Trojice a sv. Pavla, který

Kařízek, Kařez malý, ves u Zbiroha byl 1. 1504 posvěcen.

Když na počátku

17. st. dvůr špitálský na Poříčí shořel,
rozprodal jej arcibiskup Zbyněk Berka
z Dubé (jsa také nejv. mistrem křižovní
kův) a následek toho byl, že i Špitálské
pole rozkouskovánoa rozprodáno. Tak se
utvořila osada asi z 46 domů, patřících
rozličným živnostníkům, a tří ulic, totiž
hlavní, Mlýnské a Vrbové skládající, avšak
Karle, farní ves u Litomyšle, kteráž velký kus ještě řádu pozůstal. R. 1648,
postoupena r. 1349 i s farním kostelem když Švédové Prahu obléhali, dal nejvyšší
bisk. Litomyšlskému. Vesnice (Karlsprun) Kreuz špitál, kostel a celou osadu spáliti.
n. s tvrzí, která. v 15. st. spustla. Někteří
z vladyk u Kařeze uvedených snad tu se
děli. V 15. st. byly tu dva dvory: Habar
tovský a Zipotovský; onen zcela, tento z po
lovice držel Jan ze Ptice (-|-j. 1462) a po
něm vdova Anna s dětmi. Později patřil
K. ke zboží Komárovskému a pr. 1. 1548
ke Zbirohu. (H. VI. 269.)
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Kostel byl 1. 1567 zase obnoven a sv. Pavlu Ferdinand Dobrotivý. L. 1854 zavítali sem
J. V. císař a J. V. císařovna, aby polo
žili základní kámen ku kostela sv. Crhy &

posvěcen, avšak špitál zahynul na vždy;
důchody jeho přivtěleny ke špitálu u templu.
L. 1729 prodali Křižovníci pole měřící
183 korců vojenskému aeraru ke zřízení
invalidovny, voj. cvičiště a voj. hřbitova.
Invalidovna v l. 1729—1740 skrze sta
vitele J. Kil. Dienzenhofera vystavěna. Za
cís. Jozefa ll. (1787) zamčen kostel sv.
Pavla a prodán Ferdinandovi ze Šenfeldu,
známému pražskému knihtiskaři, jenž si
tu letohrádek a blízko velkou papírnu po
stavil a sousední hřbitov, na kterém l. 1713
mnoho osob na mor pomřelých pocho
váno bylo, v zahradu přeměnil, která
představovala plastickou mapu král. Če
ského. To, jako i výletní místnosti, které
pro Pražany zřízeny byly (» Růžové údolía)
záhy zmizelo. Sice na ostatku až do poč.
19. st. nebylo nic jiného, než vrchnosten
ský hostinec (»u posledního grošex po
zději u červ. hvězdy), několik větších domů
pod Žižkovem, něco malých domků a pak
zahrady Pražským zahradníkům pronajaté,
poněvadž se před tím za častých vojen
ských běhův zde lidé osazovati nechtěliu
Když přestaly francouzské války a naděje
v trvalý mír nastala, mnozí se tu osazo
vali, aby tu zřizovali průmyslné závody.
Z těch příčin nařízeno jest král. guberniem
(1816), aby se podle určitého plánu a
předpisů v hlavním městě platících sta
vělo a poněvadž se za to mělo, že novému
předměstí potřeba jest slušnější jméno
dáti, nežli posledně platné (»U posledního
grošec), navrženo tedy na počest císa
řovny Karoliny Augusty jméno Karlín,
k čemuž cís. Františkem l. 1817 povo
lení dáno.
Nové předměstí _vzrůstalo v následujících
30 letech tak rychle, že tu bylo 170 domů
a mezi nimi 18 továren, v nichž 700
dělníků zaměstnáváno L. 1847 pcstavena
tu také velká plynárna a t. r. dokončen
přes město viadukt státní dráhy ke Dráž
ďanům. L. 1850, když krutě řádila cho
lera, zřízena za sporu s křižovnickým řá
dem prozatímní kaple. Dosud přifařen byl
K. k Olšanům; avšak l. 1852 tu zřízena
samostatná fara. L. 1853 navštívili K.
ovdovělá císařovna Karolina Augusta a cís.
Mísmpisnýslovník:Část historická.

Strachoty. T. r. poskytl K. státu půjčku
v obnosu přesahujícím 191.000 H. stř.
L. 1859 zemřel P. Dom. Špachta, admi
nistrator, jenž měl velké zásluhy 0 škol
ství zdejší. L. 1861 zvolen tu do sněmu
za poslance Č. Daněk proti tehdejšímu
místodržiteli, kterýž byl vládou podporo
ván. L. 1863 chrám zdejší od stavitelů
Ig. Ullmanna a J. Bělského vystavený od
kardinála arcibiskupa posvěcen na tisíci
letou památku apoštolského působení do
tčených dvou svatých na Moravě. L. 1866
dne 8. července přišli sem Prušáci, kteří
sem zavlekli choleru; tato tehdá al. 1872
tu dosti řádila. l... 1880 a 1890 potěšen
byl K. návštěvou J. V. císaře, (D. Špachta
a V. Štulc, Karlín a jeho chrám l. 1854;
J. Nedoma, Špitál sv. Pavla před Pořickou
branou ve výroční zprávě K. reál. ]. 1876;
Fr. Kneidl, Dějiny K. školství, 1891.)
Erb: hradba, za níž palečné kolo a stínka
s korunou, na hradbě stojí český lev drže
korouhev s písmenou K. a štít též s pís
menou K. a korunou.

Karlovice,

n. ves v krajině mezi Hlu

bokou a Protivínem, jež zpatřila r. 1228
klášteru sv. Jiří, snad totožné s vesnicí
Krašlovici u V'odňan, která témuž klá
šteru patřívala.

Karlovy Vary, viz Vary.
Karlsberg, viz Kašperk.
Karlsfriede,

n. hrad u Žitavy Karlem

IV. založený, který tehdá patřil přímo
k Čechám, nyní přísl. král. Saského. Viz

Nový hrad.
Karlshaus

(u lidu Hrádek), hrad zbo

řený u Purkarce, jejž založil Karel IV.
nedlouho před r. 1357, kdež se poprvé
připomíná. Nedlouho po založení hradu
povstalo před ním městečko a l. 1364
zřízena v něm fara. Naposled se oboje
přip. ]. 1370, tehdá totiž slíbil císař, že
při nevyplnění jistých výminek bude po
vinen .lohance. manželce syna svého, pu
stiti Sušici, Vodňany &K. Za Václava IV.
K. opuštěn a fara přenesena do Purkarce.
(H. Vll. 155, PA. X. 143.)
31
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původní název hradu na hlým útokem vzala a Menhart zajat byl,

hoře Radyni (u Plzence) postaveného.

Karlswalde,

ujal K. Oldřich syn jeho a korunu s kle

n. manství koruny České, noty prý na Vilhartice zavezl. Oldřich

zůstal v držení Karlšteina buď do r. 1452
Karlšteín (u starých i Kafšteín, chybně neb 1453. Potom se stal purkrabí Jindř.
Karlův týn, poněvadž název Karlův kámen Berka z Dubé (1453—1459, 1465). a
znamená), hrad slavný v dějinách, který potom Beneš z Veitmile (1460—1496).
založil císař Karel 1. 1348, aby tu uscho Od této doby nastal zvyk, že byli na
váno bylo vše, co v Čechách bylo draho— K. dva purkrabě jeden ze stavu panského,
cenné. Stavbu řídil Matěj z Arrasu, dvorský druhý ze stavu rytířského; vrchním byl
stavitel, a l. 1355 : hruba byla vykonána. střídavě purkrabě panský a rytířský (kromě
L. 1357 dodělány byly kaple na hradě toho i místopurkrabě do 1. 1467, a potom
(sv. Kříže, sv. Maří, sv. Kateřiny, sv. Mi hejtmanové zůstávali). Z purkrabství, které
kuláše) a při jich posvěcení založil Karel dříve dáváno bylo jednotlivým osobám do
kapitolu s děkanem. Opatrování hradu královy vůle, stal se důležitý a výnosný
dal purkrabí (1356 Vít z Bítova, 1381 úřad zemský a purkrabě nebyl pak jen
Otík Prase z Chrastu, 1389 Kunat Kaplíř králi slibem zavázán, nýbrž i obci král.
z Sulevic, 1398 Jíra z Roztok, 1406 Ku Českého. Za krále Vladislava snížen K.
neš z Olbramovic, 1418 Jan Sádlo z Mi na mučírnu. Za něho následovali v pur
ličína, 1419 Zdeslav Tluksa z Buřenic). krabství 1496—1498 Albrecht z Kolo
K obraně jeho přikázání manově, jimž vrat, 1498—1504 Zdeněk Lev z Rožmi
manský soud na hradě vysazen. Karel a tala ze stavu pan. a 1499—1500 Heř
l. 1500—1502 Jan
syn jeho Václav tu na hradě rádi pře man 2 Vojslavic.
bývali; oba byli na kapitolu velmi dobro z Klenového ze stavu ryt. Potom se vy
tivi. L. 1386 zemřela tu králová Johanka, střídali : onoho Jan ze Šternberka
]. 1396 zajat tu markrabě Jošt pro ple (1518—1528), Vilém Švihovský z Ryže m
tichy, ale po krátkém čase propuštěn. berka (1530—1545), Adam ze Štern
L. 1397 tu čtyři rady královi ohavným berka (1546—1549) a Jáchym z Hradce
způsobem zkrze Hanuše kníže Opolské (1551-1554),zt0hotoDobešKaplířzeSu
zavražděni. Václav zošklivil si proto K. levic 1516—1523), Jindřich Kutnaur
a několik let sem nejezdil. L. 1420 přijel z Kutnova (1525—1526), Jan Bechyně
sem král Zikmund ohledat pokladů, které z Lažan (1526— 1538) a Šebestian Mar
tu šetrný jeho bratr zůstavil: pobral je, kvart z Hrádku (1538—1558). Ferdi
utratil a z obrazů zlato, stříbro a drahé nand I. staral se o opravu K., stavové pak
kamení dal vyloupati. T. r. zavezeny sem ukládali tu po r. 1541 opisy desk zem
také klenoty kostelní od sv. Víta & ně skýcha l. 1546 usnesli se na tom, aby ukon
kterých klášterů. Když Zikmund Korybu čeny byly opisy všech svobod zemských
tovič přišel do země, obležen K. vojskem na K. chovaných. Po odstoupení Jáchy
Pražským, aby dostali korunu do moci mově stal se vrchním purkrabí Jan Bo
(1422) Přes kruté střílení držela se po ř1ta z Martinic (1554—1577), jenž na
sádka přes leto až do podzimku, kdež hradě opravoval. Druhými byli Vilém
Pražané od obléhání přestali. V následu Muchek z Bukova(1560—1569)aMikul.
jících letech mohla se posádka udržeti Miřkovský ze Stropčic (1569—1575).
jen rozbíjením a prodáváním drahocenných Po smrti Bořitově byl prvním purkrabí
svátostí. L. 1433 zemřel Zdeslav. Zprávu Jan ze Vchynic (1577—1587), jenž zase
hradu měl po něm bratr Kuneš. Císař na hradě opravoval; po něm následoval
Zikmund odevzdalK. Menhartovi z Hradce druhý purkrabě Jáchym Novohradský
jenž byl prvním purkrabí ze stavu pan z Kolovrat (1577—1600), za něhož
ského. Týž míval tu svého místopurkrabě hrad v l. 1588— 1596 ve všech částech
a kromě něho ještě hejtmana. Když strana důkladně opraven. Po jeho smrti ujal se
Poděbradská l. 1448 města Pražská ná purkrabství Václav Ples Heřmanský ze
jež [. 1459 ponecháno při Sasku.
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Sloupna

(1587—1603) a druhým se sledních letech vybourány mnohé části
(1600 až v 16. st. přistavené & ostatek přestavěn
1604). Tento byl krátký čas prvním & dru aneb obnoven. (H. Vl. 1.

stal Jachym Oldřich z Hradce

hým byl Jan z Vřesovic 11603—1605).

Karlštein,

tvrziště u Chřibské, o jehož

Zase potom bylVřesovec prvním (1-1605) pravém jménu a dějinách nic není známo.

a po něm Vilém Slavata z Chlumu
Karlštein vrchní, n. hrad záp. od
(1604—1611, druhým KryštofVratislav Krásné Lípy u vsi Schnauhůbel a Staré
zMitrovic1605—1612). L. 1610uložen Dubice, 0 jehož jménu a osudech není nic
tu památný majestát na svobodu víry pod známo.
obojí. Po Vratislavovi byl předním pur
Karpenštein, n. hrad v Kladsku a léno
krabí Jindřich Mates z Thurnu (1611 až koruny České.
1617), který purkrabství za odměnu ob
Kartouzy, trestnice u Jičína, prvotně
držel. (Druhým 1612—1613 Ctibor Ždár háj řečený Valdice, který prodala obec
ský ze Ždáru. Když Thurn !. 1617 pový Jičínská l. 1600 pánu svému Janovi Ru
šen, stal se prvním purkrabí Adam Hrzán dolfovi Trčkovi z Lípy. Od té doby
z Harasova (1613—1618), kterýhodnosti byla tu obora ohrazená. Albrecht z Vald
přední postoupil l. 1617 Jaroslavovi Bo šteina založil tu ('1627) na záduší n. man
řitovi z Martinic (1607—1618). Sta želky Lukrecie klášter kartouzský též Val
vové opanovavše K. 1. 1618 učinili tu dice řečený, jejž bohatě

nadal

zbožím

purkrabími Jindř. Matesa z Thurnu a Radimským & Peckovským a nákladem
Jindřicha Otu z Losu. L. 1620 ujat 100.000 fl. postavil pro 14 řeholníkův to
zase K. od císařských a Bořitovi (1621 hoto řádu. K prvotnímu nadání přik. statky
až 1622) odevzdán. Potom následovali 1. 1661 Sobčický, 1. 1664. Újezd podhorní,
Bedřich z Talmberka (1623—1625) ze ]. 1680 Ostroměř a l. 1718 Vojice, proti
stavu panského, PřibíkJeníšek z Újezda čemuž něco málo odprodáno. Z nařízení

(1623—1624)aHumprechtČernínzChu-;cís.

Jozefa ll. kl. l. 1782 zrušen astatky

děnic ([624—1625) ze st. ryt. jako po-íjeho l. 1824 prodány. Konvent již 1. 1783
slední purkrabě. Cís. Ferdinand II. zrušillveřejně prodáván, ale poněvadž po tři
úřad purkrabský a odevzdal K. jako stolní kráte kupec se nedostavil, učiněno z něho
statek královnám Českým. Hned potomjvojenské skladiště. Až do 1. 1785 byly tu
zastaven K. skrze cís. Eleonoru Janovišpohřbeny mrtvoly zakladatelova a man
Kavkoviz Říčan(1626), po němž(1-1645)lželky jeho Lukrecie, avšak t. r. s cís. do
dcery jeho následovaly. Pak drželi zástavuívolením do Mnich. Hradiště přeneseny.
Beatrix Benigna, jedna ze dcer (1- lóSI),1 L. 1791 upraven pro byty úředníkův ně
a pak dcery její roz. z Porcie společněÍkdejšího panství klášterního. Za naší paměti
s pány ze Šternberka, pak hrab. z Weissen-lpřestavěn na trestnici a první trestanci
wolfu a ze Šternberka Společně. Vyplatilisem

1. 1857, 17. července, ze Špilberka

jej pak Norbert Libšteinský z Kolovrat nad Brnem převedení.
& od r. 1703 jednal o jeho doprodání za
Kasalice velké (horní)amalé

(dolní),

150.000 H. (!) i se všemi uměleckými po- dvě vesnice u Přelouče, v nichž k. nějaké
klady, na štěstí však k tomu nepřišlo. K. důchody l. 1372 kl. Opatovský; sice tu
1. 1705 k rukám královny zase vyplacen. byli i vladyčí statky, na nichž seděli l. 1455

Císařovna Marie Terezie darovala užitkylPetr

z K. a l. 1466 Jan ze Čtiřína. Od
šlechtičen na Hrad-lJiříka, Václava a Mikuláše hr. Bořitův
dob Balbínových umě-lz K. prodány dvůr a ves K. Burjanovi
lecké ceny K. nic si nevšímáno; prvnílz Plotišt'. od jehož dcer přik. ]. 1521
zase na ni upozorňoval prof. Ehemantk Pardubicům.
(1775). V týž čas několik obrazů sňato
Kasejovice,
město u Blatné, jež se
a posláno do Vídně. Od 1. 1812 staráno'přip. již r. 1264, jsouc sídlem Zdeslava
také o opravu hradu a od 1. 1836 opra- a bratří jeho Neostupa a Vojslava. Po
vován jako každé veřejné stavení. V po-gtomci jeho vladyky ze Frymburka, Střely

K. k ústavu
čanech.
Od
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a Lnář v l. 1356—1364 měli podací
zdejšího farního kostela, avšak od 1. 1386
měl K. sám Protiva z K. sedě na tvrzi.
Na počátku 15. st. držela Anna 2 K.
městečko, jehož knihy 1. 1414 začínají, ke
Lnářům & skrze muže jejího Petra do

staly se v držení Zmrzlíkův

Petrovi Zmrzlíkovi

ze Svojšína, aby

jej k ruce své vyplatil. Petr jej držel do
smrti (% 1421) a po něm syn jeho Petr.

ze Svoj Od toho k. K. (1454) Zdeněk ze Štern

šína. Václav Zm. dal obci na polepšení
nivu od popluží panského (15 18). L. 1564
dostala obec právo pivo vařiti od Václava
Zmrzlíka a jiné svobody od králův l. 1530
a 1677 a od svých pánův Adama ze Štern
berka (1576), Alše Ferd. Vratislava z Mi
trovic, který však právo pivo vařiti si po
nechal, a od Marie Jozefy hrab. Kůniglové
roz.' Černínky l. 1725. L. 1646 založeny
matriky. Měst. několikráte, zejména 1. 1791
vyhořelo. Erb. modrý štít, v jehož zpodu
stříb. hradba ze štukoví vystavená se stín
kami, branou otevřenou a v ní mříží želez.
vytaženou. Nad branou stojí věž též stř.
ze štukoví vystavená s oknem, cihelnou
střechou & zl. makovicí.

Kasurgis,

něhož se dostal l. 1402 Habartovi
z Hertenberka (1402). Tomuto jej také
zapsal král Václav, avšak l. 1411 povolil

jméno nějaké staré ohrady

berka, jemuž byl oporou ve válkách jeho
s Jiřím Poděbradským. Po jeho smrti
(1-1470) dostal jej syn Zdislav, jenž po
stoupil K. (1487) Bohuslavovi ze vam
herka (1- 1490). Když se tohoto syn a
\'nukové dělili, dostal se K. Jindřichovi,
jenž jej opravil. Po něm následoval leta
1505 synovec Volf, jenž brzo zemřel(15o7).
Následovali pak z téhož rodu Bohuslav
1' 1512) a Jan pospolu a pak Kryštof.
Mezi tím (1525 a 1526) držel jej také
Jan z Roupova. Od Kryštofa vyplatil
jej t.r. Václav z Velhartic, avšak l. 1533
zastaven od krále Jiříkovi z Lokšan. Zá
stavu tuto vyměnil si Jiří 1. 1547 s krá
lem za panství Březnické, avšak král za
stavil zase K. (1553) Ludvíkovi z Tovaru
(1- 1555). Rod jeho (1555 Ludvík, pak syn
Bernart) držel K. zápisně až do I. 1579,
kdež jej pro sebe vyplatil Jan ze Vchynic
ale zase císaři odevzdal. Cís. Rudolf pro
dal 1. 1584 vesnice od hradu a ponechal
k němu jen lesy a málo přísl., které
v l. 1584—1600 pronajímal obci Kašper
ských hor. Po pětileté přestávce, mezi níž
držel jej v nájmu Mikuláš Černohorský

neb obydleného místa, které připomíná
Ptolemaeus ve své Geografii. Poněvadž je
klade blízko k pramenům Labe; zdá se,
že leželo někde v severových. Čechách
v poříčí nějakého přítoku Labského (snad
Orlice.)
Kašovice, ves u Sušice (vlastně dvůr
Kašovice a ves Kašouičky), n. s tvrzí,
která postavena snad na poč. 14. 5.
Pokud jest známo, patřily K. k panství z Hořiměřic, zase najat téže obci & ko
Vilhartickému & tvrz byla v 16. st. již nečně l. 1617 dědičně odprodán. Poslední
pusta.
léta sešel K. tak, že byl již 1. 1617 pu
Kašovice, ves u Tábora (vlastně K. stým hradem. R. 1861 slaveno tu Sooleté
jen dvůr a ves Řepečky). Na gruntech jeho trvání. (H. XL)
dvora byla prvotně ves K., jež patřívala
Kašperské hory (něm. Bergreíchen
k panství hradův Přiběnických. Později stein, odtud česky v 16. st. Hora Rej
byla přísl. statku Stáleckého a na poč. šteín), král. horní město, prvotně jen horní
17. st. svedena na nový dvůr.
městečko, které bud' ku konci 13. neb
Kašperk (staroč. Karlšperk iK., prv. na poč. 14. st. na Království povstalo.
Karlsberg, u Bavorův Schilhenslein), n. Za krále Jana již stálo a že témuž králi
hrad nad Kašperskými horami. Císař horníci ve válce 11 Landshutu pomáhali,
Karel IV. kázal jej stavěti l. 1356 Vítovi slevil obci 1. 1345 placení ungeltu. Od
Hedvábnému a l. 1361 ustanovil, aby 1. 1364 přip. se tu farní kostel sv. Lin
držitel jeho měl popravu v kraji Prachen harta. Karel IV. založiv cestu přes Kvildy
ském. Od 1. 1365 držel jej prý Jan Očkolz Bavor do Čech, vedl ji na K. h., aby
: Vlašimě. Král Václav zastavil jej 1. 1379jtu vozkové přenocovali, a vydal na to
Janovi lantkrabí Leuchtenberskému, odlr. 1366 majestát. Od něho připojeny K.
H
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V 17. st.
h. k nově založenému hradu Kašperku. třila část rytířům z Fictumu.
Králové Václav (1399), Zikmund (1436) drželi K. Šmidgrabnerové z Luste
a. Ladislav (1453) potvrdili svobody mě neku; od 1. 1740 Václav .-\rnošt Mark
stečka. V následujících letech dosáhlo po vart z Hrádku, od 1. 1780 rodiny Gaid
dobného potvrzení l. 1479, 1523 a 1538. lerů a Pergerův, později pak rodiny měst-'
L. 1535 dán mu majestát na trhy. V 16. ského stavu.
Sv. Kateřina, u sv. Kateřiny, ves
st. se s obecním jměním výtečně hospo
dařilo. Obec K. 1. 1551 dům panský u Kutné hory tak řečená od kaple sv.
s přísl. &dvorec a ještě více dědin kupovala Kateřiny, kterou postavili mniši Sedlečtí
v druhé polovici téhož st. Cís. Maximilian ve 14. st. V držení kláštera zůstala až do
potvrdiv svobody města (1567) stvrdil také 1. 1421 a l. 1436 zastavena Bedřichovi
i s Kolínem. Při panství
starodávny' jeho erb (1572) a Rudolf ll. ze Strážnice
]. 1577 všechny svobody. Po rozprodání Kolínském zůstala až do 1. 1593, kdež
panství hradu Kašperka povýšeny K. h. dědičně prodána Kašparovi Melicharovi
l. 1584 na král. město. Obec sama k. z Žerotína
& k Novým Dvorům připo
tehdá mnoho vesnic od hradu; i hrad sám jena.
později obci pronajímán a l. 1617 dě— SV. Kateřina, lpův u sv. Kateřiny na
dičně doprodán. Zlaté doly přicházely od Pouští), farní ves u Přimdy, prvotně kaple
sklonku 16. stol. v úpadek, tak že vý založená od kláštera Kladrubského, okolo
těžek byl menší a menší a ku konci 17. st„ r. 1350 farní kostel a potom také pro
již nepatrný. (Nicméně náhodou někdy boštství téhož kláštera. Po r. 1403 spá
mnoho zlata najednou nalezeno.) Svobody lena jest kaple a dána mnichovi Buškovi
městské potvrdili 1630 Ferdinand ll., 1639 Vrepice, aby tu se ?, mnichy bydlel. Leta
Ferdinand Ill., 1664 Leopold l. 1734 1435 ještě tu bylo proboštství, potom
Karel Vl., 1747 Marie Terezie, 1784 i s kostelem spustlo. L. 1574 jednáno
. ze Švamberka, aby mu pu
Jozef ll. l.. 1700 a 1706 L
.... .í'il. s " L,
kostel sv. Mikuláše. L. 1746 stržena báň stina S K. byla dědičně prodána. Potom
z věže kostelní (l. 1597 vystavěné), pročež připojena táž pustina ke Dvorům od zámku
věž (teprve 1. 1773) obnovena: avšak Přimdy přikoupeným. Později tu vystavěny
ještě t. r. i s kostelem vyhořela. V l. 1815 ves a kostel, při němž zřízena ]. 1858
až 1816 postavena blízko kaple p. Marie fara.
SV.Kateřina, far. ves Nýrska, která pa
Klatovské, která pro množství poutníkův
[. 1850 rozšířena a přestavěna & teprve třívala k svobodným vesnicím král. Hvozdu
1. 1867 dokončena. L.. 1850 staly se K. h. a tak po |. 1614 jmenována byla po ko
sídlem c. k. úřadův. L. 1861 založ. tu stelu před tím postaveném. L. 1788 zříz.
nižší reálka. Erb: štít na příč rozdělený, při něm lokalie a l. 1857 fara.
Katovice, městys u Strakonic, v němž
zpodní polovice červ., svrchní modr. barvy,
v kteréžto svrchní polovici v pravo a byl okolo r. 1350 farní kostel. K. patří
v levo stříbrné věže, jedna každá z zpodku valy ode dávna ke hradu Střele. Císař
bránu, nad tou jedno, u vrchu dvě okna Ferdinand III. dal obyvatelům (1638) ma
a cimbuří mající, mezi nimi stř. zeď stín jestát na výroční trhy, který jim !. 1788
kami ozdobená, ze kteréž zdi ruka muž pro nezaplacení tax odňat. Erb: modrý
ská v červ. rukávě vzhůru vyzdvižená štít a v něm stř. věže s branou otevře
držící kladivo železné v hrsti a z pravé nou, nad tím oknem, cimbuřím, cihelnou
strany též ruky drobet výše, též z levé střechou a zl. makovicí.
strany něco níže tolikéž kladivo železné.
Katusice,
ves u Bělé pod Bezdězem,
Kaštice, ves v okr. Podbořan., neb v níž byl—ve 14. st. farní kostel. Seděli
vladyčí sídlo, jež držel ]. 1384 Ješek tu 1. 1368 Hynek Smil a Jan bratří

z Očedělic

Část se dostala !. 1400 2 Frydlantu;

l. 1381 iHereš a l. 1388

křižovníkům s červenou hvězdou a Hrdon. Potom držel K. Petr Bratroš
patřila jim až do r. 1850. V 16. st. pa z Dubnice

(1-j. 1391), po němž drželi
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je dcera Anežka a její manželově a pak něm zůstal K. až do 1. 1622, kde od Vře
syn Petr Hunger z Lysé a bratr jeho Jan sovce postoupen zase klášteru.
Kbel, Kbely, ves za Karlínem, jež se
(1416). l.. 1423 držel K. Otík al. 1430
Václav Vrbové z Oslovic. L. 1535 pa již r. 1130 přip. Tehdá se tu p0pluží do
třily K. ke zboží Kovanskému (H. X. 388.) stalo kostelu Vyšehradskému a statek
Katzengríin (staroněm. Gelzengrůn), kanovničí tu byl do r. 1420. Sice tu byly
nikoliv Kaceřov, ves sev. od Kynšperka, také statky vladyčí a měšťanů, jeden statek
n. manský statek ke hradu Lokti (vlastně byl Vacka z Křížovic a zůstal ]. 1438
ke Kynšperku, k jehož hrdelnímu právu sirotkům Prokopa z Olšan. Od 1. 1445
také patřil). Ok. l. 1520 měl jej Michal seděl tu Martin Mejsnár z Lužné. Po

2 Virsberka,

po něm pak Volíz Per zději měla K. kapitola

Pražská a pro

(1525), jehož potomstvu až do dala jej 1. 1706 ke statku Vinořskému.
1. 1795 patřil. Poslední z nich Karel An L. 1715 za moru vymřela celá vesnice; hr.
tonín prod. K. (1795) 4 poddaným, jimž Thun zavedl sem Němce : Děčína, jichž
zjednal městské právo v Praze. L. 1825 jazyk se tu do první pol. našeho stol. udržel.
Kbel. Kbelo, Kbely. farní ves u Pře
bylo 35 držitelův. Později podíly ty zase
štic, v níž byl far. kostel již 1. 1355. Po
skoupeny.
glasu

Katzensteín, viz Skály
Kavčí, n. ves, nyní les Kavecko u Plané
za Táborem, jež patřívala k panství Úst
skému. Když založen r. 1420 Tábor, pře
stěhovalo se sem obyvatelstvo a ves Kavčí
Opuštěna.

dací jeho měli 1355—1364 Bohuslav
z Vlčí a Vyšemír ze K. Sice tu byiy ještě
jiné drobné statky. L. 1380 tu seděl Vyše
mír s Petrem a Bohuslav z Vlčí, v l. 1414

až 1425 držel K. Radslav z Kocova
k Měčínu, při němž i po jeho smrti po

Kavčí hora, n. ves a snad hrad v okolí zůstal. V 16. st. patřilo podací a ves ne
celá ke zboží Neprochovskému (1543).

[.éštna a Bystřice, po níž se psal v l. 1284
Později se dostal K. Janovi z Roupova, od
až 1297 Ondřej z K. předek pánův z Dubé.
toho 1. 1588Jindř. Chlumčanskému al. 1590
V 15. st. spustla a v 16. st. přip. se jako
Adamovi Šicovi z Drahenic, jenž jej při
pustá ves.
pojil k Poříčí V l. 1723—1753 přifařen
Kavčiny, n. hrad a zároveň venkov _byl K. ke Švihovu; l. 1753 zříz. tu fara a
ské opevnění hradu Valdšteina, které l. 1860—1861 kostel znova vystavěn.
i s ním l. 1440 od krajského vojska do
Kbel, Kbely, ves u Kolína, l. 1295
byto. (H. X. 59.)
sídlo Pardusovo. Od 1. 1354 byl tu far.

Kazín, n. hrad, na němž seděla bá
ječná Kazí, sestra Libušina. Kosmas 0 jeho
poloze určitě nemluví, praví totiž, že nad
mrtvolou Kazinou nasypána veliká mo
hyla blíže řeky Mže u cesty, kterou se
jde do Bechynska přes horu Oseku, a
jinde mluví o hradu na téže hoře Osece.
Zde nikde není přímo řeč o Kazíně. Hájek
vypravuje, že K. postavila si hrad z druhé
strany řeky Vltavy proti kl. Zbraslavské
mu. Záhada tu posud není vysvětlena.
Kazňov (pův. Kaznějov), vesnice u Plas.
která patřila k prvotním statkům kláštera
Plasského (1146). R. 1346 znovu vysa
zena za ves. Král Zikmund zapsal K.
1. 1420 bratřím z Gutšteina, avšak záro
veň také s Kaceřovem bratřím z Kolovrat.
V 16. st. držen K. ke hradu Bělé. Při

kostel, jehož podací měli 1354 Dobeš,
Pardus, Albert a Vojtěch, ]. 1380 Zdeněk,
Ctibor a Jan ze K. a Oldřich z Velimě,
l. 1420 Janek ze K., Janek z Obříství &
Markéta. Dr. Jan Kbel (1- 1411), známý
z událostí po r. 1393, býval tu farářem,
ale nikdy tu nebydlel. V 15. stol. seděli tu

Kasaličtí, v 16. st. vladykyz Prachňan
a po nich Dačičtí z Heslova. L. 1596
k. K. Václav Voděradský z Hrušova,
l. 1607 dostal se Petrovi z Libentálu a

od r. 1615 patřilHlaváčům zV0jenic.
L. 1634 byl K. od vojáků vypálen a
patřil pak do r. 1735 k Pečkám. Kostel
l. 1664 zase postaven, avšak fara zanikla
na věky. Od 1. 1739 patřil K. Náchod

ským z Neudorfu.

L. 1874 kostel vy

hořel. (Hist. Sb. [V. 264.)

407

Kbelany — Keblov

Kbelany, \'iz Keblany.
Kbelnice,

L. 1850 zřízeny tu c. k. úřady. Erb:
ves u Přeštic, která se roku štít červený a u zpodu jeho trávník, na

1248 přip. t. r. před tím lékařům patřila a němž stříb. věž s branou otevřenou, zl.
(!) po odnětí jim zase navrácena byla. mříží vytaženou, dvěma „okny, cimbuřím
L. 1379 držel ji vladyka Rudolt. Později & končitou černou střechou se zl. makovicí.
dostala se K. ke statku Letinskému a Věž drží z obou stran dva lvi, erbovní
zvířata kr. Č. avšak bez korun.
s ním !. 1717 k Dol. Lukavici.

Kbelnice,

ves u Štěkně, n. statek

Kdyně,

někdejší pojmenování nynější

vladyčí, který měli Ješek (1-) 1381) a Karlovy huti u Králova Dvoru.
Ondřej Žák ('i'j. 1419). Okolo ]. 1564
Keblany, ves u Svin, n. vladyčí sta

dostala se K. v držení Řepických z Su tek (-360—1386 Filip, 1397—1402 syn
doměře a postavena tu tvrz. Ok. l. 1590 jeho Bohuslav). V 15. st. seděli tu Ke

k. ji. Václav Čejka

z Olbramovic

a blanští

a připojil ji k Oseku.

Kdýčina n. ves nad Kytínem v okolí
Mníšku. Jako pustina dostala se 1. 1549
Václavu Žďárskému, byla pak v držení
Šanovcův z Šanova a ok. [. 1590 přik.

ze Hvozdna,

když pak roku

1589 Volfgang a Mikuláš poslední z nich
zemřeli, dostaly se K. sestře jich, pro
dány l. 1615 a dostaly se do rodu Brad

ských z Labouně. L 1636 k. K. Lam
bert Segkrant al. 1650 přikoup. ke kl.

ke Mníšku.

Korunskému, s nímž připojeny ke Krum
Kdýčina (obec. Zdejčina), ves u Krá lovu. (H. III. 96.)
lova Dvoru a Berouna, která obdržela jméno
Keblany, ovčín u Kolešovic, n. ves,
své po lesu K. (1325) L. 1382 tu bylo kterou prod. Petr z Chrástu (1445) Vá
manství ke hradu Nižburku, na němž se clavovi z Tuchořic. V první pol. 16. st.
děli Jablonci z Chlumčan. Po nich ná držena k Černoci; l. 1595 odprod. Vla
sledovali vladyky z Újezda(1484—1497). dislavoviHrobčickému z Hrobčice a
l.. 1541 prodal Zikmund Kamýk z Po patřila odtud ke Vroutku, později ke K0
kratic tvrz K. obci Berounské, která lešovicům.
hospodářství rozprodala. Pak drželi K.
Keblany, Kbelany ves v okr. Stříb
Otové z Losu a později přip. ke Královu ském, jež patřila od r. 1239 kl. Kladrub
skému. V 15. st. dostaly se v záp. držení ze
Dvoru. (H. VI. 231.)
Kdyně (Nová Kdyně), město, ve 14. manův, avšak l. 1486 postoupil je Jan
stol. osada s farním kostelem, jehož po Mnich z Blahust zase ke"klášteru. Od
dací měl i. 1385 Hynčík Pluh z Orlíka a téhož přip. r. 1670 k Čeminům.
l. 1390 týž s Ojířem z Ryžemberka. Sice
Keblany, ves, na níž ]. 1414 prodán
potom patřila K. ke hradu Ryžemberku. plat ke kostelu Jenínskému. Nejisto, zdali
l.. 1508 přip. se jako městečko. Jan Půta se tu vyrozumívají jedny z předešlých či
z Ryžemberka odprodal K. (1535) Evě nějaká ves na Prachensku.
Keblice, ves u Litoměřic, kterou král
Řepické z Sudoměře, avšak tato připojila
K. zase k Ryžemberku, když jej v moc Václav prodal r. 1249 Janovi Herbortovu
dostala. Když se 1. 1581 panství Ryžem z Litoměřic. O rychtu zdejší byl 1. 1317
berské mezi Jiříka a Jana Viléma z Gut spor mezi opatem Oseckým a radou Líto
šteina dělilo, dostalo se 21 osedlých ve měřickou; kl. dostal l. 1328 majestát a po

K. k dílu Zahořanskému a ostatní zůstali
při zámku Ryžemberku. Rozdělení to zů
stalo až do připojení Zahořan k panství
Koutskému (1623). l-. 1615 byly ve K.
dva kostely jeden sv. Mikuláše, druhý sv
Petra při mčku. L. 1635 založeny ma
triky. L. 1768 založena tu velká továrna
na vlněné výrobky. L. 1781 shořela rad
nice se všemi knihami a písemnostmi.

tvrzení na rychtu a platy. Část patřila již
tehdá obci Litoměřické, ostatek dokoupila
do r. 1620. T. r. odňata jí celá ves K.,
avšak zase potom navrácena. Vesnice k obci
patřící nazývaly se odtud statkem Kebli
ck m.

Keblov, farní ves u Dol. Kralovic, ve
13. st. a potom statek biskupský & arci
biskupský, l. 1367 atd. ves s farním ko
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stelem, jehož podací příslušelo arcibisku
pům. I... 1436 zapsán K. rodu Trčkov
skému, jenž jej až do r. 1547 k Vlašimi
držel. L. 1547 k. K. Jindřich Opršal
z Jetřichovic
a připojil jej k Vesci
L. 1578 byl K. dědičně dokoupen a zůstal
přísl statku Veseckého, s nímž připojen
l. 1702 k panství Křivsoudovskému. Kostel,
jenž byl od r. 1624 filialním ke Křivsou
dovu, opatřen teprve r. 1787 zase du
chovním (lokalistou) a stal se 1. 1858
farním.

(MB. X1. 55.)

hradu Landšperku a s ním později k pan
ství Landškrounskému. Vedle této osady
povstala za neznámé doby jiná, kteráž
patřívala 1. 1506 a potom ke hradu Bran—

dýsu n. 0
Keřsko, viz Kře.
Kestřany (prv. Kestřané), farní ves
u Písku, l. 1315 sídlo, Alberta z K., jenž
obdaroval kl. Písecký V následujících do
bách rozděleny byly na 4 statky, na nichž
byly 3 tvrze vedle sebe stojící. Z horní

tvrze pocházeli potomní Údrazští z Ke
na dolní neb Barochovské seděli

Keblovec neb Keblovský dvůr, víska střan,

čtvrt hodiny sev. od Keblova, n. ves &vla potomci starého rodu zdejšího. Václav
dyčí sídlo ( 1385 Adam), které prodal l. 1412 z K. maje v držení horní i dolní tvrz

Vaněk z K. Jodokovi z Borovska. Za Trč
kův přik. K ke Keblovu a držán dol. 1547
k Vlašimi, pak odprodán a patříval ke
Keblovu. V pozdějších dobách svedena ves
na dvůr„ který zase potom rozprodán. (MB.

prod. oboje (1491) Jindřichovi ze Švam
berka, jenž pak 1. 1492 třetí tvrz od
bratří Vojslava a Jana přikoupil. Dosud
byly K. manstvím. alel. 1492 dány k dě
dictví. Odtud měly K. společné držitele

Xl

60.A
se Zvíkovem až do r. 1612, kdež si je
K6č0v„ (Ketschmiihle), mlýn u Trnové Jiří Ernreich ze Š. prodav Zv. zůsmvil.
blíže Tachova, obdržel jméno své po Ko L 1619 vypleněny Syn jeho Jan Vilém
čovských loukách (1553) a tyto od ry zemřel 1. 1651 a při dělení pozůstalosti
tířský rodiny Kečů z Kečora.
dostala K. Frant Polyxena, dcera (potom

Paarova), za níž postaven nynější zámek.
Kejnice, viz Kanice.
Kejšovíce (pův. Kajšom'ct), ves u Bez Po ní násl. 1678 Eliška Zuzana Vrati

1685 Adam Humprecht Koc
druzic, která se přip. r. 1183. T. r. dal slavka,
ves tu opustlou kníže Bedřich křižovní z Dobrše & l. 1700 přikoupeny od ['od'-!

kům Svatomářs kým Od té doby patřily Švarcenberského

k Protivínu. Kos1el

za neznámé doby postavený opatřen l. 1712
duchovním zprávcem, v l. 1712—1714 ob
noven a l. 1801 farním učiněn. (H. VIl.
24o. TB. 558.)
Keteň, ves u Libáně, n. na vladyčí
Kelče, Keleč, dvůrvokr. Neveklov.n. statky rozdělená; jeden po n Janovi Če
ves, jež byla od r. 1310 a před tím ma lákovi z Mečíře držel (1474) Bohusl.
k panství Manetinskému, připojeny s ním
k zámku Krasikovu a pak k Bezdružicům.
Kel, n ves, která stávala na místě ny
nější vsi Siegfelda u Kolína Přip. se od
r. 1299 často. (Viz PA. lX. 318.)

jetkem kl. Ostrovského a později sídlem Hrůza z Chelčic, druhý daroval Bernart
Keleckých z Kelče.
Bírka z Násile (1477) ke kl. sv Ja
Kerhartice
(prv. Kebharlici), n. ves kuba v Praze. Od konce 15. st. patřila
v krajině vých. od Mělníka, jež se přip. větší část K.-ně ke hradu Veliši a část
]. 1350 jako jmění vladyk Byšických. klášterní teprve 1. 1731 přik.
Ketschmíihle, viz Kečov.
L. 1593 patřila pustá ves K. k Libni.
Kickelsberg, viz Vítkovec.
(Snad totožná s Herbarlici viz to.)

Kerhartice,

ves neznámé polohy, v níž

daroval (1411) Hynek z Erkeřic sed. na
Stroužnici plat k oltáři sv. Anny v Lipěm.

Kerhartice (staron. Gerhardsdorf), ves
u Ústí n. 0., jež náležela r. 1292 k pr

votnímu nadání klášt. Zbraslavského.

Kienberg, českyLoučovice
Kiesbach, česky Časta.
Sv. Kilian, viz Sv. Kylian.
Kin- viz Kyu-.
Kirchenbirk, farní ves u Falknova,

od 14.st. statek manský služebný ke hradu
V držení jeho zůstala ipotom, držena ke Lokti, jenž byl od poč. 16. st. v držení
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Steinbachův.
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V 16. stol tu stál také (1- 1578) následoval syn Ctibor, jenž za

kostel. Po rodě Steinbachův následoval ložil l. 1610 domek Lazaret (1- 1615);
krátce rod Winklerův, avšak l. 1653 do— Po něm následoval syn Jan Jiří (1-j. 1626)
stal se K. zase v držení Steinbachův. a po tomto syn Florian Jetřich, jenž za
L. 1669 dostal se opět v držení Winkle ložil kapličku při Lazaretu. Obci udělil
rův, l. 1682 Jiříka Mulce z Valdova, od svobody a zjednal na ně majestát (1630)
r. 1688 v držení rodiny von Groppau. a k utvrzení obyvatelův ve víře povo
L. 1732 dostal se od této v držení Turbův, lal sem l. 1648 jezovity (1- 1653). Po
od nichž jej přejala l. 1774 rodina Spieglův smrti syna jeho Frant. Adama (1- 1670)
a později rodina Henneberg-Spiegel. Kostel, měli děditi strýcové jeho v Sasku zůstá
až do 17. st. íilialní, stal se později farním. stávající, že ale víru pod obojí opustiti
Klabava, ves u Rokycan, obdržela nechtěli, přisouzena pozůstalost dědičkám
jméno své od potoka K., který sel. 1563 po přeslici. Při dělení (1688) dostala K.
přip. V starší době oblíbeno bylo také Marie Maxmiliana ovdovělá Hysrlová.
Po její smrti dostalo se K. třem dědicům
pojmenování Dolejší Huť.
Kladina, Kladiny, ves u Sezemic,jež rodu Lamberkovského, od nichž prod.

patřívala ke kl. Sezemskému.

Po jeho (1701) Anně Marii kněžně Toskán

spuštění (1421) držena ke Kunětické hoře sk é, která l. 1703 výsady obce potvrdila.
Kl. Břevnovský koupiv K. 1. 1705 byl
a pak k panství Pardubskému.
Kladiny, Kladný, Kladenín. ves tu vrchností do r. 1850. L. 1740 byl tu
u Svin, jež patřila prvotně k panství hradu postaven nový zámek skrze stavitele Kil.
Velešína. L. 1361 dána ke kostelu Vele Dienzenhofera a potom kaple při Laza—
šínskému, jehož jeden kaplan bral z ní retu přestavěna. L. 1814 vyšel oheň, který
užitky až do 16. st. Později připojena znamenitou část městečka zkazil. V letech
1818—1842 obnoven farní kostel. Do
k panství Novohradskému.
Kladno, město, prvotně ves ode dávna 1. 1842 padají počátky dolování v okolí
na několik vladyčích statků rozdělená a když se první pokusy osvědčily, posta
(l. 1316 aspoň tři, Vrchotův, Kladnův a veno l. 1843 první stavení hornické. Roz
Slaviborův). Zemané Itu sedící rozrodili šířením hornictví přibývalo obyvatelstva,
se velice; i byly tu 3 tvrze, z nichž dvě tak že městečko n. nevelké (165 č. 1400
zůstaly až do 16 st. v držení Kladen obyvatel) za nedlouho na město vzrostlo
ských z Kladna. (Z rodu jich 1353 (ok. l. 1855: 413 č. 6—7000 ob., l. 1880
bratři Podiva, Zdeněk a Lukáš, 1379 14.000, 1. 1890 nad 17.000 ob. & 1359 č.).
Zdeňkovi synové Jan, Jindřich, Václav, L. 1850 zříz. tu zeměpanské úřady. Erb:
1379 bratři Pavela Mikuláš, 1389—1415 štít modré barvy v poli na zdél rozdělený;
Vlašek). L. 1423 drželi K. Kunata, Vá v pravé polovici půl stříb. orla s nosem
clav, Podiva a Lukáš. Po smrti Kateřiny zl., vypl. jazykem, zl. pružinou a zl. pa
dcery Václavovy odumřela tato část a do zoury, v levé polovici (kterou obyčejně
stala se 1. 1464 Jindřichovi z Kolovrat. zlatě malují) rys zvíře přirozené barvy
Odtud drženo až do 1. 1530 k Buštěhradu vzhůru stojící a předními nohami téhož
a koupeno tehdáž ke Smečnu, k němuž orla držící. (PA. ll. 7. X. 18, H. Vlll.
dlouho 5 osedlých patřilo. Ostatní části 276).
s 2 tvrzemi držel l. 1453 Přech a od
Kladný (staroč. Kladen), ves u Krum
r. 1474 syn jeho Zdeněk (1- 1543), který lova, která se přip. r. 1263. Tchdá daro
a v 15 st. přip.
je odkázal ujci svému Oldřichovi Žďár vána kl. Korunskému
skěmu ze Žďáru a dětem jeho. Z těchto k zámku Krumlovu.
Kladrubce (prv. Kladornbci), ves u Ka
ujal K. Zdeněk, ale později je držel bratr
jeho Jiřík (1- 1574). K prosbě jeho ves sejovic, která patřila r. 1228, ke statkům

Ve 14. st. byl tu
K. povýšeno na městečko (léta 1561,I kl. Svatojirského.
23. prosince) a obdařeno jarmarkem s trhy! vladyčí statekl který drželi předkové Sadlů
těhodními. Po smrti bratra jeho Janal z Kladrubec. V 16. st. byla tu tvrz, na níž
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seděli ok. l. 1530 Cukrové z Tamfeldu,
pak Běškovci z Běškovic a l. 1540
atd. rod Strojetických. Od ]. 1546 do
1602 byly v držení Trautenbergerův,
k nimž se přiženil KryštofOldřich z Purkr
štorfu. Od tohoto přikoupeny k panství
Lnářskému (H. XL).

Kladrubky, Kladerubky,

n. víska

u Přelouče (snad mezi Kladruby a Semí
nem). L. 1497 patřil tu 1 dvůr kmecí
pustý ke statku Semínskému a přik. k pan
ství Pardubskému.

Kladruby,

Kladrubce,

ves v okr.

bod obdrželi K-ští vl. 1490, 1571, 1584
a l. 1616 jim udělena pečeť. Matriky
založeny l. 1625. Pře s klášterem jako
vrchností ukončeny ]. 1628 a l. 1699 ob
drželi majestát na výroční trh. l,. 1711
zuřil tu veliký požár. Poslední potvrzení
svobod obdržeii l. 1744, 1785 a 1793.
L. 1779 postaven na místě kaple farní
kostel a posavadní kostel sv. Petra za mě
stem l. 1796 zbořen. Erb: štít modrý a
při zpodku zed' ze štukoví barvy šeré
s branou otevřenou, nad níž jest písmena
M ve štítku modrém (nyní malují červ.)

Zbirož., jež patřila ve 14. st. k probošt pod zl. korunou, který štítek dva andělé
ství Mělnickému. V 16. st. držena ke jako klečící a to po pravé straně v červ.,
hradu Libšteinu, dostala sel. 1571 v držení
Floryana Gryspeka a později připojena
k Liblínu.
Kladruby (pův. KZadorubi), farní ves
u Přelouče, v níž byl farní kostel již před
r. 1359. Tehdá byly K. vladyčím sídlem
(1359 Albert, 1371 Dobral, 1410—1414
Jindřich z K.). Později přik. k Pardubi
cům a pp. z Pernštejna založili tu oboru.
Cís. Maximilian ll. vystavěl tu hřebčinec
pro hřebce z Andalusie přivezené. L. 1670
postavena při něm kaple. Farní kostel od
1. 1615 byl pod zprávou faráře v Pře
louči; teprve 1. 1780 ustanoven tu stálý
kaplan a l. 1856 zřízena fara. Kaple
]. 1758 rozšířena, l. 1857 zase sbořena
(M. VII. 39).

Kladruby, Kladeruby, n. ves,která se

po levé v rozínovém oděvu oběma ru
kama, je až po loket ohrnuté majíce, drží.
Ve bráně klečí na trávníku osoba knížecí
k levé straně obrácená v černém dlouhém
rouše se sepjatýma rukama, též tváří
vzhůru ke znamení umučení božího na
zdi postavenému vyzdviženou a na hlavě
vlasy žl. barvy, před sebou pak na tráv
níku čepici černou knížecí položenou ma
jíc. Okolo jmenovaného kruciňxu po straně
pravé obraz blah. p. M., též s rukama na
prsou sepjatýma v oděvu spodním rozíno
vém a vrchním modrém s tváří dolů sklo
něnou, po levé pak obraz sv. Jana ve
spodním oděvu zeleném a vrchním červe
ném s rukama sepjatýma a od prsou od
taženýma, vzhůru ke kruciňxu patřící.

Kladruby,

n. slavný klášter, nyní zá

přip. [. 1543 jako přísl. statku Borovni me , kostel a ves u předešlých. Stavba
kláštera toho začala se za knížete Svato
ckého a do okolí Libchav dopadá.
Kladruby, město u Stříbra, prvotně pluka r. 1108, jehožto tělo podle pověsti
\'es, při níž založen l. 1115 klášter. Mě v kostele zdejším pochováno jest (1109),
stečko (před tím trhová ves), vysazeno avšak založení a vysazení kláštera stalo se
před r. 1334. Král Václav IV. dovolil klá teprve za Vladislava I. a manželky jeho
šteru (1380), aby městečko hradbami Rýčky Vohburské (1115) Vladislav zalo
zpevnil, avšak pro odpor Stříbrských mi živ tu kostel p. M., tu pochován (1125).
lost tu odvolal (1382). Také majestáty na Prvními opaty byli (1115) Pertolt, 1169
silnice a výroční trhy pro odpor Stříbr Lambert, 1186 Albert, 1201 Sylvester
ských odvolány (1382—1399). 1.. 1389 (doložení v listech; v klášterních letopisech
městečku učiněna milost, aby sem cizí jmenují se 1115 Pertolt, 11 19 Wiziman,
pivo dováženo nebylo. Poněvadž městečko 1130 Bertolt, 1131 Ebrhart, 1140 Lam
od Taborův a jiných nepřátel zpuštěno, bert, 1186 Albert, 1201 Sylvester, kromě
učinil mu opat Bušek (1441) ulevení v pla toho Bedřich a Landulf). L. 1219 přijel
tech a povolil sousedům, aby mohli 0 stat sern král Přemysl se dvorem svým uvítat
cích říditi. L. 1449 obdrželi milost na vyslancův papežských. Opat Reiner(1231 až
vody vedení. Majestáty na potvrzení svo-_ 1275) velice byl pečliv o zcclení statkův
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klášterních, jež léta 1239 od papeže po— v klášteře nepořádky, pro něž opat l. 1583
tvrzeny. Po krátkém opatování Racka 2 Pro ssazen. Nástupce jeho Ondřej Stein pano
stěboře ('i' 1302), Předoty (1- 1304) a Bo |val k1átce (1- 1589). Za opata Víta Hiťl'tla
huslava (1- 1306), následoval opat Kuna (1589—1604)vyhořel klášter (1590). Ná
(1306—1318), jenž napravoval, co za sledovali pak Ondřej Bartoloměj (1- 1607).
předešlých nepokojných dob bylo zkaženo. Martin Brázda (1611) a Bedřich Vikt.
Nástupcem jeho byl Bohuslav (1323 až Gribudo z Falkenberka (1- 1627). L. 1620
1334) a po něm prý byl krátkou dobu vypleněn klášter od vojáků. Po r. 1621
opatem Jan. Za opata Jindřicha (1335 až obdržel kl. zase některé ze svých býva
1352) byl kl. velkými dluhy stižen; týž lých statků odcizených. Následující opa
opat zjednal si a nástupcům od papeže tové Jakub Kryštof Rybnický ze Chřenovic
infuli & pontifikalie (1348). Opat Racek (1-1639) a Tomáš Ben.Malah0vský(1639 až
(1352—1370) dobře hospodařil. Po něm 1650) zkoušeli mnoho od nepřátel. Opa
prý na krátko následoval opat Pavel. Opat tové Matouš Rom. Platzer(165o—1663),
Racek z Prostiboře (1372—1393) opev Celestin Mendl (1- 1689) a Tob. Hohmann
nil kl. a přikoupil vesnice, tak že kl. měl (1- 1707) rozmnožovali důchody. Opat Mau
za jeho dob několik proboštství, 3 města rus Fintzgut (1-1729) vl. 1712—1726 ko
a 128 vesnic. Tohoto bohatsní mínil král stel klášterní znova vystavěl. On iná
Václav užiti k nadání nového biskup stupce jeho Jos. Sieber (1- 1756) zavedli
ství v západních Čechách a čekal jen na v klášteře vzornou kázeň. Za opata Amanda
smrt stařičkého opata. aby učinil v K. tak, Streera (1- 1783) počet řeholníků skrze
jako otec jeho učinil v Litomyšli; avšak král. komisí napřed (1765) na 58, potom
působením arcibiskupovým zmařen úmysl (1781) na 55 osob snížen & stavba no
králův a volen a kvapně potvrzen 'opat vého k0nventu dokončena. Po jeho smrti
Olen. Tento ujel z Čech a potom řízení nedovoleno nového opata voliti a l. 1785
věcí duchovních převzal převor Jan, kdežto kl. zrušen. Veliké jeho statky, klenoty a
statky Václav 'Í'avák ze Švamberka jmě hotové peníze zabrány k náboženskému
nem královým řídil. L.. 1397 odevzdán fondu a v konventu byla od r. 1798 ně
kl. k řízení Václavovi Králíkovi z Bu jaký čas nemocnice (potom kasárna). Při
řenic. l.. 1399 volen opat Vernéř (1- 1417) kostele ustanoven l. 181 5 duchovní zprávce
jenž zadlužený kl. úplně vyvaditi nemohl. a panství l. 1825, kostel pak s býv. klá—
Nástupce jeho Martin Buben přečkal bouře šterem l. 1826 knížeti Alfredovi Win
husitské (1435). Když Žižka l. 1421 do dischgraetzovi prodán, jehož rodu po
Plzeňska přitáhl, utekli mniši do Bavor. sud náleží. L. 1874 zřízena při kostele
Klášter nedlouho potom po krátké obraně fara. Erb: heraldická lilie (Kópl, Kladrau
dobyt a odevzdán Petrovi Zmrzlíkovi ze 1863.
Svojšína. Z moci husitské kl. brzo vyba
Kladruby, ves u Horažďovic, jejíž část
ven a byl pod opravou paní z Elsterberka patřila křižovníkům s červ. hvězdou
na Plané (1427). Něco jeho statkův od a prod. před r. 1544 Václavovi z Buzic.
krále Zikmunda zastaveno. L. 1435 volen Jiná část patřila do r. 1558 k Tažovi
opat Bušek z Vrtby ('l- 1443). Týž, jako cům a pak k Ohraženicům. Od r. 1563
i nástupcové jeho Jan Střížka ("r 1461), patřil dvůr s částí vsi k Hošticům. Okolo
Pavel (1-1476) a Prokop z Ba!kova (1' 1485) l. 1600 byly K. v držení Boubínských
ke Střele, ]. 1623 zabrány &prodány Jin

pracovali o vyvazení statkův zastavených.
Za opata Jana (1486—1504) zlepšil se
stav kláštera a kostel opraven, avšak mnohé
z bývalých statkův odcizovány na dobro za
něho a nástupcův jeho Stanislava ('i' 1531),
Maura (1- 1540) a Jana (1—1544). L. 1557i

dřichovi Libšteinskému

z Kolovrat.

Od těch dob patřily k Žichovicům, od
nichž teprve 1. 1803 odprodány. Byly pak

nějaký čas v držení Údrckých
ků z Ježova.

a Jenší

klášter od německých vojákův vypleněn.
Kladruby, ves u Chýnova, která se
Za opata Jozefa Vrona z Dorndorfu vznikly již r. 1250 přip. Tehdá tu popluží daro
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váno biskupovi se zbožím Chýnovským; u zdejšího kraje podobná samostatnost,
od 14. st. přip. se K. celé jako přísl. hradu jako byla u Loketska, tak že s Čechami
jen skrze společnou osobu panovníkovu
Chýnova.
Kladruby, ves u Teplé, kterou odká souvisely. V l. 1278— 1290 bylo K. v držení
zal r. 1227 hrabě Kojata Benešovi. Od Jindřicha, knížete Vratislavského. Na poč.
r. 1273 přip. se K. jako přísl. kl. Tepl 14..stol. držel K. Jindřich Berka z Dubé
ského.
(1318, 1319). Král Jan dal K. (1327)
Kladruby Habrové, též Ovesné (toto Jindřichovi kníž. Vratislavskému ('t-1335).
již r. 1363) farní ves 11 Mar. lázní, která Asi v ty doby byl v K. purkrabí Arnošt
patřívala od nepaměti ku klášterství Tepl z Pardubic, otec arcibiskupův (1- c. 1341),
skému a farní kostel měla již před ro pánem však byl Bolek kníže. Karel IV. za
kem 1363. L. 1611 ves vyhořela. L. 1616 stavil K. (1378) Joštovi, markrabí Mo
založeny matriky. Obyvatelé měli rozličné ravskému, ale za nějaký čas je vyvadil.
výsady, které jim však 1. 1681 odňaty. Král Zikmund zapsal K. (1420) Půtovi
když se proti vrchnosti bouřili.
z Č astolovic, avšak po jeho smrti (1-1435)
Kladruby, n. ves v okolí Žlutic, která je zase ve svou moc uvedl. Nicméně se
patřilar. 1186klášteru Kladrubskému. potom nacházelo v držení poručníkův dětí
Půtových a od nich prodáno l. 1440 Hyn
V pozdějších pamětech se nepřipomíná.
Kladruby, ves u Vlašimě ve farnosti kovi Krušinovi z Lichtemburka. Syn
Hrádecké. Na temeni (slove Kostelík) Kla tohoto Vilém prod. K. Jiříkovi z Kunštatu
drubské hůry býval kostelík posvěcený M. a z Poděbrad. Za něho. když se stal krá
Janovi Husovi, k němuž lid z okolí putoval. lem, dostalo K. název hrabství a synové
L. 1627 byl zbořen, tak že se po 50 le jeho povýšeni od císaře na knížata Min
tech jen grunty spatřovaly (MB. ll. 73). strberská a hrab. Kladská. V držení je
Kladský kraj t. území politické a jich zůstalo K. až do r. 1500. Tehdá pro
soudní povstalo po založení hradu Klad dáno Oldřichovi hrab. z Hardeka a od
ska, jejž přip. Kosmas (1- 11251 jako po něho a potomstva drženo jako manství
mezný hrad Slavníkův. |-. 1093 dány hrady koruny České do 1. 1537. Král Ferdinand I.
patřící ke kraji Kladskému Boleslavovi Pol je tehdá vyvadil a od té doby zůstalo K.
skému jako knížectví. Potom tu byli purk v přímém držení králův až dor. 1622.
rabími 1169 Hroznata, 1175, 1176 Řivín, Ferdinand II. udělil je arciknížeti Karlovi,
1177 Vítek, 1183—1189 Bohuše Bradatý, biskupu Vratislavskému (1- 1625). Po něm
1195 Heřman, 1196 Ratibor, 1211 Smil, následoval arcikníže Ferdinand, jenž K
1213 Zbislav a Vilém, 1222 Budivoj. Ti (1637) zase ke koruně připojil. L. 1741
zpravovali kromě nynějšího hrabství Klad obsazeno od Prusův, jimž l. 1742 na
ské-ho také krajinku Broumovskou, která dobro postoupeno. Od té doby bylo K.
se později jako část klášterství Březnov při království Pruském, ač Starodávný ná
ského z moci jich vytrhla. Kraj s popravou boženský svazek 3 Čechami neporušeným
dostal se v dědičné držení Havla z Lem zůstal až po naši dobu.
2. děkanství neb dekanat K. obsahoval
berka (1253), jemuž "jej král Přemysl ll.
vzal a l. 1260 Broumovsko z moci purkrabí fary Kladsko, Štivnici (Schwedeldorf), Vi
zdejších vyňal. Nicméně si i potom král. lémov (Alt-Wilmsdorf), Pertoltov (Alt
úřadové v Kladsku osobovali právo nad Batzdorf), Lomnici, Dušník, Lužnici, Rych
těmi částmi, které ke Kladsku patřívaly & nov, Seifersdorf, Střední a Dolní Stínavu,
za klášterstvím Břevnovským ležely (ještě Radkov, Tlumačov (Tuntschendorf), Neu
1353). Král Přemysl II. zavedl do K.'ně rode, Wolpersdorf, Ebersdorf, Schlegels
mecké osadníky a dal zemi řády německé; dorf, Valtéřov =Waltersdorf), Eckersdorf,
proto pro lid venkovský ustanoveni foj Gabersdorf, Biskupice, Konigshain, Hanns
tové, z nichž jeden byl v Kladsku a druhý dorf, Rengersdorf, Arnoltov (Grafenort),
v Broumově, kdežto pro šlechtu zřízen Oldřichov (Ullersdorf), Landek, Winkel
manský soud v Kladsku. Tím se začala dorf, Hynčinu (Heinzendorf), Kunzen
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dorf, Schreckendorf, Konradškvald, Valté
řov, (Waltersdorf), Nový Valtéřov, By
střici, Lichtenwalde, Langenau, Kislings
walde, Wolfelsdorf, Ebersdorf, Schónfeld,
Rosental, Lauterbach, Mitvald.
Klamoš, ves u Chlumce, n. vladyčí sta
tek s tvrzí (1356 Herman, 1370 Jan Še
rec, 1378 Půta a Neplach). L.. 1397 kou
pil K. Milota z Úsova, jenž tu ještě
1. 1418 seděl. Od 1. 1445 držel K. po
tomek jeho Milota a l. 1473—1485 po
tomek Jetřich. L. 1521 patřil již K.
k panství Chlumeckému (H. V. 297).

1360) odcizoval některé statky klášterní.
Nástupci jeho byli Vernéř (1361—1367),
Zdeněk (1369), Matěj (1372—1382), Vá
clav (1385—1398), Nemoj (1401—1410),
Mikuláš (1412—1413) a Jan (1415 až
1425). O stavu kláštera za nich není sko
rem nic známo, poněvadž paměti jeho zma
řeny. Jen tolik vysvítá, že často zápasil se
závadami a statky zastavoval. K tomu přišlo,
že Jan z Vartemberka & z Ralska okolo

1. 1417 část klášterství mocně ujal. L. 1420
na jaře přitáhli bratří Orebští do této krajiny
&kl. vybrali &spálili (30. dubna). Opat Jan
se mnichy (jak se zdá) v čas utekl a klé
Klapý viz Klepý.
Klášter viz Nepomucký Vilémov noty kostelní & knihy uschovali v městě
Bělé. Klášterství veškeré odevzdal král
ský kl.
Klášter, farní ves u Nové Bystřice, n. Zikmund (1420) Janovi z Ralska, avšak
klášter Paulanův, který založil l. 1501 tento později vytlačen od Husitův. Mezi
Kunrát Krajíř z Krajku i s kostelem tím volen ve vyhnanství opat Václav
posvěceným sv. Trojici, p M. a sv. Janu Křt. (1431—1435), jenž vykonával ještě ně
Novýkl. obdržel jméno Sana cella (Heil jaká práva podačná. Po jeho smrti bez
brunn, Dobrá voda) a stal se záhy poutni pochyby opatové již nevolení a slabý kon
ckým místem. R. 1533 prý kl. od podobojích vent řídil l. 1458 Jan převor, jenž si klé
přepaden a vypálen; mniši prý pobiti (spíše noty a knihy z Bělé vyzdvihl. Klášterství
se rozutekli). Kl. byl potom opuštěn po mezi tím uchvátil Jan Čapek ze Sán,
93 let. Adam Pavel Slavata povolal zase hejtman Táborův, jemuž větší část 1. 1436
Paulany ke sv. Trojici, zřídil nový klá ponechána; ostatek rozzastaven. Část kl.
šter &učinil mu dostatečné nadání (1626). byla v držení Mikuláše Berky z Dubé
Nástupce jeho Ferdinand Vilém dostavěl (1473—1478) a synů jeho Jiříka a Bur

vl.

1665—1667 kl. tak, jak nyní stojí jana (1486), od něhož se dostal K. obci
Starého m. Praž. Později vyplacen K.
od krále a zastaven zase (1493) Janovi
a Bernartovi br. : Valdštejna, kteří

a založil na místě starého kostelíka l. 1668
nový kostel, který teprve po jeho smrti
dostavěn (1682). L. 1785 zrušen klášter
zdejší a prodán potom vrchnosti Bystřické
s povinností vydržovati tu duchovního.
Lokalie tu 1. 1786 zřízená povýšena ]. 1856
na faru. (Monograíii sepsal l. 1883 Jos.
Mrštík, farář.)

něco zastavených přísl. zase vyvadili. Léta

1512 k. K. Jan Svojanovský
vic,

po němž následoval

z Vartemberka.

z Bosko

l. 1528 Jan

Syn jeho Adam postou

pil K. 1. 1555 králi, avšak l. 1556 pro
Klášter Hradiště, ves u Mnich.Hra dán dědičně Jiříkovi z Labouně a Jindři
diště, někdy klášter slavný v dějinách če chovi Žibřidovi z Velechova. Při dě
ských, založen od předkův pánův z Var lení jich dostal onen 1+ 1572) K. pustý.
temberka, snad od Heřmana z Ralska jehož stavení přeměněno na zámek, tento
(1174—1197) pro Benediktiny; avšak týž město Hradiště. Jiříkův syn Jan (1- 1601)
vypudil je a zavedl sem Cisterciaky z Plas odkázal K. synu Janovi Jiří, po němž ná
(1177). Nadáním kláštera hojným byly sledovaly dvě sestry tohoto. Od nich k. K.
mnohé jeho vesnice v okolí jako i statky (1612) Václav Budovec z Budova,
vzdálené. První opatové byli Jetřich(1 184 až jenž postavil ze zřícenin kláštera nynější
1186), Jan (1221), Jindřich (1230), Řivin zámek. Když ]. 1621 hrdla odsouzen,
(1232), Modlík (1250). Za opata Pavlal všechny jeho statky pobrány a K. prodán

(1292—1306) nacházel se klášter v peně- ]. 1622 Albrechtovi z Valdštejna. l.. 1624
žitých nesnázích. Opat Předbor (1345 až přip. ke kníž. Frydlantskému a dán v man
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ství Maximilianoviz Valdšteina.

Tomuto 1. 1253 2 Kč“ Jestli tehdá aneb později za
ložen tu klášter kazatelský, není známo.

ponechán po zavraždění knížete a dědili
jej pak potomci totiž Ferd. Arnošt (1- 1655),
Arnošt Jozef (1-1708), Frant. Jozef (1- 1722),
Frant. Arnošt (1- 1748), Vincent (1- 1797),
Arnošt (1- 1832), Christian (1- 18581 a
Arnošt (PA. VI. 23, H. X. 123).

Král Přemysl ll. vyvadiv K. učinil je krá
lovským městem hrazeným a obdaroval
svobodami a vesnicemi. L. 1288 založen
na předměstí špitál řádu'křižovníkův a
tehdá tu byla také mince. Král Jan obda
Klášter, ves u Opočna, n. Svaté pole řill. 1337 K., Karel IV. učinil jim l. 1348

(viz to.
slevení na platech, udělil l. 1351 popravu &
Klášterec, město, dostalo pojmenování 1. 1378 výroční trh. Vl. 1364—1367
falc
své od Klášterce, který v těch místech mí byly K. zastaveny Albrechtovi
val klášter Postoloprtský. Ve 14. st. krabí na Rýně &později držela je (iC-Ta
byl tu farní kostel. Tehdá patřil K. k pan jeho Johanka králová u věnné zástavě.
ství hradu Peršteina a oddělen l. 1431
k tomu dílu, na němž "postaven hrad Šum
burk. L. 1523 utvořilo se tu bratrstvo ře
meslníkův, které od vrchnosti potvrzeno.
V 16. st., když bylo nepohodlno na Šum
burce bydleti, přestěhovali se Fictumové do
K. a založili si tu zámek (1590). L. 1623
týž statek zabrán Kryštofovi Fictumovi &
prodán 1623 KryštofoviŠimonovi z Thunu.
Dědictvím dostal se K. 1. 1634 Janovi Zik
mundovi z T. Bohaté to dědictví, k ně
muž drahně statků náleželo, děleno l. 1653
mezi syny Jana Zikmunda. Tehda ujal K.
Michal Osvald, který z něho učinil svě
řenství rodinné. Týž potvrdil a rozmnožil
(1666—1682) svobody městečka, dal léta
1670 skrze stavitele Rossi de Lucca farní
kostel vystavěti. Po něm následovali ]. 1703
Jan Frant., l. 1739 Jan Jozef, l. 1784
Frant. Jozef, l. 1800 Jozef, [. 1810 Josef
Matěj, 1868 Jozef Osvald. L. 1784 vyho
řel zámek s velkou částí městečka (l. 1726
také velký oheň). l... 1794 založena v K.

první továrna na porculán. Erb:

Štít

modré barvy a na něm hradba stříb. ze
štukoví postavená, v ní stř. věž čtverhra
natá s branou otevřenou, mříží železnou
vytaženou, okny, cimbuřím, cihelnou stře
chou & zl. makovicí. Z každé strany věže
vynikají z hradby tři zl. klasy pšeničné.

L. 1387 ujaty zase od podkomořího. Král
Václav udělil městu !. 1388 clo na opravu
hradeb. učinil jim i. 1396 úlevu v platech
a dal 1. 1402 clo. Na poč. 15. stol. za

psány byly Arnoštovi knížeti

Bavor

skému, avšak zase vyvazeny. Za těch dob
byl tu klášter Dominikánův. (Převorove'
1350 Filip, 1379 Ondřej, 1386 Jetřich,
1391 Lipolt Stoklasa, pak Svatobor, 1400 až
1413 Pabeš, 1415 Jakub, 1418 Blažek
Světlík), komenda a špitál křižovníkův
s červ. hvězdou, far. chrám p. M , farní
chrám sv. Jakuba. L. 1419 zbořeny klá

šter a komenda a K-ští dali se na stranu
kalicha a k bratrstvu Táborskému. L. 1424
přepadeno město od královských, ale ne
dobyto. T. r. byl tu sjezd kněží z bratr
stva. L. 1443 vytrhli se K-ští z téhož
bratrstva. L. 1464 část města vyhořela.
l.. 1467 dobyli K.-ští slavného vítězství
nad Bavory u Nýrska. L. 1496 založena
kaple sv. Michala. Na poč. 16. st. měli
půtky s okolními zemany; proto ]. 1520
vytáhli k obléhání Janovic. Asi tehdá mnoho
domův vyhořelo. Pro účastenství své ve
vzpouře r. 1547 pokutováni na statcích
a důchodech, z nichž část jen navrácena
(1549). V 16. a 17. st. zuřily v městě
nejednou požáry. L 1548—1555 postavena
krásná Černá věž, která r. 1583 obnovena.
Po dobytí K. od císařských (1620) městu
zase všecky statky zabrány; něco jich pro

Klášterec, ves u Vimberka, jejíž jméno
nesnadno lze vyložiti. Již 1. 1359 přip. se
jako přísl. hradu Vimberka.
dáno, ostatek však (1629) navrácen pro
Klášterec, ves u Žamberka viz Or velké dluhy a velkou spoustu města, jehož
lička.
polovice byla opuštěna. Obec pak soužena
Klatovy (pův. Klatové), král. město, jsouc vojáky, zase část statkův na uplacení
prvotně panské sídlo Soběhrdovo (1235 až dluhův prodala. V těch dobách obnoven
1257), jenž se psal [. 1240 ze Šlovic a; kl. dominikánů. L. 1636 obdrželi jezovité
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cís. povolení, aby si zřídili v K. kolej;
štědrostí pp. z Martinic umožněno jim tu
po r. 1651 kostel Poč. p. M. postaviti.
Léta 1641 přepadli Švédové město, vy
drancovali je a mnoho sousedů zbili. Po
druhé (1645) přišedše, zase město vy
brali. Konečně (1648) Kónigsmark po
slední peníze na sousedech vydřel. L. 1751
staly se K. sídlem kraj. úřadu. L. 1758
vyhořelo město. L. 1783 uhodil hrom do
kostela sv. Vojtěcha, který pak i s koste
líkem sv. Jakuba zbořen. L. 1786 zrušen
klášter dominik., v jehož konventu umí
stěno gymnasium l. 1812 založené. Léta
1810 zuřil v městě tak zhoubný oheň, že
i po letech následky jeho se cítily. Léta
1849 zrušen kraj. úřad al. 1850, zřízeny
nynější úřady. Znamenití rodáci: Matěj
Klatovský, dějepisec, Martin Christianus,
Jan Bošek, znamenitý mechanik, Václav
Kramerius, Karel Amerling, Karel Vrba.
Erb: dva štíty; pravý, který drží sv. Vá
clavská orlice, jest červ. se stříb. hradbou,
cimbuřím :: věží, levý, který drží Český lev,
obsahuje štít pp. z Janovic (modrý s příč
ním pruhem, na němž červ. a stříb. ša
chovnice). Ve vrchním poli téhož štítku,
nad nímž jest knížecí klobouk, jsou dva
meče a mezi nimi písmena W. K. C.
(Woldřich kníže České). Nad oběma štíty
jest zl. koruna. (Prášek, Děje Klatov).

Přeštice, Vícov, Dnešice, Vřeskovice, Ne
zdice, Horšice, Švihov, Měčíno, Kbel, Před
slav, Chuděnice, Polyni, Dolany, Štěpano
vice, Janovice, Týnec, Stražov, Nýrsko,
Dešenice, Čachrov, Křistín, Chlistov a Po
dolí. Objem děkanství se do r. 1620 ne
měnil. (Viz PA. Vll. 224.)

Klažary,

ves ve farnosti Žumberské

u Nov. Hradů n. s tvrzí, na níž seděli po
r. 1401 bratří Oldřich a Jan. V l. 1437
až 1454 držela je Katruše, dcera Janova.
Potom přip. k Cižkrajicům. L. 1544 byla
tvrz pusta. (PA. HI. 260.)

Klecany,

farní ves u Prahy, od staro

dávna sídlo vladyčí (1316 Mladoň). Od
1. 1332 mívali tu Pražští měšťané statky.
Ve 14. st. byl tu far. kostel, jehož podací
drželi 1367 Šimon, 1386 Rynart, později
rod Jevicerů. Od r. 1507 byly K. měste
čkem, jež koupil okolo 1. 1520 Zikmund

Hromada

: Boršic od Petra Pašinky

z Trojanovic. Od 1. 1550 byly rozděleny

na polovice. Později zceleny od 5 luzských
z Chlumu, prodány od nich 1. 1607 &
dostaly se 1. 1616 v držení rodu Lob
kovského. Po nich následoval l. 1654

rod Trautmansdorfů,

1683pp. z Engel

flussu a v l. 1691—1713 Václ. Vojtěch
ze Šternberka.
L.. 1727 koupil K. Filip
Josef hr. z Gallasu (1- 1759), po němž
je držel do r. 1803 rod hr. z Klamu &

Klatovsko, Klatovský kraj. 1. území z Gallasu. L. 1708 zříz. tu opět fara, která
zprávní soudní, kteréž prvotně se počítalo [. 1623 zanikla a l. 1784 kostel znovu po
ke kraji Plzeňskému, a z něho v některých staven.
Klečetná viz Kletečná.
věcech (ku př. berních) nikdy vyňato ne
Klečetné, Klečetské hory, v 16. st.
bývalo. Od l. 1298 vyskytuje se tu menší
úřad (cúda) jen pro věci soudní, který se lesy na Petršpursku u Klečetné.
Klečkov viz Nový hrad.
ještě 1. 1403 připomíná a bezpochyby do
Klejnár viz Krejnár.
r. 1420 trval. V tom smyslu mluví se
vl. 1330—1407 okraji K., pro nějž ani
Kleneč, městečko, prvotně ves v území
1: 1405 zvláštní popravce neustanoven. Chodůvfjež se 1. 1325 přip. Tehdá král
Uzemí jeho srovnávalo se zhruba 3 děkan Jan obdařil Chody svobodami, kteréž syn
stvím. Teprve l. 1751 zřízen samostatný jeho Karel (1342, 1359), králové Václav
kraj K., který zase l. 1849 zrušen a ani (1396, 1404, 1416), Zikmund (1421), La
jako obvod kraj. soudu neobnoven. 2. Dě dislav (1454), Jiřík (1458) a Vladislav
kanství neb kraj děkana K. obsahovalo (1475) potvrdili neb rozhojnili. K. patříval
ve 14. a 15. st. fary: Klatovy, Beňov, s Chody ke hradu Domažlickému, s nímž
Luby, Kydliny, Němčice, Nepomuky, Mileč, l. 1621 zastaven a l. 1630 dědičně pro
Myslevo, Zborov, Planici, Zdebořice, Habar dán VolíovíVilémoviLamingárovi z Al
tice, Vrčany, Blovice, Čížkov, Žďár, Žin benreutu.
Od potomstva jeho připojen
kovy, Letiny, Prusiny, Lukavici dolejší, l. 1676 k panství Koutskému. Kdy fara
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tu zřízena, není známo (posavadní udaje
o l. 1258 a 1384 jsou bajky); avšak ma
triky založ. l. 1647 a kostel vl. 1737 až
1745 znovu vystavěn. L. 1680 K. od'cís.
Leopolda na městečko povýšen a trhy
darován. Erb: modrý štít, u jehož spodu
trávník s jedlovým lesíkem (Šumavou),
z něhož vyniká stříbrná věž čtverhranatá
s branou otevřenou, zlatými dveřmi & cim
buřím.

berskému prodány. Od té doby patřily
k panství Třeboňskému.

Klenový zámekaves uJanovic, l. 1291
sídlo Bohuslavovo, potom dědiců jeho pp.

z Klenového

& z Janovic,

totiž Přibíka

(1- l. 1362), Přibíka (1362 a 1363), Jana
(1406) a Přibíka, jenž vynikl za válek
husitských jako jeden z válečníkův Tábor—
ských ('l- 1465). Po něm zpravoval K.

Linhart z Gutšteina (1465—1475) k ru
Klení (nikoliv Dluhošlě, něm. Gollnet kám Jana, vnuka Přibíkova. Od tohoto

schlag), ves 11Nov. Hradů. L. 1543 patřila koupil K. Vilém Švihovský z Ryžem
část ke statku Olešnickému, druhá 5 po berka (1534) a pak se dostal v držení

dacím kostelním ke tvrzi Cukenšteinu, ko
nečně jiná část, která patřila do Benešova
k záduší, patřila k panství Novohradskému
(1553). Ktomuto ostatek přikoupen [. 1608
se Žumberkem.

Zdenka Lva z Rožmitála ._(1- 1535).
Uchvácen byv pak K. od věřitelův. prodán

po níž se psal r. 1283 Nemoj z K. L. 1382
daroval tu Jiří z Cipína dvorec k faře
Světlické. L. 1383—1407 seděl tu Čeněk
z K. V 16 st. patřilo k panství Krumlov
skému.
Klenice, říčka u Boleslavě (1297).

z Klenového, kdežto na druhé Harantové

[. 1553 Jiříkovi Harantovi

z Polžic.

Tohoto synové Kryštof a Adam rozdělili
se 1. 1585, vzavše každý polovici K. Jedna
Klení (něm. Hafnern), ves u Krumlova, z nich dostala se 1. 1623 v držení pp.

až do smrti Jana Jiřího H. zůstávali. Jiří
Adam Bořita z Martinic získal r.' 1640
až 1646 obě polovice, & potomstvo jeho
mělo K. až do r. 1656. Byl pak v držení
Salmů. 1669—1673 Ignáce Karla ze Štern

berka, 1673—1698 Morzinův a po někte
rém střídání držitelův přikoupen ]. 1721
k Bystřici. Za těch dob zámek starý nej
více spustl. L. 1744 oddělen zase od By
střice a stal se sídlem malého statku.
Klenova hora, n. vesu Ho (H. lX. 154.)
dostala r. 1268 klášteru Ko
Klepý, i Klapý (avšak již r. 1197 Klepý),
později zanikla.
farní ves u Libochovic, jejíž hrad jmeno
(prv. Klenovicí), ves v okr. ván byl obyčejně něm. svým jménem H a

Klenová, myslivna v okolíJindř.„Hra.ice
n. ves, která patřila l. 1294 Oldřichovi
z Hradce. Od té doby patřila k panství
Hradeckému, l. 1493 k Řečici.

Klenová,
řic, která se
runskému a
Klenovice

Touškov, která se přip. již r. 1 115 a 1186.
R. 1269 psal se po ní vladyka Miloslav
z K., jenž se zase l. 1283 s synem Milo
slavem přip. L. 1379 patřily K. Sezemovi

z Vrtby.

senburg (u lidu Hanžburk), ale ještě ve
14. st. také Klepý nazýván byl. R. '1 197

byla tu toliko ves, jež se dostala klášteru
Teplskému jen z části, druhá část při

V 15. st. byly K. v držení vla koupena r. 1237 od Smila Ronovce a
Od nich koupil je k tomu nabyl i od krále dědin kladských
okolo 1. 1530 Oldřich z Říčan, avšak u Klepého. L. 1365 byl tu farní kostel,
prodal je 1. 1549 s tvrzí Šebestianovi jehož podací pánům hradu náleželo Kostel
Markvartovi z Hrádku, od kteréž doby tento po r. 1623 stal se íilialním k Libo
patřily k Nekmíři & Bělé. L. 1660 přik. chovicům, l. 1779 obnoven a měv dlouho
od Ant. Steinbacha a přip. pak k Luhovu. jen exposituru, stal se teprve za naší doby
Klenovice, ves u Soběslavě, bývala farním. Hrad K. postaven jest podle staro
částí újezdu Nedvědického, který patříval dávné pověsti Lévou : rodu Vlastislavova,
od nepaměti klášteru v Louňovicích. jehož potomci erbu orlice tu prý nějaký
L. 14.36 dostaly se s celým klášterstvím čas seděli. Vystavení stalo se ke sklonku
v zápisné držení obce Táborské,
jíž 13. st. asi současně s Osekem a Rožem
l. 1547 odňaty a 1. 1548 rodu Rožem berkem. Na počátku 14. st. držel jej Hynek

dyk ze Strochovic.
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Žlebský : Lichtemburka, od něhožjej z Trojanova, jsa poručníkem sirotkův po
koupil král Jan, ale prodal zase (1335) Ješkovize Světlíka klášteru Vyšňobrod
Zbyňkovi Zajíci zŽebráka. Tento pře skému. Jak se nyní jmenuje, posud není
jmenoval jej Hasenburg a po tom novém vyzkoumáno (Kastlern?).
Klet, na Kleti, na Klati, nejvyšší
pojmenování psal se on i potomci až do
vymření. Od jednoho z nich založeno mě vrchol Blanského lesa, tak vl. 1263—1318
stečko Podhradí a přizděno ke hradu. jmenovaný. Když jmeno to zapomenuto,
Po Zbyňkovi (1—1368) následoval v držení říkávalo se Krasletínská hora (po vsi Kra
jeho syn Vilém (1—1393), jenž se oddělil sletínu), z čehož udělali si Němci (myslíce
od strýce Mikuláše, dav tomuto za díl na něco krásnéhm název Schóninger.
Kletečná, r. 1233 název potoka Hejni—
Budyni. Zůstali po něm synové Zbyněk,
Oldřich, Vilém, Mikuláš, Jaroslav a Jan. ckého, pramene Želivky.
Kletečná, ves u Želiva, jež byla r. 1226
Čtyři z nich prodali (1400) díly své Oldři
chovi, tak že tento, jenž na bohatství pro na klášterství Želivském a při něm
spíval, byl držitelem pěti šestin (-i- 1415). stále zůstávala; kromě toho patřila ve
Poněvadž dětí neměl, zdědil je po něm 14..st. malá část k arcibiskupství.
Kletečná i Klečetná, ves v okr. Jese
bratr jeho Vilém. držitel šesté šestiny a
odpíraje odtud Husitům, držel K. ještě nickém, jež byla 1. 1273 v držení klá
1. 1436. Syn jeho Zbyněk připojil k němu štera Teplského, potom vladyčím stat
několik vesnic duchovenských, byl také od kem Část patřila l. 1430 k Šanovu. Ta
1. 1451 pánem na Budyni &zemřel 1. 14.63. neb jiná vyskytuje se r. 1483 při hradu
Svá zboží všechna zapsal strýcům svým Petršpurku. Druhá část i s chalupou na
Janovi a Oldřichovi. Onen bouřil se proti horách patřila potom k Sosni a s ní také
králi Jiřímu a přišel o mnohé své statky; k Petršpurku přip.
Klíčany, ves v okr. Karlín. dříve mao
vysoký hrad K. se tuším královským ubránil
od něhož l. 1417
(+. 1495). V držení jeho následovali po jetek kl. Zderazského,
něm synové Mikuláš (1-14.96) aJan (1' 1497). několika osobám zastaveny. Od cís. Zik
Po jich brzké smrti držel K. 5 Budyni munda dostaly se pp. : Kunvaldu, po
Jan (syn Mikulášův) l. 1497 nezletilý. Jako zději patřily Valečovským ze Hrádku,
předchůdcové jeho navykl si i on bydleti l. 1507Markoltům z Tedražical.1574
na hradě Budynském & K. zůstal jen jako Řehoři z Chocemic. L. 1585 vyplaceny
posledním útočištěm. Když se po něm od AlbrechtaBryknára z Brukšteina.
(1- 1553) synové dělili, dostal K. na díl Potom dědičně prodány, drženy od Bo
svůj Kryštof Zajíc a nechtěje také zůstá rynův ze Lhoty k Roztokám a později
vati na vysokém hradě, bydlel na domě přip. k Pakoměřicům.
Klimětice, n. ves u Malkovic, 1. 1379
v Libochovicích. L. 1558 prodán zámek
Hazemburk a městečko Libochovice s vesni vladyčí jmění (část byla Peškova). Vypá
cemi Janovi star. : Lobkovic jenž také lena v 15. st. od křižákův. L. 1461 již
v Libochovicích přebýval a tu 1. 1569 na jejím místě byl dvůr na Klimětičtě,
zemřel. I za něho byl stav hradu dobrý, jenž patřil ke Skupči.
Klimkovice, n. ves u Semil, mezi
jen městečko k němu přihrazené bylo již
1. 1553 pusté. K. a L. držel po něm syn Kuchelnou a Komárovem (snad část Ko
Jiří, za něhož spustl. Připomíná se proto márova). Okolo l. 1320 patřily K. pánům
z Lemberka, od nichž drženy k Semilům.
]. 1606 jako zámek pustý.
Klešice, ves u Heřm. Městce, po níž L. 1689 se K. naposled přip.
se psal r. 1257 Markvart z K. Od 1. 1325
patřila část K. k Heřm. Městci, pak větší
díl vsi, a poslední dvůr kmecí přikoupen
l. 1497.
Kleštín, ves v jižních Čechách 11Vyš
ního brodu. L. 1372 prodal ji Kunrát
Místopisnýslovnik:Část historická.

Klinštein

(pův. Klingensteiu), n. hrad

u Libchavy (Čes. Lípy), založený od pod
tomků Zaviše ze Stroužnice (1281—1291).
L. 1341 seděli na něm Bohuněk, Půta,
Čeněk, Vilém, Hynek, Protiva : K., později
bratří Zaviše ('l—
l. 1371), Hynek, Jindřich,
32
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Buzek, Čeněk, Henzlin, Frydman (|372l & manství ke hradu Zvíkovu, na němž

atd..) (PotomciMíčanové : Kl1nšte1na ) seděli 1401 Hynek a Purkart bratři, 1441

Po spuštění hradu zůstal malý stateček iPřibram, 1451 Petr Šant. 1454 Štěpán
Skalický s částí Libchavy (a tuším hra Kuchta z Květuše. Později (do r. 1541)
diště) v držení potomstva. Poslední Vracka drželiK. Litochlebovč ze Strachotína,
z Pohnání.
z K. odevzdala jej manželu Mikuláši z Ří od r. 1541 Protivínští
čan a od toho koupen 1545 ke Sloupu. l.. 1584 z manství propuštěn Oldřichovi
Klíny, ves v okr. Most., jež založena Želízkovi z Tourového a l. 1607 do
okolo 1. 1355 i s kostelem a jak se zdá, stal seJoštoviKořenskému : Terešova,
měla dostati jméno Hora sv. Václava, od něhož přik. (1615) k Protivínu. (H.
avšak u lidu ujal se prvotní název topický. v11. 262).
Farním se stal kostel r. 1355. K. patřily
Klokočov, ves u Chotěboře, jež pa
ke hradu Oseku a později k panství Duch třívala vladykám z Ostrožna a l. 1491 ke
covskému.
statku Rušinovskěmu. Od té doby byl
Klisov, n. ves patřící ke hradu Štern v držení rodu Trčkovského, později při
berku, která byla 1. 1544 již pustá.
Běstvině a od této odprodán ]. 1796. Od
Klíše, ves u Ústí n. L., jež se přip. tohoto času byl K. samostatným statkem
]. 1328. K. patřívala ke zbož1Před11ckému až do r. 1850.
křižovníkův Svatomářských, s nímž se
Klokočov, ves v okr. Milevském, n.
dostala po r. 1420 v držení zápisných s tvrzí. Za Karla IV. držel K. Bedřich
držitelů, a l. 1547 dědičně doprodána (1—j. 1380) a 1380—1399
Domin. Ve
Jaroši Kelblovi z Gejzinku. Od něho druhé pol. 15. st. držel K. Jan Nedra
koupil K. (1549) Jan Glác ze Starého hovský, po jehož rodu jej držel Vilém
dvoru a postavil tu tvrz. Syn jeho Adam Vojkovský z Milhostic(1496). V 16.st.
(1- 1588) odkázal K. Petrovi Kelblovi jej držel Jan ml. z Hodějova a po r. 1538
: Gejzinku, jenž ji připojil ke zboží připojen k Vlksicům. K těmto náležel až
Chlumeckému.
do r. 1703 a potom patřil k Nadějkovu.

Kloben, dobře Globen.
Klobuky,

(H. vn. zlo.)

farní ves u Vraního, jež se

Klokoty,

ves u Tábora s poutnickým

kostelem. léta 1220 sídlo Vítka Vítkovce
a v l. 1257—1300 syna jeho Ojíře. Po
něm drženy K. ke hradu Přiběnickému.
L. 1420 ujali je mocně Táboři a po
kuláš). Později patřily K. 2 části kapitule drželi si 1. 1437 podací kostela, jenž byl
Pražské, zapsányl. 1420 pánům ze Že ve 14. st. farním. Ves sama byla v držení
rotína, z části byly statkem vladyčím Petra Růže a dostala se po smrti jeho a
(1461 Jan Skrofa). Onano dostala se pak dcery Kateřiny (1469) obci Táborské.

přip. již r. 1226, kdež část patřila ke kl.
Doksanskému. Ve 14. st. byl tu far. kostel,
jehož podací měli vladyky tu bydlící (1355
šest vladyk, 1377 čtyři, 1396 Jan a Mi

pánům Hasišteinským

z Lobkovic, Obec Táborská

byla odtud v stálém

z nichž Jan ji zase (1513) kapitole na |držení K. L. 1679 koupil Didacus a Con
vrátil. Týž Jan měl i část vladyčí, na níž lvero, prelát benediktin. K. a založil l. 1702
zapsal důchod kl. Týneckému. Kapitola nynější kostel. jenž s kláštercem ve vsi
koupivši l. 1706 Vraní, připojila k němu založeným se dostal po r. 1705 v držení
K. Kostel, jenž l. 1623 duchovního zprávce kl. Medlického. Benediktini Medličtí do
zbaven, l. 1729 znovu vystavěn. L. 1786 stavěli kostel a když K. prodali obci Tá
zříz. tu lokalie a l. 1856 fara.
borské. zřízeny do r. 1730 ambity a kaple
Klokoč, Klokočí, ves u Turnova, v nich se nacházející. Pak založena také
někdy přísl. hradu Rotšteina, jehož držitel při kostele kaplanství, která později na
Vaněk Paldra z Vařin také v K. přebýval jedno svedena. A. Hanikýř (1- 1833) a J.
(1439). S Rotšteinem připojen ke Hrubé V Kamaryt (1- 1833) byli tu kaplany.
Skále.
(Sedláček, Průvodce po okolí Tábor. III.)
Klokočín, dvůr u Protivína, n. tvrz
Kloušov, ves u Merklína, n. s tvrzí.
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Zde seděl l. 1373—1379 Zbyněk, v 15. st. Obyteckých z Obytec (18. st.). L. 1830

Merklínští z Merklína, jichž poslední přik. ke Žlebům. Fara, která po r. 1623
(Anna) zapsala K. (1552) Bohuslavovi zanikla, !. 1837 obnovena. (M. Vlll. 111.)
: Vidršperka, manželu svému. Po něm Kluky, Klouky, ves u Písku, n. přísl.
drželi K. potomci (Václav 1- 1609, Kry hradu Zvíkova. Ve 14. a 15. st. bylo tu
štof 1612), pak následovali 1615 Jan dvoje manství k témuž hradu, z nichž
z Klenového a po r. 1629 Eva Pirge jedno bylo dvorem půhončím. L. 1575
kova. L. 1657 přikoupeny k Merklínu. přik. K.“ od Zvíkova ke statku Chřešťov
skému.
.(H IX. 190.)

Klučenice, farní ves v okr. Milevském, Klumín, n. dvůr popl. v okolí Kněž
jež měla farní kostel již okolo r. 1352. mosta a Valečova. L. 1545 byl již pust
Patřila ode dávna řádu křižovníkův a přip. se jako přísl. zámku Valečova.
s červ. hvězdou, aniž známo jest, jak
Kly, ves u Mělníka, někdy (kromě ně
jí nabyli. Kostel, jenž l. 1721 i se vsí kterých platův) majetek kostela Mělni
ckého. L. 1436 zapsány Janovi z Čer
vyhořel, l. 1723 obnoven.
Klučov, ves u Č. Brodu, jež se přip. nína. Později drženy k Obříství. V 3oleté
r. 125o,jsouc sídlem Oldřichovým. L. 1295 válce spuštěna jest ves tato tak, že byla
seděli tu Jakuš, Jindřich a Jan, 1318 Hra 1. 1650 pusta. (BM. 546.)
Kmetiněves (ob. Kmetňoves),farní ves
biše a Ctibor, ve 14. st. četní zemané,
: nichž Štěpán ('I- 1380) v Sadské po u Velvar, která patřívala ode dávna ke
chován a Jan stranil l. 1399 králi proti klášteru Doksan. Král Jan mu ji dal
panské jednotě. Václav z K. padl 1. 1420 1336 směnou za jiné statky. Ve 14. a
u Vyšehradu. Mikuláš z Dražovic a Jan 15. st. byl tu farní kostel, jehož podací
ze Lstiboře prodali tvrz Klučov (1510) patřívalo proboštům. L. 1436 zapsána K.

Michalovi Slavatovi,

jenž jej odkázal Parcifáloviz Prostiboře,

manž. Elišce Pňovské ze Sovince (1533).
Po její smrti ujat od Slavatův k Čern.
Kostelci.
Kluk, hora a les nad Křemží u Budě
iovic (1375, 138 3-)
Kluk, Kluky (pův. Klk, Na kllzu), ves
u Poděbrad, jež přip. se v zákl. listu
Vyšehradském (1088). Od r. 1345 přip.
se jako přísl. hradu Poděbradského.
Kluky, ves u Čáslavě, n. s tvrzí, jež

od jehož bratra

Alexandra ji klášter zase vyplatil. Později
K. zase zastavena, byla 1. 1560 v zápis.
držení dvou měšťanův, l. 1597 Václava

Bezdružického z Kolovrat. Potomstvu

jeho K. dědičně prodána a dostala se od

něho l. 1620 Jiříkovi Hroběickému
z Hrobčice. Po konfiskaci zase klášteru
navrácena.
Kmín, Knín, ves u Týna n. V., n. sta

tek vladyčí (1 367 sirotci Přibíkovi a Zdeněk,
se přip. r. 1289. Od 1. 1358 se tu přip. 1373 Pešek, Nedamír, Ješek a Mikuláš,
farní kostel, jehož podací měli l. 1358 1395 Nedamír a Zdeněk, 1415 Vyntíř).
Kunclin Bernartů, 1400 Henslin Tyrman, V 16. st. patřila část k Vlhlavům, jiná
1408 Jan Munzer, 1417 Martin Naz, mě prodána od Březího Hrádku (1558) Janovi
šťané Kutnohorští. V 15. st. seděli tu Býšovcovi z Býšova. S Vlhlavy a Bý
vl. ze Solopisk, 1526 Aleš : Lerojid, šovem dostaly se pak obě části ke Hluboké.

později Jan Klucký z Libodržic,

od
Knapovec, farní ves 11Ústí n. 0.., jež
Jan Chotou— patřila k pr10tnímu nadání klášt. Zbraslav.
Rodu jeho patřily (1292) R. 1349 byl tu farní kostel, který
až do konce 16. st., pak byly v držení postoupen k biskup. Litomyšl. K. patřil
Lukaveckých z Lukavce. Od nich se napřed ke hradu Landšperku, a potom
dostaly ke statkům Trčkovským. L. 1635 k Landškrounu. Když fara zdejší po r. 1623
postoupeny Ferd. Zikmundovi Kurzovi zanikla, byl kostel zdejší filiálním k Ústí.
v. Senftenau, byly pak v držení Lede L. 1787 tu zase zřízena lokalie al. 1856

něhož koupil“ K. (1538)

chovský z Nebovid.

burův (1660), Millesimův, Kostomlatských fara. Kostel 1. 1830 znovu vystavěn.
Kněnice, Kněžnice, n. ves v okolí
: Vřesovic(1681), Zárubův (1689 —17oo),
32*
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Heřm. Městce. Od 1. 1325 přip. se jako od r. 1273 jako jmění kl. Strahovského,
v jehož držení stále zůstávala.
přísl. zboží Městeckého.

Kněnice viz Knínice.

Kněžice, ves v okr. Čáslav.. n. jmění
Kněvice, Kňovice, ves u Sedlčan, n. kl. Vilém ovského. CísařZikmund zapsal

sídlo vladyčí, l. 1333 statek Hynkův a j., K (14371 Mikšovi zTichonic. V 16. st.
později vladyk z Úsuší. L. 1542 prodal drženy ke hradu Lichtemburku 'a později
Léva Zrucký ze Chřenovic tvrz K. Při k Ronovu.

bíkovi Břízskému z Břízy, jenž připojil
statek ten k Osečanům. Po odprodání
těchto (1611) podržel Adam Šťastný Voj
kovský z Milhostic K., které odtud byly
samostatným statkem. Drželi je po r. 1628

Michnové _zVacínova, později Fran
chimontové, jichž poslední Marie Vik
toria tu postavila zámeckou kapli. Až do
r. 1813 drželi je Lipovští z Lipovice.

Kněžice,

ves v okr. Podbořan., n.

s tvrzí, l. 1295 statek Bohuslavův. Ve
14. stol. byl tu farní kostel. K. drželi
l. 1358—1386 Přech, před r. 1437 Ota

z llburka, pozdějiVršové ze Sadlna.
Na počátku 16. st. seděl tu Václav Pěti

peský z Chýš. Týž prodal K. (1530)

Brykcí Štampachovi

ze Štampachu,

jehož potomstvu do r. 1623 patřily. Koupil

je pak Frant. de Couriers, po němž ná
sledovalrod Schmidtůvze Schmidtbach u.
Kněž, ves u Habru, která byla ve 14. st.
5 Habrem jedna fara. Ves, jak se zdá, L. 1652 přik. k Morům. Fara(1584—1624
luterán.) zanikla a obnovena zase l. 1729,
patřila kl. Vilémovskému a později Trčkům

(MB. Vl. 122.)

z Lípy, od nichž držena ke Světlé a ko (HB. VII. 148.)
Kněžice, farní ves u Kr. Městce, v níž
nečně k Habru.
byl farní kostel již ve 14. st. & tvrz. Se
Kněževes, farní vesu Rakovníka, kteráž děli tu 1. 1359—1365 Přech a Mladou,
postavena byla na knížecím panství Křivo 1393 bratří Zbyněk a Mikuláš, 1394 Uzík.
klátském a patřívala ke království. Farní a později vladyky z Kopidlna (1415 až
kostel byl tu již r. 1327 a podací jeho 1433 Straník, 1433—1456 Purkart), od
patřilo odtud nějaký čas kl. Teplskému. nichž přip. K. ke Král. Městci. Zdeněk
Král Václav IV. obnovil l. 1406 práva Loučenský z Kopidlna prodal je 1. 1501
obyvatel, protože jim prvotní list shořel. Mikuláši mladšímu Trčkovi z Lípy, od
Rudolf II. vysadil a určil (1595) roboty jehož potomkův drženy k Městci. Po r. 1623
obyvatel při dvoře Krušovském a potvrdil zanikla fara a obnovena l. 1716 od vrch
jim staré právo, aby o statcích svých řídili. nosti Dymokurské. (H. X. 404.)
K. zůstával stále při panství Křivoklátském.
Kněžice, zámek u Petrovic v okr. Su

Kněževes, ves u Středokluk, jež se šickém, jehož starodávné jméno dává znáti,
přip. l. 1088 v zákl. listu Vyšehrad že tu bývala ves, která se však ve 14. st.
ském a kostelu tamějšímu l. 1356 po nepřipomíná. Jan Jindřich Plánský ze
tvrzena. Sice se také přip. K. 1. 1228 Žeberka dostav l. 1589 Petrovice za díl
(totiž část jeho) jako statek kl. Svato ujal mocně farářství a učinil z něho po
jírského a l. 1249 přip. se i zemané pluží panské, při němž on neb syn Jan
zdejší Urban a Vojtěch, l. 1318 čtyři ze Jiří zámeček založili. K. patřily pak Ja
mané. Na tvrzi seděl Mikuláš z K. (1391 novi z Vrabí, od r. 1653 Vilémovi Hart
atd.), po něm pak Jan (1420 atd.) a Mi manovi z Říčan. Petr Ignác, syn tohoto
kuláš (1426). Po něm následovali pp. prodal je (16791 Janovi Rudolfovi z Renu.

z Landšteina.

Část tato patřila l. 1470 Následovali pak Fruveinové

z Podolí,

k Okoři, kdežto se část duchovní r. 1459 1693—1721 Malovci, od r. 1737--—1785*
v držení Pražanů dostala. Později patřila Horové z Ocelovic, a odtud Huba
ves ke Středoklukám a s nimi připojena ciové z Kotnova. (H. XI. 126.)
k panství Tuchoměřickému.
Kněžičky, ves u Kr. Městce, l. 1391
Kněževíska, Kněževeska, Kně sídlo lvanovo, a až do r. 1410 Zikmunda
žívka, ves u Středokluk, jež se vyskytuje z K. Později dostaly se K. ke Šlibovicům

Kněžmost — Knín Starý
a s nimi připojeny k panství Chlume
ckému.
Kněžmost (prv. Kněžemosl), městys
u Mn. Hradiště, prvotně knížecí statek,
z něhož zůstalo pak jen clo, které král

Jan dal Beneši z Michalovic.
L. 1337
vyskytuje se toto clo jako přísl. úřadu
nejv. číšnictví a jmění pp. z Vartemberka.
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slav (1479) svobody města, rozhojnil je
I. 1500 a král Ludvík přidal (1523) vý
roční trh. L. 1524 vyhořel K. úplně, zo
tavil se však za nedlouho tak, že i statky
kupoval. Pozdější potvrzení král. jsou z let
1545, 1567, 1577, 1615, 1628 a 1680.
V 16. st., když cena zlata padala, zanikaly
hory a obyvatelé chudli, k tomu pak K.
od lidu švédského vypálen a na mizinu

Sice patřil K. k Valečovu a byla tu tvrz,
na níž seděl !. 1360 Tupec z K. Po K. přiveden. L.“ 1650 zase město i s kostelem
nazýval se Vaněk Valečovský z Kněž stavěno. (L. 1671 bylo 52 domů a 60
mosta (1439, 1-1472), znamenitý té doby poustek.) Na poč. 18. st. se zase dolování
muž, jenž jako podkomoří byl ředitelem povznášelo, avšak za potomních válek zase
stavu městského. L. 1470 Slezáci městečko zanikalo. Mezi tím město jen volně rostlo
pod Valečovem (KněžmostP) vypálili. Při (l. 1744 jen 78 domů, 1. 1780 již 135
dělení Kapounů l. 1617 vykázána Albrech čísel). L. 1804 pracováno o obnovení hor
tovi Kapounovi ze Svojkova za díl zlatých, utvořilo se společenstvo, jež se zda
polovice městečka (kdežto druhá zůstala rem a nezdarem pracovalo do r. 1835;
při Valečovu), kterýžto díl udržel samo tu společenstvo pro jakýsi přehmat úředně
statnost svou uprostřed knížectví írydlant zrušeno. L. 1832 zuřila zde cholera a ná
ského. L. 1654 prodal Albrecht, který na sledoval nešťastný požár. L. 1849 zrušen
zámečku v K. bydlíval. tuto polovici Ferdi magistrát a K. přidělen k okresu Dobříš
nandovi Arnoštovi z Valdšteina, jenž ji skému. V l. 1850—1855 kutalo nové druž
připojil k panství Zvířetickému (pak Hra stvo, ale když bylo již rud v zásobě, ne
dištskému). Erb: štít polovičný, vlevo pohodlo se a rozešlo, dolv pak znovu
stříbrný, v pravo modrý a v tomto půl zla opuštěny a zatlučeny. Pracováno tedy
o rozmnožení lesů obecních na holých
tého slunce se září. (H. 111.)
Kněžská řeka, r. 1577 název nynější stráních. L. 1870 vymezen městu nový
Kněžné.
výroční trh. Erb: Štít červené barvy,
Knín Nový hor zlatých, král. horní v němž viděti stříbrného Českého lva, nad
město, povstalo při vsi Kníně (odtud zv. štítem zavřený helm s korunou zlatou,
'Siarý K.), kdež byla a jest dosud fara. z níž vyniká orličí černé křídlo plaménky
Statek ten patřill. 1321 Štěpánovi z Tetína, (rozuměj zlaté lipové lístky) poseté s brky
a dosti možná, že ještě N. K. nestál. Léta k levé straně roztaženými. Okolo štítu a
1331 přip. se městečko Knín, jež král Jan helmu roztažen jest červený, kožešinou
OldřichoviZajíci z Valdeka zastavil. Pří hranostajovou podšitý, na rozích zlatými
činou založení byly zlaté doly, které za tkanicemi svázaný plášť knížecí (t. j. erb
Jana a Karla IV. (Jan se tu 1. 1341 zdr krále Českého — PA. XI. 525, Černý,
žoval) dosti dobrý užitek vydávaly. L. 1386 Soubor dějin N. K. 1883).
přip. se v Mladém K. kostel. l.. 1419
Knín Starý, farní ves u předešlého,
poskytovali K—štípodporu poutníkům pod prvotně knížecí dvůr. L. 1186 sešli se tu
obojí a že s jich stranou drželi, za ná knížata Bedřich a Kunrát, [. 1218 a 1219
sledujících let K. od nepřátel vypálen, při přebýval tu král Přemysl. L. 1321 K. skrze
čemž všechno jmění sousedův a listy s vý Štěpána z Tetína právem zákupným vy
sadami shořely. Král Jiří obnovil městu sazen. Ve 14. st. byl tu farní kostel a ně
!. 1461 výsady, pokud se pamatovaly, ze kolik vladyčích statkův, z nichž pak byly
jména práva král. měst a aby zlato, což potom tři. Na jednom seděli předkové
dobudou horního i na potocích ryzích za Korků z Korkyně. Něcoskoupili v 16. st.
touž cenu do kr. komory odváděli jako Dobešové z Vesce, sedíce na tvrzi.
Jilovští. Poněvadž odtud dolování a ryžo Ok. l. 1554 k. Knín Jan ml. Ježovský
vání se zase obnovily, potvrdil král Vladi z [.ub (1- 1596) skrze jehož vnučku Lid

422

Knín hora — Kobylníky

milu se dostal v držení manžela jejíh0| 14. st. byl tu farní kostel, jehož podací
VáclavaVratislava z Mitrovic. Po něm náleželo královnám. V 15. stol. přišel K.
držel S. K. syn Štěpán, a když tento ok. do zástavy. Za Vladislava II. zapsán Vá
r. 1647 bezdětek zemřel, ujal S. K. Petr clavovi ze Světic. Část městská dostala
Arnošt Vratislav z M. a prodal jej 1. 1669 se 1. 1622 ke Smečnu & později celá ves
křižovníkům s červenou hvězdou. k Toužetínu.
L. 1688 kostel znova postaven. (H.Vl. 112.)
Kobeřice, r. 1227 ves kláštera Stra
Knín hora., někdy pomezné znamení hovského, bezpochybně chybně psána a
újezdu Polického u pramenů Stenavy.
tolik co Chabry.
Koblasko, vesnice u Zbizub v okolí
Knínice (pův. Knienici), ves v okresu
Úštském, jež se dostala za neznámé doby Uhlíř. Janovic, stojící na místě vesnice,

vdrženíkapituly Litoměřické. L. 1420 kteráž sloula Klobosice.
odcizena, ale léta 1454 Jan Děčínský
z Vartemberka donucen ji navrátiti.

Přip. se poprvé

r. 13 8.

Kobylá,

Kobylé, farní ves u Žlutic,

Knínice, ves u Chabařovic, za starých která se přip. již r. 1253. Ve 14. st. byl
L. 1383 patřila třetí část tu farní kostel pov. sv. Kříže, po němž
ke hradu Střekovu. Páni z Koldic kou se vsí také Sv. Kříž říkávalo. Podací nad
pili tu napřed clo & později drželi K. ke ním příslušelo vladykám Kolešovským a
hradu Krupce. Při roztrhání téhož pan Mlýneckým. Bylo tu několik vladyčích
ství v 16. stol. odprodána a později ke statků (l. 1379 Vojtěch a Slach). Ves K.
statku Všebořicke'mu připojena.
patřila ]. 1569 celá k panství Žlutickému.
Knínice, Kněžnice (pův. Kniem'cz), Po r. 1623 zbaven byl kostel duchovního,
ves u Libuně, jež se přip. r. 1228 mezi l. 1786 zřízena tu lokalie a l. 1855 faia.
statkykláštera Svatojirského. L. 1497 Kobylá, Kobylý, ves u es. Dubu,
patřily K. hořejší &dolejší ke hradu Tro která patřilaklášt. Kladrubskému. To
skám a s ním přip. ke Hrubé Skále.
muto sice 1. 1239 ještě potvrzena, ale již
Knínice, n. ves u Voračic v okolí Votic, 1. 1237 postoupena s újezdem Sezemským
dob rozdělena.

jež se přip. l. 1417 a l. 1580 patřila k V0 Havlovi Markvartici.
k Č. Dubu.

račicům.
Knii'ov (stě. Knieřov), farní ves u Vys.
Mýta, po níž se nazýval r. 1226 Hroznata
z K. R. 1349 byl tu farní kostel, který
postoupen k bisk. Litomyšl. Mikuláš Fry
bergář zapsal (1432) K. Jilkovi z Seči,
lantfojtovi v Litomyšli. Později byl v držení

V 17. stol. patřila
'

Kobylice, ves u Nechanic, patřila prv.
k panství Bydžovskému. L. 1548 odpro
dána se Skřivany, u nichž potom zůstala.
Za válek švédských vypálena a spustla.
Později přik. ke Sloupnu.
Kobylínek, n. ves v krajině Benešov

Kostkův z Postupic

a po smrti Bohuše ské, r. 1271 sídlo vladyčí.
Kobylnice, Kobylníky (pův. Kobyl
K. spadl na krále, který prodal (1558)
podací kostelní ve K. obci města Vyso nía), ves u Dobrovice, která patřila klá
kého Mýta.
šteru sv. Jiří (1228). Později patřila

Knížeklady horní a dolní, Kněže k biskup. statku Zerčickému. S tímto přik.
klady, Kněžeklada,

dvě vesniceu Týna l. 1624 k panství Dobrovickému.
Kobylnice, Kobylníky, ves v okresu

n. Vl., jichž část patřila ve 14. st. a po
tom k Týnu nad Vltavou. Na jiné části
seděl 1. 1406—1411 Držkraj z K. V 16. st.
patřila část tato ke Bzí. Později připojeny
Hor. K. a část Dolních k Třeboni, ostatek
Dolních zůstal do r. 1850 při Týnu.

Kutnohorském, prvotně bezpochyby jmění
kl. Sedleckého. V 15. st. přip. se jako
přísl. zámku Nového Kolína. L. 1590 pro
dána od Kolína dědičně k Novým Dvorům.
V 17. stol. seděli tu na dvoře Lukavečtí
Knoviz, ves u Slaného, která se přip. z Lukavce.
r. 1086 a r. 1228 patřila z části klášteru
Kobylníky, ves v okr. Slanském, n.
Svatojirskému. Část tato odňata pak s tvrzí, na níž seděli do r. 1375 Nevlas,
klášteru a patřila ]. 1305 ke Slanému. Ve pak Mikšík ('i' 1382). Jiní zemané zdejší
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byli: 1390 Mik. Klaba, 1405 Otík, 1434 přik. k Žirci vl. 1692—1705. Kostel od
Sezema, 1461 Jindřich. L. 1544 seděli tu Švédův Spálený ]. 1720 znova postaven,
Jindřich, Jan, Zikmund, Václav a Dobeš 1. 1720 od kozáků a l. 1807 od hromu
bratří ze Studeněvsi, z nichž první K. spálen, ale vždy obnoven. (H. V. 98.)
ujal. Po r. 1577 dědil je po něm Bernart
Kocléřov, farní ves u Litomyšle, jež
z Elsnic. Po smrti jeho (1620) zabrány založena od klášterníkův Litomyšlských a
K. synům a prodány l. 1623 Karlovi Bedř. l. 1347 přidělena biskupovi. Zůstala vždy
Platejsovi z Platenšteina (1- 1625). při panství hradu Litomyšle. Kostel zdejší
Syn tohoto Karel Bedřich (+ 1668) přišel postaven před r. 1547, byl pak filial. ke
0 K. pro dluhy a koupil je (1667) Jan Kamenné hoře na Moravě, přestavěn léta
z Goltze, jehož rod (Jan Karel 1- 1695, 1770 a l. 1805 farou opatřen.
Václav Antonín) tu do r. 1706 seděl.
Kocléřov, n. ves u Lomnice (v okr.
L. 1706 koupila K. Pražská kapitola. Třeboně), na místě rybníka Koclířova. Oneš
z K. pr. tu dvůr (1391) kl. Třeboňskému.
(1—1.V111. 214)
Kobyra, snad ves u Navarova. L. 1411 1387 seděli tu Vícemil a Oneš, l. 1404
daroval Petr Čouch ze Zásady platy Sudík. Později patřil celý K. klášteru, od
v Navarově a Kobyře křižovníkům Svato něhož jej koupil Vok z Rožemberka k udě
mářským.
lání velikého rybníka.
Kocaba, Kocava viz Chocava.
Koclov (pův. Choclou), ves u Strakonic,
Kocbeř, ves u Dvoru králové, od léta jež patřila od r. 1243 křižovníkům
SvatomářskýmapozdějikpanstvíStra
1415—1850 přísl. hradu Hradiště.
Kocelovice, ves u Lnář, ve 14. stol. konskému.
Kocourov, ves u Chotěboře, n. vladyčí
ves s tvrzí a far. kostelem, jehož podací
drželi l. 1372 arcibiskup, Zdeněk z Rož sídlo. Beneš z K. byl pánem na Trhové
mitálu, Jan ze Tchořovic a Beneš a Zde Kamenici a otcem Přibyslava, opata Lou
něk bratří z K., 1. 1393 arcibiskup, Jan ckého ('i' 1419). Od r. 1536 přip. se jako
z Ústí, Zdeněk z R. a Beneš ze T., 1. 1400 přísl. Hor. Studence.
Zdeněk a Beneš. L. 1419 zapsal Jan Mlá
Kočí, ves u Chrudimě, patřívala ve
denec : Milčína K. sice Čeňkovi z Vald 14. st. měšťanům Chrudimským. L. 1397
šteina, ale prodal je 1. 1433 se syny svými založen tu kostel. Větší část vsi měla potom

PetroviZmrzlíkovi ze Svojšína. Odtud obec města Chrudimě a na dvořeseděli

patřily K. k panství Lnářskému. Po r. 1623 1440 Bartoš a na začátku 16. st. Jiřík
z Kočího. V 17. spuštěna ves od vojáků.
fara tu zanikla. (H. XI.)
Kocerady viz Chocerady.
Kočice, n. ves u předešlé v tu stranu
Kocléřov, farní ves u Dvoru král., již k Honbicům. Na dvoře seděli Habrovci
ve 14. st. farní. Podací měli 1359 Martin, z Habrova, později patřila K. obci Chru
Mikuláš a Pešek, léta 1359—1368 Jan dimské. L. 1468 od Uhrů vypálena a byla
Verdek ze Žlunic, 1374—1378 Pešek, od té doby pustinou.
1394—1404 Jan Štemťl. L. 1416 k. K.,
Kočín, Kočiny, Kotčiny, ves u Kra
který byl manstvím ke Trutnovu, Pavel lovic, která se přip. r. 1183 jako majetek
Fojt a po něm jej držel (1426) Jarek kl. Plasského. Prvotně tu byl dvůr kní
z Pecky. Na tvrzi seděl l. 1489 Viktoryn. žecí, jejž kn. Bedřich daroval Plasským.
Po něm se střídali držitelé, až přik. K. Po r. 1420 zastaven světským držitelům
(1538) k obci Dvoru králové. L. 1547 'a zůstal přísl. panství Kaceřovského až
jí zabrán & k. jej Hynek Rychnovský do jeho opětného připojení ke klášterství
z Rychnova, jehož rod (Václav 1—
j. 1594, Plasskému.
1601 Rudolf Albrecht na dolním díle, Al
Kočkov, Kačkov, dvě vesnice v okr.
brecht pak na horním díle) tu do 17. st. Ústském, které patřívaly ke statku Vše
seděli. Horní K. koupili jezovité k Žirci borskému již r. 1546.
l. 1685. Na dolním sedělí Rozenhainové
Kočov (ve spisech i Kacav), ves u Plané,
z Janovic & Talackové z Ještětic a n. s tvrzí, na níž seděli Kočovští z Ko
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čova (druhdy i Kocovci z Miřkova a
ze Svržna), totiž Kunrat (1357) a synové
jeho Humpert (1359—1403) a Radslav,
též Vilím (1379), Jindřich (1408) a bratří
Humpert (1412), Sezema (1410, “|“j. 1434)
a Zbyněk (1412—1442). L. 1519 držel

dvě země s kuchařem. V pozdějších dobách
patřily K. ke hradu Roudnici. (BD. 542)

Koječice viz Kojetice.
Kojetice, n. tvrz, dvůr a ves na místě
nynějšího Kojetska, jižně od Č. Dubu.
L. 1416 seděl tu Mikuláš z K. Mikuláš

K. Kryštof z Rabšteina a pak bratr jeho Nepoliský ze Zachrašťan prodal ves
Štěpán Pluh. L. 1547 zabrán Kašparovi pustou K. (1541) ke Frydšteinu. Odtud
Pluhovi, zapsán l. 1549, dostal se 1. 1557 nazýváno místo její Kojetskem a později
v zástavné držení Floryana Gryspeka a tu nová ves založena. (H. X. 268.)
získán l. 1601 od jeho potomstva dědičně.
Kojetice, farní ves v okr. Karlínském,
l.. 1602 přik. od Bedřicha Šlika ke Plané. která měla farní kostel již před r. 1355.
Kočov, Kočovo (pův. Chočou), dvůr Kostel sv. Víta tu postaven okolo r. 1260
a myslivna u Kladrub, n. ves, jež byla skrze Víta děkana Pražského. O ves dělili

od r. 1239 v držení kláštera
ského

Kladrub se kapitola Pražská a Boleslavská a

(snad táž, co Kočber r. 1115). vladyky ze Sluh.

Pustá ves přip. se v 16. st.

V 16. stol. patřily K.

k farnímu kostelu sv. Mikuláše v Sta

Kočov, Chočov, ves u Mladé Vožice, rém m. Praž., jemuž je daroval Václav
n. vladyčí sídlo. Vichna, vdova po Janovi Hamerník. V 1. 1628-— 1637 zádušní jmění
z K., zapsala K. (1430) Vikéři a Janovi téhož kostela převedeno na kostel p. M.
bratřím. Od 1. 1465 přip. se K. jako přísl. Týnský a p. M. na Louži a patřily po
Hlohova, v 16. stol. patřil ke Kamberku, zději onomu samotnému. Po r. 1621 za
nikla tu fara a l. 1719 zřízena tu znova
s nímž koupen k Ml. Vožici.
Kodetschlag viz Jenín.
duchovní zpráva. (0 K. vydány dvě mono
Kogerau (vlastněKagerau) viz Kager. grafie)

Kojetice, Chotětice, ves u Svadova,
Kohlenberg viz Plešivec a Řemdi
hovice.
jež se p_řip. v zákl. listu Vyšehradském
Kohoutov, Kokotov, farnívesu Dvoru (l. 1088) a od r. 1188 křižovníkům
králové, od starodávna přísl. hradu Hra
diště. Na poč. 15. st. byli 2 osedlí v K.
v držení manův, kteří seděli ve Vlčkovicích
a služby ke hradu Hradišti konali. Man
ství to zase l. 1504 ke Hradišti přikou
peno. Jiná ves s touto souvislá patřila obci

města Jaroměře

Svatomářským

patřila. Ve 14. st. pa

třila ke hradu
ke Svadovu.

Střekovu, v 15. a 16. st.

Kojetice, Koječice, ves u Pelhřimova,
po níž se psal r. 1219 Bohuchval z_K.

Ve 14. st. patřily K. k arcibiskupství

již před r. 1547 a a drženy k Červ. Řečici. Císař Zikmund

s přestávkami až do r. 1850. L. 1752 zří
zena tu kaple, jež [. 1786 na kostel roz
šířena. l.. 1822 přistavěna věž. Pak tu
zřízeno z odkazu ]. 1820 učiněného ka
planství a l. 1891 fara.

zastavil K. 5 Pelhřimovem, od kteréž doby
zůstávaly při panství Pelhřimovském.

Kojetice,

n. ves, nyní niva severně od

Staré Kdyně. L. 1581 přip. se ves pustá
K. za Starou Kdyní, jež bývala přísl. hradu
Kohoutov, Kokotov, ves u Bezdružic, Ryzemberka a z níž plat vycházel ke kar
již odkázal hrabě Kojata (1227) Mikvar planství u sv. Petra ve Kdyni.
tovi. V 16. st. byla přísl. hradu Bezdruži
Kojetín, Kojetice, ves u Radonic,
ckého.
přip. se od r. 1447 jako přísl. tvrze Vin
Kochánky (prvotně Kochánek), ves tířova.
u Benátek, jež bývala ode dávna přísl.
Kojetín, ves v okr. Milevském, jež se
hradu Brandýsa. V 16. st. rodilo se v okolí přip. r. 1220. Ku konci 12. st. držel ji
dobré víno.
Vítek z Prčice, ale syn jeho Vítek pr. K.

Kochovice, ves u Štětí, jež se přip., (1220) kl. Milevskému.
(K listu přilo
v zákl. listu Vyšehradském (1088), poně žena nejstarší naše pečeť panská) Po
vadž Vratislav II. tu daroval témuž kostelul r. 1420 přip. s celým klášterstvím ke hradu
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Za"těch dob hrad spustl.
“Zvíkovu a při něm stále zůstávajíc, stala z Valdšteina.
se přísl. zámku Orlíka.
Zůstal se vsí při Vidimi. (BM. 548.)
Kokořov, ves v okr. Plzeň., jež se roku
Kojetsko viz Kojetice.
Kojice, ves u Týnce n. L., po níž se 1225 připomíná, jsouc sídlem Podivovým.
L. 1379 seděli tu Sezema, Martin a Otík,
psal r. 1238 Dalibor z K. Ve 14. st. ná
ležela ves K. kl. Sedleckému, ale na syn Hrdiborův. V 15. st. seděli tu K0

svobodném dvoře s tvrzí seděl ]. 1361 Da ko řovci z Kokořova. jichž rod teprve
libor z K. Za držení Hrůzův z Chelčic, za naší paměti vyhasl. Z téhož rodu seděli
kteří měli též duchovní část v zápisu, tvrz na tvrzi zdejší v l. 1524—1534 Petr a
spustla. K. drženy pak k Týnci n. L. a Jiřík (1545). K. pak připojen ke Vše
rubům přikoupeným a později se dostal
:s ním přip. k panství Pardubskému. (H. k Nekmíři.
I, 74, M. Vll. Sg.)

Kokoško, n. ves pod hradem Vald
Kojšice, ves u Sušice, n. vladycké sídlo šteinem (1413), která k témuž hradu pa

.(l, 1436 Racek z K.).

Kokašice,

ves u Bezdružic, kterou od

třívala. V 16. st. se již nepřip.

Kokot, n. ves, nyní položení Kokot

kázal hrabě Kojata (1227) sestřenci Bene sko mezi Klabavou & Bušovici. l.. 1358
šovi. L. 1379 držel K. Hynek Hanovec a 1379 patřila část ke Smědčicům; sice
ze vamberka a potomstvo jeho sedělo tu seděli !. 1379 Přibík Randák, Jindřich,
tu na tvrzi (1412 Jan). Později seděl tu Mach a Habart. Vladyky : Kokota se

JindřichHvozd : Horoušan(1—j.1459). dosti často přip. V 15. st. vypálena a vy

“L.1506 patřily K. ke hradu Švamberku,
s, nímž přip. k panství Bezdružickému.
Kokořín, ves a opodál zbořený hrad
v okresu Mělnickém. Ves stála již 1. 1320,
kdež ji Jindřich z Osm ěchova Hynkovi

hubena, náležela pak do r. 1553 Male
sickým z Poutnova. prod. pak Hořemysli
cům a s nimi se dostala obci Plzeňské.
Kokovice, ves v okr. Slan. n. s tvrzí,
l. 1318 sídlo vladyk Ondřeje, Petra a
Berkovi z Dubé postoupil. Ten anebo Kunráta. l. 1362 Buškovo a 1381 Jindřicha
potomci jeho postavili hrad, který držel Kokovce z Újezdce, [. 1394 Alše ze
od r. 1426 Aleš Škopek z Dubé a léta Slavětína aj. L. 1405 narodil se Stari
1444 Janek Řitka z Bezdědic (1- 1446). z K. Ok. l. 1505 k. K. Habart z Her

Tento jej zapsal Zaviši z Klinšteina,

tenberka od JindřichaHořešovce z Li

jehož syn Jan tu do I. 1499 seděl. Pak bošína. Z toho rodu tu seděli Petr (1531),
jej měla Markéta, dcera Janova, jejž jej Habart a Jan (1553) a Habartova dcera
postoupila manželu Mikuláši Pecingá Kateřina (1584). Tato prodala K. ke statku
rovi z Bydžína (1511). Následovalipak Vranskému, od něhož jsou v l. 1659 až
Zdeněk Mladota ze Solopisk 11532) a 1660 odloučeny. (H. Vlll. 215.)

po něm Hynek Beřkovský z Šebířova
(+ j. 1539), jenž jej byl 1. 1522 od bratra

Kolben, česky Kolný.
Kolbendorf česky Lysečiny.

na díl dostal ajak se zdá, Mladotovi za
Koldice, n. manství koruny České v Sa
stavil Dcera jeho Dorota Beřk. dědila K. sích a původiště pp. z Koldic, kteří se
a vdala se za Mikuláše Kaplíře ze Su 1. 1368 Karlovi IV. poddali, l. 1404 K.
levic (1545). Před r. 1587 přiženil se k Míšensku prodali a pak v Čechách by
sem Jiří Osterský ze Sulevic, pojav dleli. Jako léno přiznány zase l. 1459 a
Mandalenu ze Sulevic. Tito seděli na tvrzi, v potomních dobách s ostatními Saskými
nově ve vsi postavené, ač starý hrad tak lény až do počátku 19. století.
Koldín, ves u Chocně n. s tvrzí. léta
tak udržován. Syn jejich Jiřík prod. K.
(1595) Oldřichovi Hrzánovi : Hara 1406 sídlo Jaroslavovo, pak Prokopa Hroška
sova, od jehož syna Adama Dobeše cís. a l. 1451 Jana Náhradka z Bozkovic.
Rudolf II. K. koupil (1609). L. 1610 Pak následovali Dobšové z Bezdě
zase prodán Václavovist. Berkovi z Dubé. kova, jichž poslední byl Prokop (1- 1543).
L. 1622 zabrán a l. 1623 k. jej Albrecht Skrze dceru jeho Voršilu dostal se K.
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Kolešov velký, vesvokresu Podbořan,
v držení manž. Michala z Ríčan, jehož
syn Václav I. 1580 zemřel. Později držel L. 1319 majetek Ješka Lintvurma a slu
K. Jan Hylebrant Licek z Ryzemburka, žebné manství ke Hrádku Křivoklátu. Léta
jenž jej prod. (1604) Markétě Zejdlicové 1320 vysadil K. Albert z Chlumčan.
z Hustířan. Po ní jej držela dcera Anna, L. 1527 Janovi ze Strojetic z manství
od níž k. K. (1637) Anna z Oprštorfu propuštěn a dostal se pak Bedřichovi Ma
Po něm jej
roz. Robmhapka z Suché. Nedlouho potom šťovskému z Kolovrat.
přip. K. k Častolovicům, jež Ota, manžel drželi Radslav ze Vchynic (1583), Zdislav
Annin držel; jen v l. 1682—1684 byl Údrcký (1591),rod Beřkovských(1601)
samostatným dílem Jana Václava z Opr & od roku 1606 Beneš Libšteinský
z Kolovrat. Nástupci jeho Jaroslavu Ju
štoríu. IH. II. 172.)
Koleč, farní ves v n. děkanství ústském liovi ]. 1623 zabrán &prodán k Nepomyšli.
(1352 atd.), jež patřila »křižovníkům
Kolešov, ves u Žlutic, po níž se psal
s bílým křížema (t.j. Svatomářským) 1239—1252 Nekmír z K. 1 v potomních
a tedy ke statku jich Předlickému, dnes dobách byl tu vladyčí statek ( 1393 Jindřich,
snad osamělý kostel sv. Vavřince mezi jenž tuším K. prodal, 1402 Heřman, Voj
Hrbovicí a Červ. Újezdem.
těch -i-j. 1406). V 16. století přip. k panství
Koleč, Choleč, farní ves u Slaného, Žlutickému.
Kolešovice, městys v okr. Jesenickém
která se r. 1273 přip. a kapitule Vyše
hradské patřívala. Od cís. Zikmunda za n. s tvrzí. Ve 14. století byl tu farní
staven Václavovi Cardovi z Petrovic & kostel a K. bývaly rozděleny na několik
držen K. přes 100 let k Úštku. V 16. st. statků zemanských (1318 Vojslav, 1325
dosáhli ho Sezimově z Ústí dědičně, l. 1594 Přech, 1363 Vaněk a Pešek, 1372 Racek).
prodán K. k Libochovičkám. Jan Albrecht Od 1. 1396 držel K. Albrecht z Kolo
Pětipeský z Chýš (1- 1614) snad tu po vrat, po němž se vyskytuje jako pán od
stavil tvrz. L. 1623 zabrán Janovi Benj. r. 1416 Jan z Kol. Syn tohoto Albert
Sluzskému z Chlumu a prod. J. Ra koupil Krakovec, k němuž K. až do roku
šperovi.
Od r. 1630 držela jej rodina 1541 drženy. Tehdá koupil je Jeronym
Vriesův. 1671— 1698 Hrzánovézl—larasova, Hrobčický z Hrobčice, jehož rod (1571
pak Paradysové, v 18. století Ubellové ze Havel, 1618 Zdislav Havel), tu do 1 1623
Siegburka a po nich až do naší paměti seděl. Tehdá K. zabrány a dostaly se
Bohušové z Otěšic. (H. Vlll. 240.1
v držení rodu Mynychů z Arcperka,
Kolejovice n. ves v krajině mezi Kla kteří tu do r. 1676 seděli. K. byly pak
druby & Stankovy.

kl. Kladrubskému.

Patřívala bezpochyby v drženírodu Nosticovského

al. 1719

V 15. st. vypálena koupil je Ferd. Olivier hrabě Wallis,

od nepřátel a dostala se v zápis. držení
vladyk. V 16. st. držena k Čečovicům a
byla celá lesy zarostlá.
Kolence, ves u Lomnice, původiště

vladyk Chvalův z Kolenec.

jehož potomstvo tu bylo vrchností až do
roku 1850. Kostel byl od r. 1623 fili
alním, v letech 1706—1708 znovu po
staven a l. 1762 založena tu fara. (H.

Ves K. záhy VIII. 115.1

Kolín (vl. Nový Kolín nad Labem/,
přip. ke hradu Stráži a po zakoupení jeho
skrze pp. z Rožemberka k panství Tře král. město, založené před r. 1261 od
boňskému.
krále Přemysla a snad osadníky z Kolína
Kolesa, Kolesy. ves u Chlumce nad nad Rýnem zalidněné. Pevné jeho hradby
Cidlinou, jež se 1. 1299 přip. Patřívala bývaly pak vzorem při hrazení jiných měst.
ke hradu Hradištku, s jehož panstvím S městem povstal klášter dominikánů. Léta
v 16. st. přip. ke Chlumci. Ve 14. a 15. 1278 ležel tu Otík Braniborský s vojskem.
st. byl tu farní kostel, avšak později fara Král Václav II. udělil městu (1285) list
zanikla a kostel l.-1699 zbořen. l ves ochranný a několikráte tu přebýval. Král
zanikla a vznikla teprve pozdě po roz Jan nebyl zprvu na Kolínské laskav, po
prodání dvora.
něvadž ho 1. 1310 u sebe nepřijali, ale
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dav se uprositi, udělil jim vl. 1310—1327 Mnoho židů se sem l. 1564 přistěhovalo.
několik milostí. L. 1349 vyhořela část Ferdinand [. zastavil zámek K. (15561
města, pročež od krále (1351—1352) obci Karlovi ze Žerotína (1- 1561), po němž
úlevy činěny. Karel IV. udělil K.-u l. 1363
sklad dříví a l. 1372 dovolil obyvatelům,
aby o statcích řídili. Týž panovník do
končil (1378) stavbu farního kostela, který
léta 1313 až po kůr postaven, nicméně
i potom na něm stavěno. Václav IV. dal
obci popravu v kraji Kolínském (1381),

téhodní trh (1385) a právo míle (1391).

jej zpravovalaVeronika Žerotínská

z Lí

py (1- 1567). Ona a syn její Kašpar Me
lichar činili obci všelijaká příkoří. L. 1591
zase K. vyplacen a k ruce cís. Rudolfa II.
ujat. Městu tehdá škodily časté ohně a
r. 1588 a 1590 zemětřesení. l... 1590 za
ložen kostel sv. Jana Křtitele. L. 1609
zavedeny v K. luteránské řády. Obec
tehdá z rozličných příčin v takové závady
upadávala, že byla stižena velikým bře
menem dluhů. Císař Mariáš daroval panství

.-\si v l. 1413—1416 téměř celé město
vyhořelo. L. 1421 podlehl K. vítěznému
vojsku husitů & držel pak s Pražany. L.
1427 stal se v mysli obyvatel obrat, když K. (1611) Václavu ze Vchynic, jenž činil
tu velel Diviš Bořek z Miletínka, proto sousedům všelijaká příkoří. Věci ty k ná
K. obležen a dobyt. Odtud vládli tu Si pravě přivedeny, když Vchynský od soudu
rotci, zejména Jan Čapek ze San. Od zemského odsouzen a panství K. koruně
r. 1435 velel tu kněz Bedřich ze Stráž navráceno. L. 1615 dostal K. majestát na
nice, jemuž císař Zikmund panství krá koňské trhy. L. 1618 přidali se Kolínští
lovské okolo K. a okolní duchovenství za po dlouhém váhání k povstalcům. Za těch
psal. Týž přestavěl klášter v zámek. L. 1449 a následujících dob mnoho zkoušeli od
oblehlo K. vojsko jednoty Poděbradské, vojáků, l. 1622 všecky statky jim odňaty
avšak odraženo. Král Jiří vyvadil K. od a prováděna katolická reformace, l. 1625
Bedřicha a zpravoval jej skrze své hejt byli teprve tři katolíci a z počátku bylo
many. L. 1466 dal obci majestát na clo úsilí jezovitských kazatelů marné. Více
& daroval některé dědiny. Po jeho smrti provedl hejtman Jan V. Gryzl bezohlednou
dostal se K. synu jeho Viktorynovi přísností. Léta 1628 dosáhli Kolínští po
(14721, jenž přilnul k Matiáši, králi Uher tvrzení svobod a navráceny jim statky;
skému & proto l. 1473 Uhry na K. pustil. potom hejtman přesazen a panství připo
L. 1474 odešli Uhři a K. ujal Hynek, jeno k zámku Poděbradskému. Léta 1633
bratr Víktorynův; od něho pak král Vla zuřila v K. morová rána, potom sem vpadli
dislav K vyvadil 11486). K. jsa potom Sasové. L. 1639 obsazen K. od Švédů a
pod kr. hejtmany, sklesl na komorní město. uveden luteránský kněz. L. 1643 vpadli
L. 1502 zastavil král K. Mikuláši ml. sem zase Švédové a město vydrancovali,
Trčkovi z Lípy, jenž jej do r. 1506 a v následujících létech nejednou peníze
držel. L. 1512 dosáhli Kolínští druhého vydírali. L. 1650 založen kostel Bolestné
trhu výročního a l. 1514 vymanění z pod Matky boží a l. 1664 v K. klášter kapu
ručí hejtmanův. Léta 1513 tu byl sněm. cínů, ale klášterní kostel sv. Trojice do
Za krále Ludvíka držel panství zdejší K. končen teprve 1. 1671. L 1668 navráceno
Zdeněk Lev z Rožmitála.
L. 1525 tu obci podací kostelní ]. 1622 odňaté. Na
byl sjezd šlechty. Když později Vojtěch poč. 18. st. řádily tu nemoci a l. 1734
z Pernštejna zámek držel (1533), vzmá část města vyhořela. L. 1742—1744 zase
halo se v K. luteránství, k jehož obme zkoušel K. od vojáků a léta 1757 byla

zení pracoval Albrecht : Gutšteina v le v okolí veliká bitva (viz Kolínská
tech 1537—1545 držitel zámku. L. 1547 bitva). Za těch dob obyvatelstvo strádalo
bouřila se obec K., začež pokutována tak, také všelijakýmiútrapami. Vl. 1778—1780
jako jiná města; nevelké statky jí odňaté na panství istatku několik popluží podle
zase l. 1549 navráceny. T. r. vrátili se Rábovské soustavy rozprodáno a vesnice
sem také židé, kteří byli před tím vypo zakládány. Léta 1780 obdržel K. majestát
věděni, ale zase se 1. 1561 vystěhovali.,na

dva výroční trhy, léta 1788 zřízen tu
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čovu Jeníkovu, aby vojsko své sesilnil.
Mezi tím, co vojsko své na 53.000 mužů
rozmnožil, přepadl nejv. L. Nauendorřl',
oddělení Prušanu u Kolína v29. května) a
90 jich pobil. Dne 12. června vytrhl Daun
tomstva prodán Františku Horskému k vybavení Prahy a přitáhl dne 14. t. m.
z Horskysfeldu
(1862), odborníkovi k Jindicům. Dne 17. t. m. před polednem
na slovo vzatému ('i' 1877). L. 1831 zu stál Daun mezi Hradenínem a Nov0u vsí
řila v městě cholera. L. 1843 začala se podle Bečvárky. Bedřich II. 1král pruský),
stavba železné dráhy, po níž za krátko sešikoval své vojsko (36.000 mužůl mezi
následoval počátek velkého průmyslu. Vyšší Kouřimí a Plaňany. V noci potom seši
ruch duševní objevoval se potom ve všech koval Daun vojsko své znova. Střed po
oborech vědění a umění. L. 1866 přišli ložil mezi Přebozy a Chocenici, Wied se
sem Prusové, po jichž odchodu zuřilo pří svou divisí stál mezi Bošici a Svojšicemi,
moří. V l. 1866 1869 souženo město pravé křídlo postaveno na Kamhájek, levé
častými požáry. V l. 1869—1870 stavena na Vinohradě u Bošic. Předvoj pod Na
severozápadní dráha, čímž dosavadní ruch dasdym (15.000 mužův, z nichž 8700
praktický ještě zvýšen. L. 1872 provedena jezdců), postavil se u Křečhoře. Dne 18.
v K. z jistých příčin okupace vojenská. června dala se pruská armáda na pochod
L. 1879 založen nový železný most. Zna skrze Plaňany silnicí; veleli jí generálové
menití rodáci: Štěpán Kolínský n. 1379, Hůlsen a Zierhen. Když přišel Bedřich II.
Matěj Bartonius, M. Jan Kolínský (Colli k hostinci »u slunce:, přehlížel z hořejší
-nus) 1555, J. S. Machar (nar. 1864), též světnice postavení rakouské, ale poněvadž
členové rodiny Gosků z Sachsenthalu. Erb: mu bylo velmi silné, uzavřel. že uhodí
Modrý štít, u zpodu trávník a na něm levým křídlem na jeho pravý bok. O půl
stř. zeď ze štukoví postavená, se stínkami, druhé hodině dal se na pochod ke Kolínu.
branou otevřenou a v ní železnou mříží _ Daun, poznav úmysl králův, pošinul
ke spuštění připravenou; za hradbou vy- vojsko své dále k východu, sešikoval levé
nikají dvě věže, každá s oknem, cimbu-škřídlo jižně od Blínky, pravé na Kam
řím, cihelnou, končitou střechou a zlatouhájku a výšinách Křečhorských. Jízda po
makovicí a mezi věžemi erb království če- stavena jižně od Břežan a Wied, který
ského. (Vávra, Děje Kolína.)
Jpřidán pravému křídlu, postaven u Křeč
magistrát. L. 1796 téměř všecko město
vyhořelo. Za válečných dob na poč. 19 st.
hynuly městské živnosti &zvelebily se te
prve před r. 1848. L. 1827 prodán zámek
-s panstvím Jak. Veithovi, od jehož po

Starý

Kolin. farní vcs u Nov. Kolína,:hoře.

Nadasdy postavil se vedle něho

jejíž kostel ]. 1267 dostavěn a vysvěcen. k Radovesicům.
Asi ve 2 hodiny odpo
Podací patřívalo králům.K.patříval prvotně ; ledne učinil Hůlsen útok na Křečhoř rak.
ke stolním statkům královny. Sice patřeipěchotou obsazený a dobyl ho. Ziethen
k šosu města K., řídil se tamějšími měst.,odrazil Nadasdyho. který byl ke Kutlířům
knihami a měšťané Kolínští mívali tu svélpronikl azahnal jej k Radovesicům, avšak

dvory a obec pozemky. Při jednom bylajpronásledujícíPrušanépalbou dělostřelectva
tvrz, kterou držel r. 1436 Zachař z Řenečwa pěchoty v dubině jižně od Křečhoře po
0d Viléma, nástupce jeho, koupila jej obeclstavené přinuceni k ústupu. Prusové uči
Kolínská. Od té doby patřil K. obci v N.Ínili tedy útok na vojsko za Břístvím, ale
K. a když jí l. 1547 statky pobrány, při krvavě odraženi. Obnovili jej a dobyli
pojcn k zámku. Kostel v. ]. 1731—174o'také Chocenic, ale zase odraženi. Současně
znovu staven.
|učinil Hůlsen útok na divisi Wiedovu a

Kolínská bitva (dřívei Plaňanská, prorazil ji, avšak dragouni plukův De
často iChocemická).
K vybavení Prahy,|l.igne a Savojského s jízdou Saskou vra
od Prušanů obležené, vedeno vojsko polním maršálkem Daunem. Dne 6. května
r. 1757 přišel k Sadské, ale ustoupil před
Prušany proti němu vyslanými ke Gol-

]

zili na Prusy, povalili a rozprášili je.
Nyní ustoupili Prusové k silnici. Dobřtím
Břežan (5 hod. odpoledne), skončila tato
památná bitva, kdež utrpěl Bedřich ll.

Kolínsko — Kolomuty
úplnou porážku. Když král viděl, že je bitva
prohrána, kázal vojsku ustoupiti k Nym
burku; on sám ustoupil k Praze, aby své
vojsko odtud odvedl. Rakouské vojsko ten
den ztratilo 360 důstojníků a 7700 mužů,
Prusové 320 důstojníků, 13.400 mužův,
45 děl, 22 praporů. (Kriegs-Chronik Čsterr.
Ung. Zajímavé podrobnosti: Gottfried
Uhlig, Erinnerungen an die Schlacht von
Kolin. Wien 1857.)
'
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1623. Později jej držel Jaroslav Jáchym
Koc z Dobrše (1- 1656), od jehož vnučky"

dostal se Max. Rudolfovi z Gutšteina.
Po něm držel K. Karel Fruvein 1 Po
dolí (1- 1695), pak rod Tertzi až do
18. stol. Frant. hr. Tertzi, obnovil 1.1755
far. kostel. (Fara byla r. 1646 s Vilhar
tici, l. 1653 s Běšiny spojena. L. 1644

založeny matriky.) Erb: K. pečetí erbem
království Českého (lev bez koruny) —

Kolínsko, Kolínský kraj. |. Uzemí H. IX. 264).

Kolný (něm. Kolben), ves u Stolinek,

soudní a zprávní, vlastně kraj, pokud se
vztahovala poprava města Kolína, jehož
obvod shoduje se s obvodem dekanatu.
Doklady z l. 1295—1372 svědčí o tom,
že tehdá kraje Kolínského nebylo a místa
okolo Kolína do kraje Kouřimského pa
třívala. Podobněž nebylo kraje Kolínského
l. 1440. V l. 1392—1404 se kladou Ho
řany, Přítoka a Radboř do kraje Kolín
ského. Odtud jde na jevo, že týž kraj

4 stavení.
Koloděje,
(pův. Kalod—aji),farní ves
u Říčan n. s tvrzí, kterou Karel IV. da
roval bratru svému Janovi (1359). Později—
seděl tu rod Rotlevův, totiž Martina
(1- 1395), syna jeho Martinka, 1419 atd.
Jana, 1436 Alše. Vilém Kostka z Po
stupic prod. zámek K. 5 přísl. (1518)

povstalteprve po r. 138 1,když městu Kolínu
udělena byla poprava. Bezpochyby také
byl obvodem pro placení berně.
2. Děkanství neb kraj děkana Kolín
ského vyskytuje se jen v 1. 1384 a 1385

Po něm koupil díly dědicův Tomáš z Ja
vořice (1549), po němž držela K. dcera.
Anna, vdaná za Václava Rousova z Vraž
kova. Synové tohoto se zadlužili a jmění

[. 1608 ještě les. L. 1676 tu byla teprve“

Václ. Mandelíkovi z Chrástu (1-1544).

a vl. 1352—1367 a 1399—1405 patřily jich dostalo se věřitelům, jichž díly skou
pil ]. 1590 Jaroslav ze Smiřic. Od té“
doby měly K. stejné držitele s Černým

kostely jeho buď do děkanství Kouřim
ského neb Čáslavského. 7. Kouřimska pa
třily sem Kolín, Křečhoř, Žiželice, Žehoun,
Kbel, Zibohlavy, Lošany, Býchory, Ratboř,
Předhradí, Chocenice, Jezeřany, Ovčáry,
Pněv, Velyně, Měchovice & Sany. Z Čá
slavska patřily sem: Týnec n. L., Nebo
vidy, Pečky, Veletov, Starý Kolín, Rosochy,
Konařovice, Záboří, Selmice, Kolesa, Kla
druby.
Kolinec, (t. j. Menší Kolín, lat. Cu

Kostelcem. Marie Terezie Savojská (1—
1772)
postavila zámek, Jan Josef kníže z Lichten
šteina obnovil jej 1. 1806, postavil kostel
a nadal při něm lokalii (1804), z níž povstala
[. 1859 fara (H. B. 111.236).

Koloděje (u Týna n. Vlt.), správně Ka

ladý. U lidu Kaladěje.

Koloděje ves u Sezemic, kterou prodal
Střízek z K. (1 377) kl. Sezemskému. Po
Ionia), městys prvotně snad Staethlin jme zději drženy ke hradu Kunětické hoře a
novaný (viz Štetlín) Sice K. patříval krá s ním přip. k Pardubsku.
Koloděje, n. dvůr. u samého Vysokého
lovně a dostal se v manství pánům z Vil
hartic. V letech 1506—1507 puštěn dě—Veselí, jenž se r. 1361 přip.
dičně ke hradu Vilhartickému. Od 14.
Kololeč, Koleleč (pův. Koveleč), ves
století se tu přip. farní k\u_stel. Když po u Třebenic, jež od pradávna patřila ke
r. 1541 panství Vilhartické od věřitelův kl. sv. Jiří a ke zboží Třebenskému, avšak
rozchváceno bylo, dostal K. Václav Vyntíř mezi jeho vesnicemi se teprve 1. 1436 přip.
: Vlčkovic, jenž tu tvrz postavil. Po něm
Kolomuty, ves 11M1.Boleslavě n. stvrzí,
drželi K. synové Jan, Mareš a Jindřich,
naposled Jindřich ('I- 1604) sám, jenž obci
(1601) trhy vyprosil. L. 1610 přik. K.
k Tedražicům & držen k nim až do roku

l. 1311 sídlo Janovo a l. 1369 bratří Sobě

hrda a Načka. Později tu seděli Kojatové
(1404 Jan. 1406 Mikuláš) al. 1414 Procek
z K., jehož potomci (1445 synové Jan a Al
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Od
brecht) tu asi do r. 1460 seděli. L. 1469 v držení Beníšků z Dobroslavě.
držel K. Jan Loskot z Hobsdorfu a od těchto k.i část n. Mostská, která patřila
r. 1491 Mikuláš z Kozojed. Jan Řepa po zrušení bratrstva k nábož. fondu.
z Neveklova prodal K. ok. r. 1513 Kun
olvín, ves u Mirošova, bývalé přísl.
rátovi Krajíři z Krajku a od toho K. hradu Drštky, ale časem samostatný statek
je 1. 1516 obec Boleslavská (H. X. 42). vladyčí, který dr_žell. 1381 Nachval zK.
Komařice, vesu Trh. Svin, kterou drželi
Koloveč, městys u Nové Kdyně, který
patříval od r. 1226 klášteru Doksan v l. 1346 -1369 Beneš a syn jeho Beneš.
skérnu a ještě r. 1273 byl vesnicí. Daroval Později seděli tu zemané erbu orlice, ze
mu je Jindřich kníže a biskup (1' 1197). jména Beneš 1402—1425 a Odolen (1436
R. 1336 najal si je Jaroslav ze Skotec do
života a pod plat. Po r. 1420 dostal se K.
v držení světských pánův a na tvrzi zdejší
seděli purkrabě holdujíce odtud okolí. Král
Vladislav potvrdil K. (1491) Janovi z Rou
pova, který jej ke hradu Roupovu připojil.

atd.),Jan(1452),Beneš (1457). Okolo roku
1472 patřily K. již jinému rodu. L. 1525

držel K. Lipolt Hřebenář z Harachu
Volf Krajíř z Krajku prod. K. (1541)
Ctiborovi Dráchovskému z Dráchova

(? 1545), po němž nasledoval syn Adam.
L. 1577 byl K. pánům Roupovským pro— Po smrti jeho dostala K. sestra Krystyna,
dán. Tito měli tu panský dům a kostel také která s manž. Jiříkem Kořenským z Te
již za nich stál (l. 1599 obnoven). Při dě rešova (1- 1568) zámek zdejší postavila
lení panství Roupovského dostal se K. spo (1566). Když se synové jejich dělili, do
lečně bratřím Janovi a Hynkovi Obou po— stali K. Petr a Ctibor, z nichž tento koupil
lovice k. ok. r. 1589 Jindřich st. ze Žakavy l. 1591 díl sirotkův Petrových. Po něm
a připojil je k Srbicům; s těmito se dostaly seděli tu z téhož rodu Karel (1592) a
k Chudenicům. Přičiněním Diviše Žakavce Ctibor, jenž prod. K. klášteru Vyšňo
L. 1653 posvěcen oltář
byla 1. 1652 fara ze Srbic do K. přenesena. brodskému.
L. 1729 chrám vyhořel a 1. 1731 obnoven. nový v kapli sv. Bernarda, která byla
Erb: štít modrý a v něm zl. kolo 0 šesti v zámku (H. II. 273).
Komárov, ves u Hořovic, po níž se
špicích (M. Xll. 88).
Kolovraty (pův. Kolem—ati),ves u Říčan, nazýval r. 1263 Bohuslav z K. V 14. st.
jež se přip. r. 1205. Mladota byl před tím byl v držení několika členů rodiny Pe
popluží v K. daroval kl. Ostravskému. šíkův z K., kteří jméno to dědili po pra
L. 1238 žil Mladota erbu orlice; týž erb otci Pešíkovi (1386—1405). Po něm ná
měli pak páni z Kolovrat, jichž předek sledovali syn Kunata (1- 1420) & vnukové
Albert se 1. 1347 tak psal, ale již K. ne Mikuláš, Pešík a Boheš. Pešíkovi synové
držel. Tyto totiž měl Meinlin, měšťan Praž Kunata a Jan zbohatli (1491 atd.), avšak
ský, a po něm syn jeho Michal (1344). Kunatovi synové zase znamenité jmění
Okolo 1360 měl je nějaký Ješek. Buď celé rozdělili. K. držel Jan ('I- 1549) a po něm
K. aneb větší jich část přik. do r. 1420 od synové Bořivoj a Adam. Tehdáž tu byly
křižovníkův Svatomářských &drženy želez. huti. Jan, syn Bořivojův, zemřel před
odtud k Úhřiněvsi.
r. 1586 a K. dostal se napřed Jiříkovi
Kolozruky (prv. Korozluci), ves v okr. P. (1- '1601) a l. 1602 Jindřichovi Otovi
Mostském n. sídlo vladyčí, jež drželi v letech z Losu. Tomuto l. 1621 zabrán a při
1325—1349 Petr a pak syn jeho Zhramír, pojen k panství liořovskému, s nímž
l. 1378 atd. Hynek al. 1399 Petr z Gablen l. 1623 prodán (H. Vl. 198).
Komárov ves u Holic n. s tvrzí, na
ce. V l. 1408—1419 patřila polovice K.
k Bělušicům. L. 1464 dán byl plat na K. níž seděli l. 1415 Hlaváč, 1454 Beneš.
bratrstvu p. M. ve velkém kostele Most Část patřila ke kl. Sezemskému a ta do
ském. V 17. stol. bylo K. v držení rodin stala sel. 1465 vladykám z Kunčího a
Hartyšův & Brunerův & l. 1688 dostaly se později k panství Pardubskému, k němuž
v držení Rajských z Dubnice, jehož p0-. !. 1490 veškerá zápisná část vyplacena.
tomkům do r. 1786 patřily. Od 1. 1806 bylyjNa tvrzi seděli v 16. stol, Komárovští
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z Libanic (1538—1549 Jan), ale i ten Některé dědiny u vsi patřívaly ke kl.
ostatek přip. potom k Pardubsku (H. I. Zderazskému
a 28 rybářů ke hradu
65, P. A. X. 294).
Komárov, farní ves u Žlutic, v níž byla
fara již před r. 1358. K. patříval králům
až do r. 1420, pak ale zastaven s hradem
Nečtinami. V 15. stol. byl připojen ke
Hrádku. Prohořskému, jehož přísl. byl jíž
léta 1504. Kostel zbaven byv r. 1623
faráře sklesl na filialní. L. 1750 znova
postaven, l. 1815 tu zřiz. lokalie a l. 1857
fara.

Borku (až do 16 st.) Část Zderazsltá při
pojena v 15. století ke hradu Mostskému,
k němuž se 1. 1480 K. počítaly. Osecká
část pak prod. ]. 1576 Jiříkovi : Hartuš
k Zaluží. L. 1622 k. část. K. Vilém ml.

z Lobkovic z konňskace po Bohusla
vovi z Michalovic
a držel ji k Novo
sedlům, druhá část patřila ke hradu Most.
jestě l. 1621.

Komořany. zámek u Zbraslavě, n. ves,
dvůr, n. ves u Maličína která se přip. v základním listu Vyšehrad.
v okr. Habrském, jež byla 1. 1591 přísl. (1088). Prvotně tu byly dvě vsi Komo
Světlé.
řany a Komořanky. Ony patřily kapit.
Komárov, n. ves mezi Zbýšovem, Še Vyšehradské a tyto kl. Zbraslavské

Komárov,

bestěnici a Chvalovici v okr. Čáslav. Pa mu. L. 1436 dostaly se K. zápisem Matěji

třívala kl. Sázavskému

a k proboštství Vědetovi

: Moštěnic,

l. 1470 Václ.

Zbýšovskému, s nímž přip. l. 1463 ke Ojířovi z Očedělic. L. 1589 prod. od
hradu Chlumu.
kl. Zbraslav. dědičněVácl. Šturmovi z Hyrš
Komberk (pův. Kornberg), dvůr u Tou feldu (1-1595), od něhož neb syna Adama
škova n. hrad založený snad od Ojíře tvrz postavena. Od r. 1607 seděli tu Rad
z K.. který jej l. 1313 až asi do 1340 ničtí ze Zhoře a l. 1622 zabrány K.
držel. Král Jan, na nějž spadl, daroval jej JáchymoviŠťastnému Šturmovi z Hyrš

1. 1341 kl. Teplskému, jenž jej po roce feldu, po čemž navráceny kl. Zbraslav
1350 zase prodal. Držel jej Ctibor ze skému. L. 1742 jednalo se tu o příměří

Švamberka, jenž jej postoupil l. 1368 s Francouzi (H. VI. 86).
kl. Kladrubskému. Za jeho držení spustl Komorce, Komořice (prv. Komorcí),
hrad a zůstal tu jen dvůr, kterýž opat véska u Oplan v okr. Kouřim, kterou
l. 1422 Vilémovi z Nečtin zastavil. K. dal králevič Karel (1339) ke kapitole
později držen byl k zámku Bělé al. 1628 Všech Svatých. Po r. 1420 uchvátili K.
držitelům dědičně doprodán.
světští páni. Král Jiří zapsal K. Janovi
Komonice n. zemanské sídlo (ves?) Čabelickému ze Soutic a Zbynkovi
v okolí Katovic, na němž seděl 1. 1368 a ze Soběšína a potom byly v držení Ča
1374 Markvart Novák a okl. l. 1420 belických (i s tvrzí) až do r. 1586, kdež
Bušek. V 16. stol. se nepřip.
dědičně prodány Benjamínovi Kutovci

Komonín,Kamonín,Komouň,špatně z Úrazu.

Arnoltice

L. 1588 k. je Jaroslav Smi
(něm. Arnsdorf, lat. Arnoldi řický ze Smiřic a připojil je k panství

villa), ves v okr. Ústském, v níž byl farní Kostelekému.
kostel před r. 1363. Ves tu drželi roku
Komorovice
(prv. Komorovz'ci), ves
1363 Oldřich z Mirešovic.
1393 Jan u Humpolce, která patřila r. 1226 a 1437

Lucensdorf, r. 1400 G(c Karas, roku klášteru Želivskému a od panství Že
1413 Mikeš z Mojžíře. Od r. 1417 pa
třila ke hradu Blansku celá ves K. a s ním
připojena k panství Březnickému. Po roce
1623 zanikla tu fara a kostel se stal
íilialním. L. 1798 přestavěn a rozšířen.

Komořany, vesv okr. Mostském, která

livského odtržena nebyla.

Komorsko,

myslivna u Jinec, n. ves.

L. 1454 přip. se jako přísl. statku Jine
ckého, ač není jisto, zdali ještě stála. V 16.
století se již nepřipomíná.

Komošín,

ves v okr. Klatov., vystavěna

se i s blízkým n. jezerem r. 1250 přísp. v ohradě býv. hradu, na němž bydlívali
Král Václav daroval tehdá polovici svou páni vsi Svrčovce (1334 Oldřich, syn Ol

rybářů tamže s částíjezera kl. Oseckému.

dřichův, 1339 Půta,

1379—1395 Bušek
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z Pušp erka, 1419 Sezema.) Později páni Žimuntic,

od 16. st. byly přísl. statku

.
opustili K. a postavili si tvrz ve Svrčovci. Bezského.
prod. (1510) Končice, ves u Žiželic, r. 1358 atd.
K. hrad pustý & tvrz ve Svrčovci Janovi s farním kostelem, nad nímž podací kapi

Jan Kanický z Čachrova
Jeníškovi

z Újezda. Jezovitézřídiliv pu tule

Boleslavské

příslušelo. V 16. st.

stém hradě (17031 kapli sv. Maří Maj byly K. přísl. hradu Hradištka, s nímž
daleny, která za cís. Josefa ll. byla zru přip. k panství Chlumeckému. Po r. 1623.
šena.
zanikla tu fara, a když kostel ]. 1726
Komošín, Kornšín, n. ves u Pušperka shořel, již neobnoven.
Konrac viz Kunrac.
(nyní rybník téhož jména pod Pušperkem).
Konecchlurh, ves u Jičína, po níž se
L. 1390 byla přísl. hradu Pušperka a
jeden dvorec patřil k faře Polenské. Za nazýval r. 1226 Dalibor z Konecchluma.
husit. válek byla vypálena a proto v letech L. 1304 žil Léva z K. Ve 14. stol. byl.
1447—1548 slove pustou vesnicí.
tu far. kostel, jehož podací měli 1355
Komošin, Komušín, Komšín, ves Jan z Verdeka, Jošt a Marta, vdova po
u Horažďovic, jež patřila l. 1399 bratřím Načkovi, 1378 Mikul. Verdek, 1397 atd.
Přibíkovi ze Lhoty a Buškovi ze Sedla. Petr a Hynek, 1411 Přibík. Jindřich Ko
Se Lhotou dostala se ke statku Hošti necchlumský z K.prod. K. (151 1) Janovi
ckému.
Kapříkovi z Lesonic (1- j. 1523), po
Konarovice, far. ves u Kolína, po níž němž drželi jej synové Zikmund a Aleš. Onen

se psal l. 1238 Odolen z K. Ve 14. stol. prod. K. do rodu Vojických : Nové
byl tu farní kostel. K. drželi 1358—1361 vsi. L. 1560 k. je Barbora z Kolomut
Bartoš Puklice, 1380 Václav, 1400 Vítek a nedlouho potom přip. ke Kovači, s níž
z Černčic, probošt, 1402—1419 Vítek přik. k Úlibicům. Po r. 1623 tu fara za
z Turovic.
V 15. stol. zvali se odtud nikla. L. 1749 kostel znova postaven (H.
Konarovští z Libanic. Vl. 1492—1503 V. 205. M. Xll. 114.).

Koněprusy, ves u Berouna, jejíž část
držel K. Petr Sak z Bohuňovic, po
němž následoval Václav Háša z Újezda. patřila l. 1437 ke Kornu, sice tu byl také
vladyčí
statek (1464 Zdeněk z K.) V 16._
Rod jeho (1540 Jan, 1584 Jan Jiří; seděl
tu do r. 1588. Následovali pak Freusich století patřily K. ke hradu Točníku.

Konětopy. Konotopy, ves v okresu
selbst a Klusákové z Kostelce, od r. 1614
Kryštof Nybšic z Holtendorfu, jehož Brandýs. n. s tvrzí jež byla sídlem vladyk.
potomkům do r. 1652 patřily. Od r. 1661 Z K. brali l. 1392 platy křižovníci _Svato

seděl tu rod Šofmanův : Hemrlesu; márští, sice z držitelů znám jest Ctibor
od nichž přešel l. 1746 na Robmhapy z Chlumu & Jan, syn jeho. Tvrz & ves
z Suché. L. 1772 dostaly se v držení patřily již 1. 1502 k Brandýsu.
Netolických z Eisenberka. L. 1683 Konětopy, ves u Loun, n. vladyčísídlo,
založ. zámecké kaplanství, [. 1720 admi jež držel l. 1408 Petr. Část vsi patřila
nistratura fary, l. 1623 zániklé, a l. 1820 sice l. 1357 ke zboží Ročovskému pp.
obnovena fara. V 19. stol. drželi K. ro z Kolovrat & l. 1523 celá ves ke hradu
diny Cavriani, Rumerskirch a Ha Pravdě.
Konice (obec. Kounice), městys u Čes.
rachové (Hist. sbor. 11. 137).
Brodu l. 1295 sídlo Předbora, Nachvala
Konařovice, n. ves, pak dvůr v okolí a Zachaře, potom ve 14. stol. farní \'es,
Radějovic, který byl 1. 1614 pust a př1k. kterou drželi v l. 1354—1358 Zdeněk,
ke statku Lojovskému.
Jan a Jiří. Až do 16. stol. bylo tu ně
Konařovice, n. ves jižně neb jihový kolik vladyčích statkův, z nichž jeden
chodně od Konopiště, ]. 1327 přísl. hradu drželi v 15. stol. Kačicové z K. Po roce
Konopiště.
11542 skoupeny ty statky od Vachtlův

Končany,

hajnice u Bzí (Týna n. Vlt.) z Pantenova,

z jichž rodu tu seděli na

n. ves. Ve 14 st. patřily K. vladykám ze tvrzi ok. l. 1540

Jiřík, 1555 Zdeněk a.
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Jáchym, pak tento sám (1- 1593). Po tomto

dědil zeť Prokop Dvoř'ecký z Olbra
movic a l. 1601 následovali Jan Rudolf
Trčka z Lípy a manželka jeho. Po kon
fiskování Trčkovských statků dostaly se
K. (1644) hrab. Albrechtovi Gustavovi

Spignolovi

z Bruay(1'

Konojedy, farní ves u Kostelce n. Č. 1.
v níž byl farní kostel již r. 1352. 0 po
dací při něm přeli sel. 1380 Jan ze Střimelic
11Václav Stach kožišník z Prahy. L. 1402
drželi K. Mikuláš a l. 1415 Jan Vrbí

kové z Tismic. Slavatové koupivše K.
1645);od jehož připojili je k panství Kostelce nad Čer. 1.

rodu prod. (1667) Arnoštovi de Suys L. 1616 vypuzen katolický farář, avšak
(1- 1677). Syn toho Frant. J. A. Viktor fara pod obojí zřízená po r. 1623 za
(1- 1691) odkázal K. do rodu Thunov nikla ateprvel. 1783 zřízena lokalíe, která
ského, ale 1. 1693 prod. Janovi Rud. l. 1855 povýšena na faru. Kostel l. 1768
hrab. z Morzína, jehož rodu do r. 1760 znovu postaven.
Konojedy, farní ves v okr. Úštěckém,
patřÍly. Potom přivtěleny k Lichtenštein
ským panstvím. Po r. 1623 zanikla fara jež se přip. l. 1057 jako jmění kostela
Na tvrzi seděli vladyky
a teprve 1. 1762 obnovena. L. 1883 nový Litoměřického.
z Konojed- (1360—1375 Jan, pak synové
kostel postaven (Trnka, Kounice).
Konice, Kunice, ves v okr. Doupov., Kuneš a Petr a Kunšovi synové, totiž Jan,
která se přip. r. 1196. L. 1447 dostala Markvart a Jan 1429). Skrze Bětu, dceru

se za podíl Pechanci Ojířovi : Očedělic Kunšovu, dostal se Ctibor z Tloskova
a patřila pak ke zboží Vintířovskému.

v držení K. (1451). V 16. stol. seděli tu

Konigshan (dříveKúnígshan), vesu Ža
cléře: založená na království a proto tak
pojmenovaná. V 16. stol. držena ke hradu
Žacléři, později k Trutnovu. Obec Trut
novská prodala K. (1609) kromě dvoru

Konojedští z Pojetic (1509—1527 Al

klášteru

Křesovskému.

brecht, 1545 Vilém, 1569—1598 Jindřich,
1598—1620 Albrecht). L. 1623
K.
Adam Gotfrýd Berka z Dubé, a po něm

je drželZdeněkLibšteinský z Kolovrat.
Později při Pro dluhy pr. jel. 1650 Janovi ze Šporku,

jehož potomstvo tu po meči a po přeslici
Konigswalde, farní ves u Šluknova, (Sweerts-Spork) až do 1. 1802 sedělo. Od
prvotně přísl. hradu Honšteina, od něhož nich založen l. 1739 kl. Servitů, který
1. 1785 zrušen, po čemž klášterní kostel
přidělenake Šluknovu (viz Honšteinsko).
Zde narodil selFerdinand Kindermann ze vyhlášen za farní.
Schulsteina, biskup Litoměřický & muž
Konopiště, zámek u Benešova, zalo
0 školství v Čechách velezasloužilý.
žený bud' od Miloty : Dědic odjinud
Konin (pův. 0/.om'n), ves u Kolince, -z Benešova (1- 1307) neb jeho potomků.
pojen zase k Žacléři.

jež patřilado r. 1290 klášteru

Doksan. Ok. [. 1327—daroval jej Dobeš 2 B. pří

Bohuslavovi z Budětic
výměnou po buznému svému Zdeslavovi ze Štern
stoupena. Potomci tohoto drželi ji ve 14. berka, jehož potomci tu skoro 300 let
a 15. st. k panství Vilhartickému. V 16. seděli. Ze 4 synův Zdeslavových (1- c. 1344)
stol. přidělen ke Kolinci.
dostal jej za díl syn Zdeněk (1- c. 1388),
Konín, vrch u Haclova blíže Frymburka jehož syn Albrecht (1381—1413) sešel bez
mužských dědiců. Dostalo se tedy K.
(1373)
Konobrže, ves v okr. Most., n. s tvrzí Petrovi ze Šternberka, jako vnuku nej
a vladyčí statek (1410 Šimon, 1453 Va— staršího z dotčených 4 bratří, jenž l. 1420
něk Kladný), na němž seděl rod Beh mů smrtí sešel. Nějaký čas držela pak K. vdova
z K. (poslední 1522 Václav), 1558 dostal Perchta z Kravař a odevzdala je okolo
se v držení Langenaurů, ke sklonku téhož 1. 1440 zákonnitému dědici Zdenkovi ze
století Lunkvicův. L. 1628 k. je Kašpar Šternberka, jenž byl pravnukem dotčeného
Pa nvic z Kukelovic od Albrechta Lunk nejstaršího ze 4 bratří. Zdeněk účasten
vice, později seděli tu Rajští z Dubnice, byl všech tehdejších veřejných a válečných
Sobětičtí (1700) a l. 1736 přik. ke stat běhů; když však se protivil králi Jiřímu,
kům města Mostu.
obleženo K. (1467) a po 18 měsících do
Místopisnýslovnik: Čúsl historická.
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byto. Navraceno l. 1479 zase synům jeho.
Držel je pak Jan a po něm synové Zde
něk mladší a Jiřík, každý polovici (I490).
Díl Zdeňkův (1- 1496) dostal se strýci jeho
Ladislavovi a Jiří zapsal díl svůj Zdesla
vovi. Oboje spojil jiný Jiří, jenž před
r. 1535 bezdětek zemřel. Následoval pak
v držení Adam, jenž l. 1560 zemřel. Když
se synové jeho dělili, dostalo se K. Vilé
movi (1- 1562). Po něm následovali bratr
Jan (1- 1578) a tohoto syn Adam mladší.
Když tento l. 1588 bezdětek zemřel, dě
dila K. sestra Eliška, manž. Arkleba z Ku

novic. L. 1604 prod. K. Dorotě Hodě

jovské

z Harasova,

která část hradu

přestavěla (1605). Syn její Bernart od
souzen jmění a K. dostalo se napřed

Albrechtoviz Valdšteina (1622) al. 1623
PavloviMichnovi z Vacínova. Po tomto
následoval (1636) nejstarší syn Václav,
jenž odkázal K. (1667) bratranci Zik
mundovi Norbertovi; že však tento brzo
zemřel, nezletilé dítky zůstaviv, prod. K.
(1673) Jiřímu Ladislavovi hrab. ze Sin

zendorfu. Od jeho syna Filipa Karla
k. K. (1701) Frant. Karel hr. Přehořov
ský z Kvasejovic. l,. 1715 dostalo se
K. v držení Jana Jozeta hr. : Vrtby
(1- 1734), jehož potomci (1734 Frant. Vá
clav 1- 1762, Frant. Jozef 1- 1830) tu do
r. 1839 seděli. I... 1738 narodil se na K.
proslulý topograf a upřímný Čech Jaro
slav Schaller. L. 1775 chráněn zámek
proti povstalým sedlákům. L. 1830 přešlo

K. dědictvím v držení rodu Lobkovské
ho (Jan Karel a 1870 Frant. Eugen). Za
naší paměti stal se držitelem arcikníže
Fr. Ferd inan d, jenž K. ve skvostné sídlo
proměnil

toho statku byl tu ještě jeden dvůr mniš

ský a jiný kláštera

sv. Anny;

oboje

ujala l. 1421 obec Pražská a až do roku

1454 měl K. Aleš ze Šternberka.
V 16. st. měl kl. sv. Kateřiny K. tvrz
a ves pustou.

Později tu povstal dvůr,

který se dostal jezovitům

a přip. k Tu

choměřicům. L. 1712 zříz. tu kaple sv.
Lidmily a bývalý farní kostel l. 1779
zrušen (H. Vlll. 237).

Kopanina

zadní, ves u Ořecha, jejíž

osudy ještě nejsou na jisto postaveny.
(Bezpochyby některý z předešlých udajů
týče se této K0paniny.)
Kopatrce, někdy ves v bývalém Pra
chensku.
Kopec, ves u Prostiboře, ves n0věj
šího původu, která povstala při zámku
Prostiboři na kopci. Jméno její od Něm
cův na týž zámek přeneseno.
Kopidlno, město, prvotně ves s tvrzí,
na níž seděli l. 1322 Petr al. 1340 Vok
(z Kravař). L. 1361 kostel zdejší pový
šen na farní za Věnka z K. L. 1383 k.

K. Zdeněk z Nadslavě, předek Kopi
dlanských z Kopidlna, po němž tu
vládl napřed syn Jan a od r. 1403 syn
Zdeněk. Dědici tohoto byli syn Zdenata
(1- 1463) a vnuk Zdeněk. Když Jan, syn
tohoto, l. 1506 v Praze odpraven, zdvihl
bratr jeho Jiřík zhoubnou válku. Bratr
jeho Zikmund vyprosil městu majestáty na
trhy a erb (1514, 1523), sám mu také
učinil milosti. Od něho k. K. (1527)

Václav Haugvic

z Biskupic

(1- 1535),

jehož synové se 1. 1548 dělili. Jan a La
dislav drželi K., později Jan sám a prod.

je (1. 1559) Kašparovi Robmhápovi
z Suché (j'- 1592). Syn tohoto Baltazar

(M. B. 111. 34).

Konr viz Kunr.
zapsal K. (1614) Janovi Rudolfovi Trč
Konradsgríin,
n. ves u Jachymova, kovi z Lípy, jenž udělil městu !. 1619

při hoře řeč. Pfaífenberg,

která

patřila milost, aby 0 statcích svých řídili. L. 1624
připojeno K. ke knížectví frydlantskému,
avšak po jeho rozpadení dostalo se léta

na poč. 16. stol. bratřím Hozlaurům

z Hozlau.
Kopanina

přední neb malá,

ves 1638 Jindřichovi Šlikovi

z Holiče

u Tuchoměřic, l. 1285 snad sídlo Budi (1—1650). Potomci tohoto (František 1-1675,
slavovo. Ve 14. st. byla tu fara. V letech Frant. Josef-[- 1740, Frant. Jindřich 'i' 1766,
1363—1372 držel ji Jan ze Smilovic, Leopold Frant. 1- 1770, Jozef Jindřich
1. 1386 Zaviše z Míkovic, ]. 1402 Václ. 1- 1806, Frant. Jindřich 1- 1862) byli tu
Šrank.
Od r. 1408 seděl tu Albrecht do r. 1850 vrchností. L. 1705 postaven
Chotek a po něm dědili synovci. Kromě nový kostel, jenž ]. 1855 opraven. l-„eta
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1854 zemřel Fr. A. Vacek, zdejší děkan,
pilný sběratel pamětí. L. 1873 postavena
radnice. Erb: štít modrý & na něm půl
černé kozlové hlavy s krkem a jeden roh,
a druhé půl kozlové hlavy bílé a též druhý
bílý roh (erb vlastní pp Kopidlanských.
H. X. 306).
Kopidlo, ves 11Plas, která se r. 1181
přip., jsouc sídlem Vitoňovým, avšak
r. 1183 darována tu také dědina knížecí
klášteru Plasskému. V držení téhož klá
štera zůstalo K. až do jeho zrušení. V 16.
st. bylo pustinou.

se s přípravami začalo. Následkem toho
bylo, že N. K. 1. 1781 přeloženy na ny
nější místo (Plícka, Něm. Kopisty 1885).
Koporeč, ves v okr. Mostském, n. sta
tek vladyčí, o nějž se 1. 1450 dělili Kun
rat s Janem a jeho sestrami. Po synech
n. Zikmunda z K. dědil K. před r. 1516

Bartoloměj Křen z Velebudic,

jehož

potomci byli Filip, Zikmund (1- 1568) a
Jan Zikmund (1- 1589). Po posledním
dědila máti, která jej odkázala přátelům.

Držel jej 1. 1605 Jan Prog

z Velnic,

ale 1. 1613 přikoupen k Postoloprtům.

Kopisty

(prv. Kopisti), ves v okr. Ještě v 17. st. tu stála tvrz.
Most., která se r. 1227 přip. Tehdá da
Koprník, ves u Kněžmosta, n. vladyčí
roval Kojata Hrabišic statek svůj v K. statek, který držel l. 1391 Oldřich. V 16.
kl. Zderazskému,
avšak byl tu také stol. byl v těch místech toliko rybník,
který patřil k Valečovu. L. 1592 byl tu
již jeden osedlý a později vznikla tu ves,
jež přip. s Valečovem k Mnichovu Hra
dišti.
Korce, dvůr u Žehuně, n. dvě vsi a
tvrz, po níž se psal roku 1267 Černčk
z Kořec a l. 1295 Beneš. Pozdější drži
telé byli 1359 Jan, 1365 Petr, 1390 Ber
děli tu Hochauzárové, na poč. 16. st. nart. Aleš, syn Načkův z K., zapsal K.
Smolíkové ze Slavic, od nichž je k. svým přátelům. Ke konci 15. st. drželi K.
vladyčí statek s tvrzí, na němž seděli
l. 1238 Chotěbor, !. 1263 Jetřich. Kdežto
duchov. část držena od r. 1420 k Mostu,
byl statek vladyčí manstvím ke hradu
Mostskému. Ve 14. st. byl tu far. kostel,
k němuž podávali l. 1379—1383 Jan
z Haugvic, 1392—1398 Jan Schadernicht,
1409—1422 Václav z Mrzlic. Později se

(1533) Jiří Sekerka z Sedčic. Dědici Slavatové z Chlumu. Ti postoupili
jeho prod. K. (1543) ke špitálu sv. králi drahně dědin k udělání ryb. Že
Ducha blíž města Mostu. Obec při hounského, čímž snad obě vsi (Větší a
koupila pak 1. 1595 část, která patřila Menší K.) zanikly (H. V. 297).
Korček, n. ves v krajině jižně od
posud ke hradu. Kostel byl po r. 1623
lilialním.
Žatce, jež patřívala kapitule
Vyše

L. 1332 najal si ji Albrecht
Kopisty České, ves v okr. Litoměř., hradské.
snad táž, která patřila !. 1228 kl. Opa ze Kryr. V pozdějších dobách (až do r.
tovskému, avšak později patřila kl. Dok 1430) patřila k jedné z prebend. 0 po
sanskému. Hynek, biskup Olomoucký byl zdějších osudech není nic známo.
Korček, Korec, n. ves východně od
111před r. 1349 plat pro týž kl. koupil.
Kopisty Něm., ves v okr. Litoměřic. Pelhřimova. Ve 14. st. patřila k arci
někdy na gruntech pevnosti Terezína le biskupství a držena k Řečici. V 16. stol.
žící, bezpochyby založena od. kl. Dok byla již pusta a patřila k Pelhřimovu.
Kořen, ves v okr. Bezdružickém, která
sanskčho a něm. osadníky zalidněná,
jež se ve st. 13. přip. Cís. Zikmund za prvotně patřila ku hradu Třebli (1379)
stavil K. obci Litoměřické (1436), kte z části a tak i v dobách potomních. l..
ráž zástava od krále Jiří obnovena, avšak 1461 seděl tu Prokop ze Švamberka.
l.. 1482 K. od probošta vyplaceny & ke Později patřil K. k Brodu a s ním při
kl. připojeny. L. 1620 sice si Litoměřičtí pojen k Plané. Část tato (pokud k Třebli
zase osvojili K., ale byli nuceni je na— nepatřila) byla pak samostatným statkem,
vrátiti. R. 1779 rozhodl se cís. Jozef ll., který drželi Jan ze Širntyngu (1' 1605),
Albert de Pris (1- 1642) a syn jeho Jan
;?y. K.byla
pevnost a postavena
místech
u Travčic,
rozkázal l. v1780,
aby ; Bedřich (1- 1712), pak Braunové z Brauns
33*

Koridorgis — Korouhev

436

dorfu a až do našeho st. Volfingárové' tyáš ze Štampachu, a pak z téhož rodu
z Volfsbachu.
dva, z nichž poslednímu l. 1621 zabrán.
Koridorgis, podle Ptolemaiovy geo Dostal se 1. 1623 v drženíVratislava szr
grafie místo (hrazené nebo město ?) v Ger štemberk a, po němž zdědila vdova Lavi
manii, jež dopadá podle jeho určení do nie, roz. Gonzagova. K. drželi po ní syn
krajin mezi Dunajem a pramenem Lah Frant. Vratislav (1—1641), pak dcera Marie
ským, tedy do (jižních) Čech. S jistotou Eleonora vdaná hrab. z Hohenembsu, od
níž koupen (1662) pro rod Švarcenber
nelze říci, kde stávala.
Kořín, n. ves kdesi v bývalém Pra ský. Tento tu byl až do r. 1850 vrchností.
chensku neb Budějovicku.
gL 1676 založeny matriky. L. 1681 přelo
Korkyně, ves u Dobříše, n. s tvrzí,: žena fara do Srbče, l. 1759 zde zase obno
původiště rodiny Korkův z K. (1318 vena. Kostel l. 1780 znova přestavěn. Od
Petr, 1390 Zdeněk, 1403 Filip). Po Dobře cís. Josefa ll. obdržel K. (1788) nadání na
z K. zdědil K. (1416) Bohuslav z K0 výroč. trhy. Erb: štít modrý a v něm snop
šíně, a část držel l. 1417 Hrdibor. Leta zl. barvy, po jehož obou stranách je po zl.
1449 držel K. Jindřich z Kralovic a klasu (H. Vlll 157).
Kornice, ves u Litomyšle, r. 1167 ještě
později přip. k Břežanům (před r. 1521).
L. 1583 odprodána zase Jaroslavovi ml. niva »na kornicecha. L, 1347 již ves stála
Beřkovskému.
Po něm (1597) vystří a při dělení statkův mezi biskupem a kapi
dalo se několik držitelův, až k. K. (1625) tulou Litomyšlskou přikázána této. L.
Václav nejstarší Vratislav : Mitrovic. 1398'při novém dělení zasejí ponechány.
V držení potomků jeho zůstala K. až do Po r. 1420 uchvátili ji světští držitelé a
r. 1668, kde koup. k Čími. L. 1680 oti drželi ji k zámku Litomyšli, k němuž do
prod. kl. Zbraslavskému
& přip. ke r. 1850 patřívala.
Korno, ves uBerouna, n. s tvrzí, l. 1263
Slapům (H. Vl. 117).
Kornatice. Kornatec (dříveKunra snad sídlo Vítovo (viz Koruna), [. 1360
tice, Konralice), ves u Rokycan, ve 14. Předbojovo. L. 1418 držel je Jan : Dou
stol. vladyčí sídlo (l. 1379 Přibík a Jin pova, jehož nástupce Vilém z D. je leta
dřich bratří, 1395 Bušek, 1407 Jan, 1437 prodal Petrovi. Tento byl předkem
L. 1470
uprostřed 15. st. Přech). V l. 1532—1601 Kořenských z Terešova.
patřily K. ke Spálenému Poříčí, avšak drženo K. k Okoři a dostalo se pak
s jinými statky v držení „Anny Lobkov
t. r. přivtěleny ke Šťahlavům.

ské z Klinšteina. V rodě Klinšteinském
(obecně Kornouz), zámek zůstalo K; až do r. 1540, kdež je koupil
městečko, kteréž bylo Jindřich Karel ze Svarova k Popovi

Kornberg, viz Komberk.
Kornhauz

Mšecký a Mšec,

1. 1318 sídlem Dcheřovým. Před r. 1361 cům (H. Vl 231).

Kornouz, v. Kornhaus.
nabyl ho Albrecht z Kolovrat a postavil
hrad K. On, aneb syn jeho způsobil od
Korojedy, v. Kurojedy.
tud bouři proti králi Václavovi, pročež
Koroseky (obec. Kroseky, prv. Koro—
K. dobyt a rozbořen (l. 1388). Mikeš seci), ves u Budějovic, n. s tvrzí. Ves K.
z Kolovrat, předek Kornhauzských
patřila v l. 1365—1566 ke statku Chlumu,
z Kolovrat, zůstavil syny Albrechta a pak byla samost. statkem Jindřicha Ča
Jana (1405), po nichž byli v l. 1450 až stolára : Dlouhévsi, jenž, tu tvrz po
1474 Jan a Zbyněk 1455—1506. Syn stavil (1- j. 1608). Po něm prodán statek
jeho neudržel K., který se dostal napřed sirotčí (1611) Vilémovi Přídruhovi Ko
Mikšovi Žehrovskému
říkoviBezdružickému

: Kol. a pak Ji covi : Dobrše. Tomuto K. vzaty. a
z Kol. (1-1528) l. 1623 obci Budějovské prodány. Od

V rodě tohoto (Jetřich 1—1547, Ludvík této koupeny l. 1636 k vévodství Krum
1- 1554, Jan) zůstal K. až do 1. 1569, lovskému (H. III. 95).

kdež prod. Bedřichovi Míč anovi : Klin
Korouhev,
farní ves u Poličky, jež
šteina. l-. 1586 následoval po něm Ma postoupena r. 1349 s far. kost. k bisk.
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Litomyšl. K. byla starodávným přísluš. při němž zůstala až do jeho přip. k Mni
hradu Svojanova. Když panství toto leta chovu Hradišti.
1555 děleno bylo, dostal Jan Žehušický
Koryta, ves u Klatov, l. 1316 sídlo
z Nestajova díl Korouhevský (1- 1564). Něprovo, jehož otec Zdebor před tím za
Po jeho smrti připadla K. zase ke Svo vražděn. L. 1331 patřila K. k Bezděkovu
janovu a přidělena l. 1583 k Bystrému. a již 1. 1348 byla v držení Sobětických
jimž do 1. 1406 patřily.
Po r. 1623 zanikla fara a K. přifařena ze Sobětic,
k Bystrému; l. 1783 zřízena tu lokalie, Později tu byla tvrz, na níž seděl Mikuláš
z Bezděkova, jehož vdova prodala K.
která povýšena l. 1856 na faru.
Koruna, zámek u Chlumce n. C., po (1460) Buškovi zPěžína
& synu jeho
staven byl v l. 1721—1723 od hraběte Půtovi. Od té doby patřila K. k Bezdě

Frant. Ferdinanda Vchynského ze Vchy kovu (H. IX. 166).
nic a pojmenován od něho Karlskrone.
Koryta., Koryto,
protože tu Karel VI., když byl korunován
na krále, 3 dni přebýval. Od té doby byl
obydlím držitelův panství Chiumeckého.
Koruna, po níž se nazýval r. 1263
Vít z K., bezpochybytáž, jako Korno.

r. 1233“ přip.

ves u Plas, jež se

Prvotně byla jměním kl.

Kladrubského,

avšak tento ji prodal

]. 1233 kl. Plasskému. V 15 st. do
stala se v držení zápisných držitelův a
držena ke Kaceřovu, s nímž zase připo
Korutany, Korytany, n. vesuMníšku, jena ke klášterství Plasskému.
na království založená, která patřila leta
Koryta (něm. Nirschlern), ves v okr.
1409 ke Mníšku. V 15. st. spustla, od Kaplickém, kdež dal 1. 1375 Procek z Ra
Mníšku odcizena :: dostala se k Hořovi kova 3 dvorce ke kostelu Rožemberskému.
cům. l.. 1548 prod. Anna K'enovská Od té doby patřila K. k panství hradu
z Říčan ves pustouK. Václavovi Vrati Rožemberka.
slavovi z Mitrovic, jenž ji zase ke
Koryta, n. ves u Třebska, která byla
již na poč. 16. stol. pusta a patřila ke
Mníšku připojil.
'
Korutice, Korotice, ves u Janoviček, statku Třebskému.
Korytany, viz Korutany.
v 15. st. majetek vladyk z Hrádku, po
zději patřily K. ke špitálním statkům mě
Korytany (něm. Rimll), ves u Mutě
sta Čáslavě. L. 1561 prod. k Janovič nína, kdež před dávnými dobami nějaká
kám, l. 1583 dostaly se v držení Boh tvrz stála. Ves K. povstala na království
daneckých z Hodkova. Tehdá tu za & patřívala k panství hradu Domažlického
ložena tvrz, na níž seděl l. 1598 Petr (H. lX 92).

Lukáš Rašín z Ryzemburka.

Později

Korýtka,

Korýtko, ves u Manětiny,

dostaly se zase lt Janovičkám, odprodány která se přip. r. 1175 & patřívala klá
]. 1644 do rodu Říčanských, l. 1649 šteru Plasském u, jemuž darována byla
l—lrobčických, l. 1661 Gerštorfů a přik. od knížete Soběslava ll. L. 1420 zasta
vena K. od opata Janovi z Rabšteinaa
pak k Malešovu.
Korycany, ves uMělníka, ve 14. st. Petrovi z Kokořova. Později držena ku
dílem majetek Pražské kapitoly, dílem hradu Bělé a při jeho zabrání l. 1623
l. 1402 synův Olbrama Menharta. Po zase klášteru navrácena.
roce t421 dostaly se v držení Pražan
Korytnice, Korutnice, n. dvůr a
Starom., odňaty jim l. 1547 a připojeny snad i ves v okolí Kořec u Chlumce nad
k záduší sv. Vojtěcha na Novém městě Cidlinou.
Praž. Ve druhé polovici 17. st. koupeny
Koryto, n. ves, nyní samota Koryt
ský záp. od Dobrše, od starodávných dob
k Obříství (BM. 556).
Koryta, Koryto, ves u Mn. Hradiště, přísl. statku Dobršského.
Kosice. ves u Chlumce n. C.,l. 1315
jež se r. 1225 přip. Tehdá darovala ji
Bolemila, manželka Bavora ze Strakonic, sídlo Rudolfovo, l. 1318 Budislava, Ber
křižovníkům Svatomářským. Odtud narta & Hroznaty, ]. 1339—1357 Zby
držena k Dubu a v 15. st. k Loukovci, lměvovo, i později sídlo vladyk. L. 1395
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nabyl K. Zdeněk z Labouně, jehož rotl Později patřil K. ke hradu Žampachu.
(1407 Jindra. 1429 Bohunčk, 1448 Zde Jan ml. 2 Potšteina
prod. K. (1502)
něk, 1467 Čeněk, pak Bohuněk) tu do Bohuši Kostkovi z Postupic, jenž jej
r. 1519 seděl. L. 1519 k. K. Vilém držel k Brandýsu, avšak před r. 1555
Kostka z Postupic a připojil je k Chlumci přip. k Chocni.
Kosov, Kosovo, ves u Přimdy, již
(H. V. 301).

Kosičky,

ves u Chlumce n. C., kterou koupil ok. r. 1239 kl. Kladrubský

od

Po r. 1420
držel l. 1371 Čeněk z Kosic. L. 1521 klášt. Postoloprtského.
dostal se K. v držení pp. z Ronšperka.
patřily již k panství Chlumeckému.
Kosmonosy,

(pův. Kosmonosi), městys l.. 1511 k. jej Jošt z Reicenšteina

a

u Ml. Boleslavě, prvotně ves, jež se roku odtud držen k Olší, s nímž pak připojen
1186 připomíná. Hrdon, vladař knížecí, k Boru.

byl ji před tím daroval křižovníkům

Kosova hora (stč. iKošeues), městys

Svatomářským. Ve 14. st. tu byla fara u Sedlčan, starodávné jmění Vítkovcův,
(s kostelem sv. Martina), jejíž podací pp. zejména Jindřicha (1272—1283) a bratra
z Lemberka a ze Zvířetic patřívalo. jeho Přibyslava (1283—1322), Ješka
Sice patřily K. ještě po r. 1465 ke hradu (1357—1374), Beneše (1354) a synů
Zvířetickému a později ke hradu Bole jeho Jindřicha, Mutiny a Jana (1367),
slavskému. V 16. st. postavili si tu drži Beneše (1380—1400) a Bernarta (1400
telé zámek, po němž se i panství jmeno až 1418). Ti je drželi z části, z části
valo po odprodání Boleslavě. L. 1628 měli je 1367 Šimon z Roztok, 1399 atd.
k. je Gotfryd Jindřich hrabě z Pappen Heřman z Hrádku; tento k. l. 1416 tvrz
heimu(1-1632), jehož syn Volfgang Adam & díl n. Vítkovcův od Jarohněva Vej
1. 1647 zastřelen. L 1650 k. od jeho háka z Koutu. Ve 14. st. byl tu již
dědičkyK. hr. Heř. Černín z Chuděnic farní kostel. K. zůstala pak při Hrádku
v jehož rodě až do 1. 1738 zůstaly. Heř a v držení Říčanských. Jan a Bohuslav
man založil tu l. 1688 kolej piaristskou z téhož rodu prodali K. před r. 1540
s kostelem sv. Kříže (kolej po sto letech Hanušovi a Janovi, strýcům svým. Jan
do Boleslavě přeložena). Dostaly se pak získal druhou polovici a potomci jeho
Zikmundovi Gustavovi hrab. Hrzanovi, pa (1578 Heřman, 1612 Vilém) seděli tu do
třily pak do 1. 1760 do rodu Martini 1. 1622. Tehdá K. zabrána a dostala se
ckého & od r. 1804 až do naší paměti 1. 1623 Sezimovi : Vrtby, jehož syn Jan
Mirbachům. Fara, která v 17. st. zanikla, František prod. ji 1662 Frant. Alžbětě
l. 1770 sem přenesena. Ok. l\ 1810 zalo Felnárové z Hustířan. Po Felnařích ná
žena v bývalé piar. koleji továrna Leiten— sledovali hrab. Millesimo & od r. 1681
rod Halánkův : Hochberku, k nimž
bergerova.
Kosoř, ves v okr. Zbraslav., patřila ve se přiženili Karvinští z Karvině. Mezi
14. st. dílemke kapitole Vyšehradské, tím byla fara zanikla a K. sklesla na ves.
dílem ku kl. Zbraslavskému.
Byl tu L. 1744 přičiněním Anny Marie Karvin
také vladyčí statek, z něhož pocházeli ské z Hochberka zase na městys pový

Kosořští z Kosoře. Později patřila K šena. L. 1770 k. K. Jozef z Astfeldu.
L. 1786 dostala se v držení rodu Lob
kovského, jemuž dol. 1812 patřila.
L. 1837 stali se vrchností Mladotové
ze Solopisk. Erb: Štít modrý a u zpodu

kapitole Vyšehradské.
Kosořice, ves u Ml. Boleslavě, kdež
l. 1384 Hašek z Cetně prod statek Vít
kovi z Nyněchova a jiný statek drželi
!. 1391 bratří Cetenští. V 15. st. seděli

stř. zed' městská ze štukoví postavená
tu Pancířové z Chlumu. V 16. st. při se stínkami a branou otevřenou, v níž
pojeny K. k Charvatcůrn, a později k D0 stojí na zeleném pahrbku pták kos;
brovici.
: hradby vyniká čtverhranatá věž s okny,
Kosořin, ves u Vys. Mýta, kteráž dána stínkami, cihelnou střechou a zlatou ma
roku 1292 klášteru Zbraslavskému. kovicí (M. B. Vl. 136).

Koss — Kostelec
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Kostelec, kostel, staročeské pojmeno

Koss (Goss), n. léno koruny České
]. 1501 od pp. zllburka přiznané.
vání opevnění, jehož jádrem byla čtver
Kost, starý hrad, a Podkost, ves hranatá hrubá věž kostelní se vší úpravou
u Sobotky. K. založen bezpochyby v l. k tomu náležitou, jakož i ohrada k tomu
1346—1349 od Beneše z Vartem patřící, buď zděné hradby aneb náspy
berka & děděn potom od synů Petra & s příkopy. Byl to zbytek lidových pev
Markvarta (1360), z nichž onen jej sám ností a přechod ze starých hradišť ke
ujal (1371). Po něm následovali ok. ]. tvrzím, jak zřejmo z rozsáhlého opevnění
1405 zeť Jan z Kunštatu
(1- 1409) a Kostelce nad Orlicí, porovnává-li se s ji
l. 1414 Mikuláš Zajíc z Hazemburka nými opevněnými kostely. Farní osada
(1- 1459). Po tomto následovali synové měla tu pevnost, na níž se obyvatelé aspoň
Jan a Oldřich. Když se tito králi Jiřímu živobytím svým uhájiti mohli. Název ko
protivili, obležena K. (1467) od králov stelce, pocházející z lat. castellum (snad
ských a donucena, aby se vzdala. Po Ja proto, že naše kněžstvo k nim dalo pod
novi (1—1495) následovali synové Mikuláš nět), zachoval se nejen v mnohých ná
(1- 1496) a Jan (1- 1497), po jichž smrti zvech místních, ale jsou ileckdes zají
K. na splacení dluhů prodána. Koup. ji mavé zbytky takových opevnění, a že jich
(1497) Jan ze Šelmberka (1- 1508), po bývalo více, než se obyčejně za to má,
němž ji držel syn Jindřich. Leta 1524 svědčí mnohé kostely někdy farní, které
k. K. Jan z Bibršteina. Tento rozšířil se na vrších nacházejí. Zdá se, že prvotní
stavení na hradě (1- 1551), Po smrti název chrámův (Církvice, cerekvice) ob
Kryštofa, bratra & dědice jeho, dostala se mezen byl po zakládání kostelců na dře
K. třem dědičkám, od nichž právo jejich věné kostely, podle starého způsobu sta
Kryštofz Lobkovic na se převedl(1356) vené, v čemž ovšem výjimku činily basi
Týž stavěl na předhradí (1- 1590), Syn liky a okrouhlé kaple. K poznání býva
jeho Oldřich Felix (1- 1604) zůstavil K. lého účelu kostelců slouží dobře smlouva
synu Václavovi ('i' c 1615), po němž l. 1281 dne 10. března mezi proboštem
dědil bratr Vilém. Od něho dostala se K. Zderazským a opatem Plasským o koste
napřed Maří Majdaleně Trčkové z Lob lec v Potvorově učiněná.
Kostelec, farní ves v okresu Hlubo
kovic a l. 1622 Polyxeně Lobkovské
z Pcrnšteina. Táž prod. K. ke kníže ckém, v níž byl farní kostel sv. Vavřince
ctví Frydlantskému (1632), ale pro již před r. 1360. Ves K. příslušela sice
nezaplacení jí zase navrácena. Syn její k panství Lomnickému, ale o podací ko
Václav prod. K. (1637) Heřmanovi Čer— stela sdíleli se s pány Lomnic., vladyky
nínovi : Chuděnic (1- 1651). Po něm z Řek a z Jaroslavic. S hradem Lomni
následovala napřed manželka jeho Sylvie ckým připojen pak K. k panství Třeboň
Kateřina a pak Humprecht Jan Černín skému. V 17. st. zanikla tu fara; K. při
(1- 1682). Po smrti Heřmana Jakuba, syna fařen napřed k Hosínu & od roku 1703
předešlého (1- 1710), zadluženo panství a k Purkarci. L. 1848 zříz. tu expositura,
přišlo (1738) do prodeje. K. je Václav jež za naší paměti se ve faru proměnila
Kazimír Netolický z Eisenberka (TB. 110).
(1- 1760), po němž syn Jan Adam (1-1769)

Kostelec, zámek nad Tupadly v okr.

následoval. Anna Terezie, sestra tohoto,
vdaná Vratislavka, ujala pak K., kterouž
zůstavila synu Ant. Václavovi Vratisla
vovi z Mitrovic. Rodu jebo patřila K.
až do r. 1867. Po právní při o dědictví
dostal ji v držení Flaminio dal Borgo

Štětském, jehož položení pro kostelec jest
příhodné, ač se tu kostel nepřipomíná.
Z pamětí jde na jevo, že tu stály jen
dvůr a tvrz, které patřily do r. 1547

Holanům z Jiljova, vl. 1547—1549

Alšovi Knoblochovi z Pirnstorfu a l. 1549
přik. k Liběchovu. Antonín Veith, držitel
Kost. nějaká místnost (vrch ?) u Křemže Liběchova, pán znamenitý (1- 1853), začal
za Budějovicí.
na K. Slavín stavěti (1837), jehož do

(1872 —- H. X. 80).
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Kostelec

končení dílem událostmi r. 1848, dílem : K. Později patřil K. k panství Pelhři
smrtí zakladatelovou zmařeno.
movskému. R. 1570 prodal Karel Říčan
Kostelec, i Kostel, ves u Heřmanova ský z Říčan tvrziště s dvorem obci Ji—
Městce, v níž byl farní kostel již r. 1349 hlavské (H. IV. 318).
Kostelec, farní ves u Milevska a pro
a post. tehdá k bisk. Litomyšl. L. 1318
přip. se Heřman : Kostela.
L. 1351 boštství, založené od kláštera Břevnovského.
patřila část vsi a půl kostela ke zboží (Proboštství stálo od kostela na stranu
Mrdickému (Městeckému) a r. 1382 celá jihozápadní,) Již 1. 1341 přip. se tu far.
ves. Fara zanikla bezpochyby po r. 1623 kostell jenž patřil se vsí & několika okol
ními vesnicemi ke kl. Břevnovskému.
a kostel zůstal od té doby ňlialním.
Kostelec (i Vrbatův K.), farní ves Z proboštů & farářů znám jest jediný
u Skutče, jejíž kostel se již k r. 1086 Šimon ]. 1419. Císař Zikmund zapsal
připomíná. R. 1349 byla tu fara, která zboží Kostelecké Janovi a Václavovi
postoupena k bisk. Litomyšl. Ves K. pa Zmrzlíkům ze Svojšína, kteří je drželi
třila ke kl. Podlažskému, jemuž snad k Orlíku. L. 1466 potvrzeno Janovi a
od Vrbaty zakladatele dána. V 16.-st0l. Jaroslavovi Z. ze Sv. L. 1534 koup. páni
K. 5 9 vesnicemi od
dostala se K. v zápisné držení Ta—lackův ze .Švamberka
z Ještětic a držívána k Trojovicům neb kláštera dědičně, odkudž přivtělen k pan
Žestokám. Pak dokoup. k dědictví a prod. ství Orlickému. Po r. 1623 zanikla fara;
l. 1595 Václavovi Ojířovi : Vacovic, dlouhou dobu byl tu jen kaplan & l. 1786
jenž jej přip. ke Smrčku. S ním se dostal zase fara obnovena (TB. 53 .
Kostelec, kostel sv. Jiří u Plzně, bez
K. k panství Nasevrkám. V 17. st. za
nikla fara, ]. 1787 zřízena tu lokalie a pochyby od kláštera Břevnovského
(podle pověsti od sv. Vojtěcha) založený,
l. 1853 fara.
'
Kostelec, ves v okr. Jičín., v níž byl neb podací nad tímto kostelem, jenž byl
farní kostel již před r. 1360. L. 1318 před r. 1361 farním, příslušelo opatům
držel K. Bohuslav, l. 1360 atd. Mstiš, Břevnov. Podací zůstalo opatům až do
]. 1392 Racek Roku 1428 držen K. ke konce 15. st., potom od opatův postou
zboží Údrnickému a od Trčků přikoupen peno pánům sousedního Týnce, ale zase
k Veliši. Po r.1623 zanikla fara, a ko ]. 1506 vybaveno. L. 1565 prodal opat
stel, byv do r. 1776 filialním ke Kopi podací v Kostelci obci Plzen ské. Fara
dlnu, přivtělen pak k faře Velišské (M. bezpochyby v 17. st. zanikla.
XV. 64

Kostelec, ves ve farnosti Planské, v okr.

Kostelec, Kostelík (snad i Bílý ko Plzeň., jež stála již před-r. 1238. Tehdá
stelík), ves v okr. Úštském, jež se přip. prodal ji Protiva ze Žinkova klášteru
již v základ. listu Litoměřickém (1057). Plasskému. Ve 14. st. byl tu farní ko
Před r. 1362 byl tu farní kostel. Pány stel, jehož podací příslušelo pánům opatům
tu byli 1362—1380 Hynce 1397—1402 Plasským Po roce 1420 dostal se K.
Zdeněk z K. Později patřil K. vladykám v držení zápisně svět. držitelův a l. 1540
z Konojed a držen ještěl. 1454 ke zboží od Floryana Gryspeka vyplacen ke Kace
Konojedskému. V 16 st. byl přísl hradu řovu. S ním pak r. 1623 zase navrácen
Úštku a s ním připojen k panství Libě kl. Plasskému. Fara asi tehdá zanikla.
šickému. V 17. stol. sklesl kostel na fi
Kostelec, ves u .Budyně, ve 14. stol.
lialní.
farní ves. Podací kostela rozděleno bylo
Kostelec (něm. Vestenhof), samota mezi pány hradu Budyně, .kteří koupili
11 Dolní Cerekve, od moravské vsi Ko l. 1386 tvrz od Mikuláše z K. a vladyky,
stelce jen řekou oddělená. K patřil ve kteří na druhém dílu seděli (1386 Diviš,
14. st. k Moravě a byla tu tvrz, kterou 1400 Čéč, 1412 Jan, 1431—1444 Smil).
držel l. 1365 Mikuláš Hamr al. 1371 V16. st. patřila celá ves k Budyni. Při
prod. Havel z Pacova Jaroslavovi ze dělení téhož panství l. 1550 dostal se K.
Šternberka.
L. 1390 držel ji Havel k dílu Mšenskému, avšak prodán zase
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Kostelec — Kostelec Červený
l. 1567 k Budyni.

nikla.
Kostelec,

Po r. 1623 fara za něm následoval napřed nejstarší syn Jaro
slav, a když tento zemřel, zpravoval K.

farní ves v okr. Stříbrském, k ruce nezletilých dědiců Albrecht Václav

v níž byl farní kostel sv. Jana již před 11- l. 1614). Tento obdaroval obec, aby
r. 1364. Založen byl bezpochyby od opa o statcích svých řídila (1611) a učinil jí
kteří měli nad ním pomoc (1613), když kostel s krchovem po
podací nepřetržitě po 14. a 15. st. až do stavili. Po smrti Albrechta Jana (1' 1618),
válek náboženských. Potom dostal se se nejmladšího syna Zikmundova, byl jediným
Žďárem a Všeticemi v držení zápis. drži dědicem a posledním toho rodu Jindřich
telův a teprve v 16. st. klášteru navrácen. Jan nerozumný. Tut Albrecht V. E. 2 Vald
Odtud zůstal stále při panství Kladrub šteina ujav se nad ním poručenství a ob
ském.
držev od císaře polovici ohromného jmění
Kostelec, prvotní název kostela p. M. (které sice by konfiskaci bylo propadlo)
v Chotěšově, který se od 1. 1366 jako prodal K. 1626 Karlovi kníž. z Lichten
farní připomíná. Faráři bráni sem z kl. šteina. Tento zase panství zvětšil (1-1627).
Teplského na podání probošta Chotěšov Synovec a dědic jeho Karel Euseb. zemřel
ského.
1. 1656 a následoval syn Jan Adam On
Kostelec nad Černými lesy, obecně dřej (1- 1712). Za něho založil Šimon K.

tův Kladrubských,

Černý K., město, prvotně kostelec s far
ním kostelem, v jehož ohradě tvrz posta
vena (nynější zámek). Král Jan dal K.
5 velikými lesy Ješkovi z Náchoda směnou
za Náchod (ok. l. 1344). Týž poddal se

Svoboda, fišmeistr, »Zlatou knihut, snad
nejdokonalejší urbář, který kdy vjazyce
českém sepsán byl. K. dědila po knížeti
dcera Marie Terezie, vdaná za Tomáše
Emanuela vévodu Savojského. Táž osví
1. 1358 s tvrzí & vesnicí při ní králi v man cená paní osvobodila K. od poddanství
ství a přeměnil kostelec na hrad. V držení '(1736) a mnoho dobrého na panství spů
následovali léta 1359 synové jeho Hron, lsobila (+ 1. 1772). Dědici jejími byl rod
Ješek. Mikuláš, Mareš a Oldřich, avšak jLichtenšteinský (František Jozef 'l- 1781,
dělením chudli. Naposled z dílů byly dvaf Alois Jozef 1- 1805, Jan Jozef 1- 1836,

díly, které drželi na počátku 15. st. Jan lAIois až do r. 1859, Jan). L. 1850 stal
z Náchoda a Jan z Klučova. Ti prodali lse K. sídlem zeměpanských úřadův. Erb:
hrad a ves K. (1415) Janovi Sekretáři ze Štít modrý, v němž muž divý, od vrchu
Smržova (1- l. 1420). Synové jeho Jan, hlavy až po pás zastřený v zeleném věnci
Sudek a Pavel se 1. 1444 rozdělili, ale tito podobný věnec na hlavě maje, v pravé
dva dostavše spolu K. prod. jej bratrovi. ruce drže větev na spůsob šípku srůží
Tento měl dva syny Jindřicha a Všebora na konci. Za hlavou jeho po levé straně
(1460), kteří se ok. l. 1471 rozdělili. Onen zlatá hvězda. Nad štítem helmice zavřená
dostal K. a přik. (1475) díl bratrův na Čer s točenicí a nad ní podobný divý muž
ných lesích. Vladislav král na prosbu Jin drže v pravici šipku špicí dolů a levicí te
dřichovu ves K. (1489) za městečko vy tivu nahoru pošikmo od sebe. (P. A. V.
zdvihl a trhy a právem pivo vařiti daroval. 346.l
Kostelec Červený (tak řečenýproto,
Léta 1492 prodal Jindřich K. Slavatovi
z Chlumu, jemuž jej král (1494) 2 man že patřil k Červené hoře), město. Ve 14. st.
ství propustil (1-j. 1498). K. dědil po něm byl tu farní kostel, jehož podací patřilo
jediný syn Michal, jenž panství přikupo pánům Červené hory. Kromě statku pánů
váním přetvořil v jedno z největších (zemř. Červenohorských byl tu také vladyčí statek
]. 1534). Dědici jeho byli strýc-“\Slavata a s tvrzí, na němž seděl l. 1466 Jeník z K.

syn tohoto Diviš, jenž K. l. 1547 propadl. Později náležel K. s okolními vesnicemi
Prodán l. 1549 Jaroslavovi Smiřickému kpanství Visemburskému, s nímž přikoupen
ze Smiřic, jehož rod tu mnohou pěknou k Náchodu. L. 1591 vyhořelo celé městečko
památku zůstavil. Po Jaroslavovi (T 1597) i s kostelem, který prý teprve 1. 1668 ob
zdědil K synovec Zikmund (1- 1608). Po noven. Poněvadž však obyvatelstvo prů
Místopisnýslovnik:Část historická.
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Kostelec u Křížků — Kostelec nad Orlicí

myslné této krajiny rostlo a kostel nevy
stačoval, vl. 1744—1754 nynější kostel
postaven. L. 1832 obdržel K. majestát na
téhodní trhy. Erb: štít modrý a v něm
stř. kostel s cihelnou střechou, vížkou, zl.
křížky a zl. makovicí.

kněžně Lehnické.

Od této dostal se K.

Vilémovi Zubovi z Landšteina,

pak

když se rodové Sekerkovský; Bubnovský
a Berkovský vystřídali, dostal se K. Janovi

Šlechtovi ze Všehrd. Asi v ty časy po
staven nový kostel sv. Víta a sem fara pře

Kostelec u Křížků neb pod Křížk y, nesena. Král Vladislav potvrdiv výsady
farní ves u Jílového, v níž byl farní kostel obce (1. 1486) přidal k prosbě Šlechtově
již před r. 1361. Podací nad ním příslu (1507, 1510, 1512) ještě jiné milosti. Po
šelo kněžím kaplanům kaple sv. Kříže Šlechtovi (1- 1525) následovali bratří Václav
na Vyšehradě se sakristany Vyšehrad a Mikuláš ze Všehrd. Od nich dostal se
skými a vladykami tu v K. osedlými (1361 K. MikulášiVančurovi z Řehnic. Král
Bohuněk a Jan, 1390—1407 Petr Mík. Ferdinand potvrdiv svobody obce (1537)
a Václav, 1414—1418 tito dva). V 16. st. přidal l. 1561 trh výroční. Nástupcem
byl tu malý statek. kterýž měl do r. 1628 Mikulášovým byl Jindřich Vančura a když
Daniel Švík z Lukonos. Později připojen tento před r. 1572 zemřel, zůstal sirotkům
byl k Lojovicům. L. 1695 odprodán Fre ještě 1. 1584, avšak potom vyplacen a
bonii Malanottové roz. Lemajerové k Brandýsu připojen. Potvrzení královská
z Grimberka. od níž postoupen ]. 1716 svobod dostali K-čtí vl. 1570, 1585, 1616
kněžně Anně Viktorii Pikkolominové
a 1628. L. 1631 obsadili Sasové K., ale
a připojen ke statku Stiřínskému. Po roce zase vytlačeni. L. 1638 potvrzeny svobody.
1623 zanikla fara a teprve 1. 1782 ob l.. 1639 vpadli sem Švédové a zůstali tu
novena.
přes zimu. Pozdější potvrzení svobod do
Kostelec nad Labem, město,prvotně stali K-čtí vl. 1674 a 1726. Z dějin po
kostelec při kostele sv. Martina. K. po zdějších jen pramálo známo jest. V K. na
vstal na království, avšak dostal se v držení rodil se 1. 1834 František Šimáček. Erb:
Boršů z Oseka, jimž jej král Přemysl Modrý štít, u jehož zpodu trávník a nad
(ok. l. 1270) ujal. V násled. dobách po ním stříbrný kostel s cihelnou střechou,
vstalo tu městečko s tvrzí (před r. 1317). vížkou & zl. křížky. V pravo od vížky jest
R. 1323 nacházel se K. v zástavním držení štítek s erbem království Českého. (MB. IV.)
Hynka probošta a Hynka Berky bratří
Kostelec Podolský neb Zelený, ko—
z Dubé. S dovolením králové Elišky. kteréž stel starožitný a dvůr v obci Řevňovské
užitky z K. přikázány byly, Hynek l. 1328 u Tábora. Kostel byl 1. 1356 atd. farním.
polnosti sousedské znova rozměřil. V l. 1354 Sice patřil K. až do r. 1557 k Borotínu,
až 1361 bral z K. důchody Rudolf kníže a teprve t. r. oddělen od něho jako díl
Saský, později zase královny. Král Václav Bohuslava Malovce z Malovic (1- 1576).
potvrdil l. 1394 svobody obce, avšak zase Ten a syn jeho Oldřich mladší (1—1596)
K. zastavil. Napřed měl jej Albrecht ze seděli tu na nové tvrzi Skrze Oldřichovu
ternberka, potom Hanuš z Mylheimu, sestru dostal se K. v držení Heřmana
pak Jindřich z Dubé, jehož bratr a ná Ostroměřského : Rokytníka, jehož
stupce Aleš ]. 1404 svobody obce potvrdil dědici Smilovi byl 1. 1621 zabrán a léta
a K. ještě 1. 1420 držel. L. 1424 tu byl 1623 kJistebnici prodán. (H. Vll. 201.)
Žižka a Pražané vytáhli, aby jej oblehli;
Kostelec nad Orlicí, město, prvotně
z toho byla nedaleko půtka. Zástava se kostelec, kterýž Jan z Vartemberka l. 1316
dostala po AlšoviBohunkoviz Klinšteina, dobýval. K. býval přísl. hradu Potšteina.
od toho Vilémovi ze Šumburka a od L. 1323 daroval Mikuláš 2 P. podací ko
toho Jindřichovi Berkovi z Dubé (před stelní v K. kl. Zderazskému. Jako městečko
r. 1454). Králové Ladislav (1454) a Jiří přip. se již r. 1330. Jindřich Lacembok
(1463) svobody obce potvrdili. Králová ] daroval obci 1. 1406 dědinu řeč. Lán,
Johanka vyplatila K. od dědicův Jindři—.Hynek Krušina odpustil obyvatelům léta
chových a zůstavila K. dceři své Lidmilel 1442 odúmrtí a vyhradil si toliko roboty
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a Mikuláš z Klokočna vyprosil jim l. 1493 lovi. Držel jej pak 1. 1358 nějaký Jakub
majestát na dva výroční trhy. Za pánů a l. 1360 zapsán od císaře Janovi hrab.
: Pernšteina rostl K. Vilém 2 P. propustil z Hardeka; tento tu ještě 1. 1376 seděl.
obyvatelům odúmrti a syn jeho Jan učinil Léta 1386 držel K. Chval ze Rzavého
jim (1543, 1547) rozličné milosti. Obec (1-j. 1390) a když Jan, syn jeho, 1. 1395
tehdá vzkvétajíc kupovala některé statky zemřel, zůstal K. konečně Janovi, pro
okolní, v čemž podporována Arnoštem falc boštovi od Všech Svatých. Po něm ná

krabí. Od králů obdržela potvrzení svo
bodl. 1567, 1577 a 1614. O její rozkvět
pečliv byl Adam Štastný Hrzán z Harasova,
uděliv jí l. 1585 rozličné milosti, k nimž
nové přidala l. 1612 Anna Kateřina Kaplí
řova. Kašpar z Grambu (1-1633) odkázal

K. jezovitům,

sledoval Filip Laut

(ok. l. 1400) a ok.

l. 1410 Jan Sádlo ze Smilkova

(zemř.

l. 1421). Syn jeho Jan prodal K. (1443)
Kunšovi Rozkošovi z Dubé. Když tento
škody odtud činil, byl K. 1. 1450 od vojska
Poděbradského dobyt avskrze krále Ladi

kdyby syn jeho Kamil slava Zdeňkovi ze Šternberka

darován.

zemřel, což se 1. 1638 stalo. L. 1648 Zřícenina jeho byla od té doby přísluš.
vpadli sem Švédové, 1. 1652 postavena zámku Konopiště. (MB. III. 59.

Kostelec slul farní kostel sv. Gotharda
residence jezovitská a tvrz (nynější starý
zámek) a t. r. obci i od vrchnosti i od v Krupé u Rakovníka.
Kostelecké děkanství neb kraj děkana
císaře svobody potvrzeny. L. 1667 koupil
K. od nich Václav Záruba z Hustířan Kosteleckého obsahovalo “ve 14. a 15. st.
(1- 1675), jenž svobody potvrdil (1667). fary: Kostelec n. 0., Potštein, Častolovice,
Syn jeho Frant. Karel.potvrdil l. 1687 Tyniště, Šachov, Lično, Rychnov, Javor
svobody, přispěl l. 1687 na stavbu ko nici, Slatinu, Pěčín, Rokytnici, Rychem
s1ela sv. Anny, 1694 kostelíku sv. Václava berk, Lukavici, Rybnou, Orličku, Kunvald,
a Michala, avšak utužoval poddanství. Ná Vamberk, Rybnou, Žamberk, Mladkov, Ne
tisků neuleveno přes to, že šly žaloby až koř, Lukavici, Písečnou, Hnátnici, Orlici,
ke dvoru (1- 1714). Když syn jeho Jozef Libchavy obě, Brandýs, Běstovice, Skote
Antonín Záruba l. 1744 zemřel, dostal se nice, Hemži, Sudslav, Chleny a Sopotnici.
K. dceři jeho Alžbětě. Manžel její Kryštof
Kostoloprty, v 15. stol. pojmenování
hrabě Cavriani přísně přihlížel k po Postoloprt.
Kostomlatky, ves u Brandýsa n. L.
řádné zprávě obecního jmění ('i' 1783).
L. 1777 celý K. vyhořel. Se syny Kry n. kostela Vyšehradského. Císař Zik
štofovými měla obec také spory až d mund zapsal je (1437) Vaňkovi a Jankovi
r. 1787. R. 1796 koupil K. Jozef kníže z Odic. Od té doby drženy byly ke Cvr
Vchynský ze Vchynic. jehož potomstvo čovicům.
K. až do r. 1812 k ostatnímu knížectví
Kostomlaty, ves u Roudnice, někdy
drželo. Léta 1812 odděleno panství pro (od 14. st.) farní ves, kterou koupil (ok.
Jozefa hrab. Vchynského (1- 1862), jenž ]. 1352) kl. Svatomářský v Kladsku
v letech 1829—1835 nový zámek postavil. od vladyky Lévy : části a měl tu právo
L. 1850 stal se K. sídlem zeměpanských podačné. Sice byl ostatek zbožím vlady
úřadův. Znamenití rodáci: Frant. Tůma čím (1395 a t. d. Matěj). Král Zikmund
(1- 1774), Fr. Zoubek a J. Erben (nar. zastavilK. (1420) Janovi z Vartemberka
1. 1830). Erb: K. pečetí erbem králov a z Ralska. Od té doby byly v záp. držení,
ství Českého.
až 1. 1575 na žádost Kryštofa z Lobkovic
Kostelec nad Sázavou, ves u Bene od kláštera vyměněny a k Běškovicům při
šova, vníž byl ve 14. a 15. stol. farní pojeny. Fara zanikla snad v 17. st. Léta
kostel. Hrad K. stál odtud přes řEku a, 1738 postavena věž. (H. VIII. 203.)
dostal jméno své po vsi. Bezpochyby jej
Kostomlaty, zbořený hrad a farní ves
založil Oldřich z K. z rodu pp. z Valdeka u Bíliny. Ves byla starší a hrad postaven
(ok. ]. 1340), avšak potomci jeho Diviš později bezpochyby od Boršů z Oseka.
a Špacman prodali jej 1. 1356 cís. Kar Boreš prodal jej (1333) v manství Choti
34*
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borovi z Heršteina, od něhož jej koupil z Elstrberka a pozdějiJan Puška z Kun
(1335) Karel markrabě. Byl pak lénem štatu. Toho ]. 1425 Hynek Boček z Po
koruny České. L. 1379 měl jej Habart st. děbrad na hradě K. dobyl a ve vězení
z Žirotína a zapsal K. strýcům Plichtovi, umořil. K. patřily odtud k panství Podě
Habartovi a Habartovi. D0 1. 1390 přešly bradskému. Jindřich mladší kníže Minstr
v držení Jindřicha z Dubé. Později tu berský odkázal K. Bedřichovi synu svému
seděl Beneš Silný (1- j. 1407) a syn jeho přirozenému a Kateřině Vojtkové ze Stráž
Albert (1400—1437) napřed pod poručen nice mateři jeho (1492), ale že jí od knížat
stvím a po r. 1418 jako pán. Od něho protimyslnosti činěny, prodány K. (1493)
nabyl hradu neznámým spůsobem Zikmund králi Vladislavovi. L. 1495 dostaly se zase
Děčínský z Vartemberka,
ale 1. 1434 v držení Jana ze Šelmberka (1- 1508) a
dobyl ho na něm Jakoubek z Vřesovic po něm Bedřichovi z Donína (+ 1547).
a později od Albrechta dokoupil. Po synu Po jeho smrti zabrány K. synu jeho Boři
jeho Jankovi (1- j. 1478) zůstalo 5 synů, vojovi a přivtěleny k Lysé. Kostel ve vsi
z nichž Jakub držel K. (1-j. 1491). Sedm byl ve 14. stol. farním, v 17. a 18. stol.
jeho synův rozdělilo (asi 1501) hrad na filiálním k Lysé, až tu 1. 1738 zase fara
7 dílův, kteréž do 1. 1513 dva z nich, zřízena. L. 1778 znovu vystavěn. (H. X.
Zikmund a Kryštof, skoupili. Onen tu seděl 351-)
ještě 1. 1531, tento přetrvav a podědiv ho
spůsobil l. 1562, že mu byly K. z man—
ství propuštěny. Drželi jej pak syn Oldřich
('i—j. 1580) a tohoto synové Petr, Pavel
a Oldřich. Těmto zabrán a prod. l. 1623

Kostrčany,

ves u Žlutic, n. s tvrzí,

vladyčí statek Petra (1- j. 1385), l. 1389
až 1407 Beneše. L. 1542 k. K. Asman

ze Štampachu
z Doupova,

od Václava Valeckého

měv již od r. 1521 druhý

Humprechtovi st. Černínovi

z Chudě statek ve vsi. Léta 1573 dostaly se K.
L. 1623
nic. Asi v těch dobách opuštěn a sřítil* v držení vlad. z Hertemberka.
se. Jan Humprecht Černín vyzdvihl léta zabrány a prodány Janovi Hegnerovi
1670 nový zámek ve vsi, kterému dal! z Rezelfeldu. Později byl v držení Ness
jméno Humprechtwiese. Vdova po něm lingrův v. Schellengraben a jiných
Diana ('l- l. 1687) odkázala K. do rodu rodin, do r. 1700 Jahnů zJahnu. Stat
Clary-Aldringen, od něhož je koupila kem samostatným byly K. do r. 1850.

(1770) Vilémína hrab. z Věžník. Poně-. Kostřice, Kostřec, ves v okr. Mimoň.
vadž se Antonie, dcera její, do rodu hr.? Ok. 1. 1360 postoupil část její kl. Hra

z Ledebouru

vdala, dostaly sevK. to-i dištský

Haškovi z Lemberka.

Později

muto rodu. Kostel zdejší, jenž byl od! patřila ke hradu Kosti. L. 1561 odpro
14. st. farním, stal se po r. 1623 filial-f dána a patřila později k Loukovci.
ním k Světci. l.. 1706 znova vystavěn al
Košátky Staré a Nové, dvě vesnice
u Benátek, v nichž býval dvůr kapituly
fara tu zřízena. (HB. Vl. 265.)
Kostomlaty, farní ves u Nymburka, Boleslavské a dvůr vladyčí s tvrzí. Tento
blíže níž stával při Labi hrad též K., ale měl 1. 1419 Mareš z Nové vsi, 1.1421
někdy i Mydlovary řečený, bezpochyby Zikmund z Veitmile a pak jeho potomci
proto, že u nějaké vsi Mydlovar postaven. (1448—1481 Jan). S Dorotou z Veitmile
Po vsi nazýval se 1. 1223-—_-1265 Sezema

dostal K. Václav Bezdružický

z K. a potomci jeho Mutina (1282—1289).
Beneš (1285) a Sezema (1-j 1346). Jeden
z nich postavil hrad, který darovala Perchta,
dcera Sezemova, synu svému Půtovi z Ča

vrat (1- j. 1529). Po něm následoval syn
Jan (1- 1556), jehož dcera Anna vdala se

za Jáchyma Novohradského
vrat

1—i1600).

z Kolo

z Kolo

Z téhož rodu následovali

stolovic (1346) Od něho neb syna jeho Jan (-|- 1613), Zbyněk Leopold (+ 1630).
koupil K. Petr z Vartemberka
(před syn a vnuk, pak strýc jich Zdeněk a to
1'. 1402). Po něm ujal jej napřed zeť Jan hoto potomstvo (Jan Václav 1" 1690, Fr.
později Žofka, vdova Pe Zdeněk 1- 1716, Frant. Václav 'i' 1738,
trova. Po této následovali l. 1414 Jindřich Frant. Ferdinand 1- 1763, Frant. Antonín

z Kunštatu,
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1- 1802). Po vymření této větve držela K. který se dostal pod Tábor a osazován
napřed Johanka ovd. Kavrianova, sestra býval dvořáky. V l. 1548—1594 patřily

posledního a když zemřela, dostaly se K.
napřed do rodu Libštejnských & po jich
vymření Krakovských z Kolovrat. (H. X.
39%)
Košenice, dvůr u Všepadl v okr. Kdýn
ském, n. ves (1379), která vypálena v 15.
století a r. 1534 jako pustá ves patřila
ke statku l-Ieršteinskému, později k Choco
myšli.
Košetice (něm. Koschomitz),ves u Tou
škova, která patřila r. 1239 kl. Kladrub.
a r. 1247 prodána klášt. Chotěšovskému.
L. 1379 drženy ke hradu Vrtbě, později
(zejména 1512 a t. d.) ke hradu Bělé, od
něhož ok. ]. 1659 zase odděleny.

Košetice,

farní ves v okr. Dolnokra

lovském, v níž byl farní kostel již 1. 1360.
Podací patřilo okolním vladykám s vlady
kami K-ky'mi (těchto hyli l. 1368 čtyři,
l. 1372 pět, později dva až tři a l. 1417
Domaslav). V 15. st. zakoup. od Vojslav
ských a zůstavše v jich rodu dostaly se
léta 1499 k dílu Buřenickému, léta 1543
v držení rodu Trčkovského a patřily pak
ke Světlé. Od sklonku 16. st. drželi K.

Mikuláš Beřkovský z Šebířova a man

K. k Choustníku, v l. 1594—1656 zase
obci Táborské, vl. 1656—1666 k Plané,
od r. 1666 k Želči.
Košík, ves severně od Křince k Rož
ďalovicům, v níž bývala tvrz. Odtud snad

bylo pojmenování vladyk Košíkův z Lom
nice; ještě 1. 1440 měla K. Vrata z Lom
nice. L. 1510 prodal ji Vilém z Valdštelna
do rodu Trčkovského & v 16. st. patřila
ke Kuncberku.
Košín (staroč. z Košíně, nyní 2 Ko
šína), ves u Tábora, bezpochyby půvo

diště vladycké rodiny Košínův z Košíně.
V 16. st. patřil K. k Liderovicům a s nimi
přip. k Chotovinám.

Košíř, Košíře (pův. Chošuř, Košař),
město 11Smíchova, jež se již r. 1185 přip.

Tehdá tu dostal kl. Plasský

poddaného
od kn. Bedřicha a l. 1209 získal část bi
skupovu. Vedle toho tu byl statek klá

šter-a Svatojirského,

který se 1. 1228

připomíná. Ve 14. st byl K. na dvě vsi
Větší a Menší K. rozdělen; vobou byl
kromě dvou předešlých třetí statek České
královny s vinicemi (1312), nějaký užitek
bral z K. opat Strahovský a farář v Úho
nicích. Král Václav zastavil dvůr v K.
(1416) Vokovi z Valdšteina, po němž jej
měli manželka Eliška a této druhý manžel

želka jeho Anna Juliana z Amštatu. Při
dělení po její smrti dostala K. dcera Salo
ména (1639), po níž následovala sestra
Johanka (1- 1657). L. 1664 k. K. Paris Mikuláš z Kněževsi (1429). Zboží tohoto
Karel hr. z Ladronu, jehož rodu až do dostalo se pozdějiVankoviValečovskému
1. 1682 zůstaly. V 18. stol. byly v držení z Kněžmosta, který 1. 1452 také získal
Vraždů z Kunvaldu, od r. 1725 Věž práva rodu Krabcovskému náležitá. Týž
níkův, kteří na místě -tvrze nový zámek statek pak zůstával v zápisném držení až
postavili. Od r. 1787 byly v držení Bóhmův. do 16. st. L. 1531 potvrzen Tomáši z Pa—
Fara zanikla l. 1624. L. 1670 zřízena tu celic list krále Ludvíka na dvůr K., který
administratura a l. 1762 zase fara.
n. držela Johanka Janovská z Tajné.
Košetice, n. ves v okolí Žatce, již Všechny části K. spojeny později pod
1. 1547 pustá, která patřívala obci Žatecké. panstvím nejv. purkrabí. Kdyžl. 1680
Košice, farní ves u Kutné hory, v níž mor v Praze zuřil, koupili zprávcové Vla
byl farní kostel již 1. 1362. Podací měl ského špitálu v Praze vinici, na níž ne
1362 Kunclin Ruthart Horník (1-j. 1376), mocnici a kostel p. M. se hřbitovem zří
1388 syn Kunclin. Od r. 1403 vyskytují dili. Při něm zřízena l. 1861 expositura.
se K. jako přísl. tvrze Malešova. V 17. st. V letech tehdejších ves K. tak čerstvě rostla,
zanikla fara a teprve 1. 1823 zřízena tu že si 1. 1895 zasloužila povýšení na město.
lokalie, která l. 1866 na faru povýšena. Erb: štít na příč polovičný, v horním
Košice, ves u Tábora, v 15. a 16. st. modrém poli tři srpovité ostřím na pravou
přísl. obce Táborské, avšak byl tu také stranu obrácené stříbrné nože (kosíře).
zemanský dvůr (Jan Rohlík 1—c. 1471), dva u vrchu, jeden u zpodu téhož pole a
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v dol. zl. poli modrý lev s jazykem vy na poč. 16. st. L. 1545 k. K. Jindř. z Hrob
plazeným. Okolo štítu jest architektonická čice. Potomci jeho seděli tu na tvrzi až
ozdoba, která nese hradbu na spůsob ko do sklonku 16. st. L. 1604 'dostaly se K.

runy se 4 stínkami.

Košovice, lépe Košetice.
Košovice, ves u Otic, jež se připomíná
r. 1205.
Košťálov, zbořený hrad a ves u Tře
benic. Hrad stál již ve 14. st. (1372 až
1378 purkrabě Aleš ze Slavětína), avšak
není známo, komu patřil. Okolo l. 1420

v držení Štampachův,
konfiskace

avšak zabrány za

& prod. (1626)

Janovi z Al—

dringen. V 17. st. vládli tu členové ro
diny Brissigel, l. 1690 k. K. Kašpar

Proj z Geiselberka,

avšak nedlouho

potom koupeny od rodu Lobkovského a
připojeny k Libčevsi. L. 1752 postaven tu
kostel, při němž zřízena 1. 1787 lokalie a

nabyl K. Jan Kaplíř ze Sulevic stran 1. 1856 fara.
ník katolický, jenž k němu drahně okol
Koštofrank (z lat. castellumfmncmn),
ních statkův připojil (1- j. 1450). Po něm
drželi K. synové jeho Václav a Bohuslav
napřed společně, později Bohuslav sám.
Když se synové tohoto l. 1486 dělili, do
stal Zdeslav hrad K. na svůj díl. Synové
jeho Jan, Mikuláš, Bušek a Václav drželi
K. napřed společně, a když se 1. 1563
rozdělili, dostal jej Mikuláš ('i' j. 1579).
Syn jeho Zdeslav (1579—1592) zůstavil
tři dcery, které K. (1609) Adamovi ze

jméno opevnění nějakého na spůsob ko
stelce, kteréž jako »svobodný hrad: ote
vřeno bylo vesničanům okolním.

Koštofrank,
Koštofrank,

Košfalov,

pojmenování tvrze v Nové

vsi, bezpochyby u kostela v nynějším Bělo
hradě.

Koštofrank,

název kostela sv. Jana

křt. u Semil, jenž byl 1. 1590 znova po

Vchynic prodaly. Tomu pak v pokutě staven.
Koštofrank,
zabrán (a jen manželce do smrti ponechán)
a l. 1629 Maří Majdaléně Trčkové z Lob lezném Brodě.
kovic k ruce syna jejího Adama Erdmana
prodán. Tehdá byl již hrad pust a pod
ním stála tvrz před tím postavená, ale také
opustlá. Po zabrání všech Trčkovských
statků darován K. (1636) Anežce z War
rensbachu a zůstal odtud přísl. statku
Čížkovského. (HB. III. 87.)

pojmenováníokolí kostela

sv. Jana v Jičíně.

_

pojmenování místa v Že

Koštov, ves u Teplice, v l. 1416——
1850
přísl. statku Trmického.

Košumberk,

zbořenýhrad a vesu Luže,

na poč. 14. st. sídlo Ojířovo, jehož sirotka

vytlačil Bohuněk z Pfafentálu.
Diviš
z Popovce pr. K. (1372) Divišovi, Ješ
kovi, Mstislavovi a Slavatovi z Chlumu.
Košťál, n. hrad nad Oleš V držení rodu tohoto zůstal K. až do

nicí v okr. Lomnickém, jehož nejstarší r. 1657. Při dělení bratří Slavatův l. 1417

držitelé byli pp. z Valdšteina,

zejména dostali jej bratří Vilém (1- 1434) a Diviš
1374 Zdeněk, 1388 vdova po něm Kačna a polovice jich dědilo potomstvo, totiž po

a po nich (1396) Petr Kštice ze Sloupna.

onom synové Slavata (1454—1492) a Jan

V l. 1433-—1454 seděl tu Zdeněk ze Sl., (1454—1483), po tomto syn Slavata starší
jenž končí řadu známých držitelův. K. byl a tohoto(?) synové Albrecht a Slavata.
1. 1514 pust a přísl. Hrubé Skály, později Tento podědil ok. l. 1533 všecky statky
přip. ke Kumburku. (H. V. 201.)
rodinné (1- 1539). Ty držel po něm syn
Kaštany, lépe Koštov.
Diviš, za něhož K. 1. 1573 od udeření
Koštěnice, ves u Holic, která. patřila hromem vyhořel (1- 1575). Když se sy
již léta 1398 ke zboží Dašickému, avšak nové jeho 1. 1577 dělili, dostal Jindřich
býval tu také vladyčí statek, na němž seděl hrad K., u něhož přebýval nějaký čas sy
l. 1450 Hotart z K. Později patřily K. novec jeho Vilém, později proslulý. Syn
k panství Pardubskému.
jeho Diviš Lacembok (1- 1623) odsouzen
Koštice, farní ves u Libochovic, v star sice statku, ale Vilém Slavata jej koupil
ších dobách přísl. nějakého statku duchov pro Jindřicha Viléma, sirotka Divišova,
ního, který Vřesovcům v dědictví prodán jemuž jej 1. 1634 postoupil. Když tento
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]. 1654 zemřel, dědila K. nezletilá dce
ruška, že ale ta l. 1657 zemřela, dostal
se K. mateři Marii Maximilianě roz. Žďár
ské, potom vdané Hysrlové. Ta založila
kostel na Chlumku a residencí jezovitskou,
jíž r. 1684 K. zapsala (1- 1690). Jezovité
uvázavše se v K. nechali hrad v 16. stol.
nákladně obnovený spustnouti. Když léta
1773 řád jejich zrušen byl, patřil K. k ná
boženskému fondu. Týž statek pak 1. 1807
prodán a dostal se 1. 1826 v držení kníž.
rodu Taxisovského. (H. I. 94.)
Kotelice, ves v okr. Litoměřickém, jež
se přip. [. 1337. Křižovníci němečtí brali
odtud úrok, jejž t. r. prodali. Nicméně
zůstaly K. při statku jich Byčkovském.

ke Mtihavě. Od poč. 16. st. patřily K.
k panství Hořovskému. Za společného
držení Hořovic a Jinec připojeny k Jincům.

Kotouň (prv. Chotúň), farní ves u Ho
ražďovic, v níž byl farní kostel již ve 14. st.
Podací měli vladyky sídlící na zdejší tvrzi,
vl. 1420—1434 Přibík. Ke sklonku 15. st.

seděli tu Kotounští

z Otěšic, od poč.

16. stol. Častolárové

z Dlouhé vsi.

l.. 1581 prodal Kryštof Častolár K. Ja

novi Vlasatému z Domaslavě. Od poč.
17. stol. byl K. v držení Záborských

z Brloha. Později přip. k Oselci. Faru,
která po r. 1623 zanikla, obnovila Oselská
vrchnost l. 1681. Později postaven nový
kostel l. 1730 posvěcený. (TB. 508.)
Kotenčice, ves u Dobříše, n. statek
Kotovice (prv. Kalovici), ves u Stodu,
vladyčí (1365 Hostek a synové jeho Ješek jež se přip. od r. 1272 jako přísl. kl.

a Jodok. 141 1 Jetřich, 1417 Petr ze Such Chotěšovského.
Kottersdorf, n. ves na panství Haun
dola). Zikmund z K. byl 1. 1430 hejtmanem
města Prahy. Část vsi drželi Oldř. z Holo šteinském.
KOtWitz viz Chotovice.
vous a po něm dcera Markéta, která ji
Kotvina, újezd, který patřil r. 1226
(1454) prod. Lackovi z Rosejovic. V 16. st.
patřily K. k Píčině, od níž l. 1515 při a 1273 klášteru Doksanskému, snad
ves Kotvina nad Ohří u Klášterce, která
děleny k Bukové.
Koterov, Kotorov, Koturov, ves se objevuje v 15. stol. jako přísl. hradu
u Plzně, kterou ]. 1369 Vavřinec Kralov Egrberka.
Koudelov (vlastně Koudelovskýdvůr),
ský, měštěnín, koupiv ji od Mikuláše &
Jakše bratří z Újezda, zákupně vysadil. dvůr u Čáslavě, nazýval se vlastně Řečice
L. 1392 měla kapitola sv. Apolináře ves a obdržel jméno své od majitelův Kou
K., jež se potom dostala v záp. držení delův z Žitenic. Obec Čáslavská kou
světských pánův. Matouš ze Všechovic pila jej 1. 1595 od Anny Měnické ze Ži—
postoupil jí l. 1471 Petrovi Kořenskému tenic, avšak !. 1621 jí zabrán a postoupen
z Terešova, synové tohoto pak 1. 1507 l. 1623 Maří Majdaleně Trčkové z Lob
Bedřichovi z Donína. T. r. koupil ji od kovic. Od té doby patřil k Tupadlům.

BedřichaPetr Ebrzvin z Hradiště a da
Kounice viz Konice.
roval obci Plzeňské.
Kounice, ves u Dol. Kralovic, až do
Kotkov, n. dvůr u Chotutic (Plaňan), r. 1420 majetek kl. Sedleckého, odtud

jenž byl přísl. statku Ra— Ondřeje rychtáře Čáslav. a Václava Fin
dera, od r. 1459 Hertvíka Žehušického
dimského. (Bernau, Plan. 783
Kotlava, město v král. Saskem, někdy z-Nestajova. V 16. st. drželi Lukavečtí
přísl. Čech, které se dostalo ]. 1405 kní z Lukavce K. ke statku Hněvkovicům,
žatům Saským .v zástavu a jim jako léno který l. 1578 dědičně dokoupili. Dělením
dostaly se v držení Jana staršího Lukavce
ponecháno.
Kotopeky (prv. Kotopeci), ves u Ho (1—1607), jehož nástupce též Jan prodal
řovic, jež patřila do r. 1320 ke statkům je (1611) Majdaléně Trčkové z Lob
kostela Pražského, a pak ke hradu Praž kovic. Od té doby patřily k Vlastějovi
skému. V 15. st. tu byly vladyčí statky, cům a s nimi se dostaly k Dol. Kralovicům.
Kounov, farní ves v okr. Žateckém,
z nichž jeden Zdeněk z Chajna daroval
r. 1545 pustý,

oltáři Zv. p. M. v kostele Pražském (1405) jež se přip. r. 1228, jsouc sídlem Kuno
a druhý podržel pro sebe. Jiný patříval vým. Ve 14. st. byl tu farní kostel, jehož
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podací patřilo králům ke Křivoklátu. Sice
tu byla manství služebná k témuž hradu
(di-oje). L. 1581 postoupil král Rudolf
K. Burjanovi z Nostvic (1'- 1593), po
němž jej ujal syn Jan Adam. Po jeho
smrti (1632) držel K. syn Jan Hanuš a
od r. 1675 tohoto syn Heřman Jáchym.
Od r. 1692 náležel K. kníž. Švarcenber
kům. Fara, která po r. 1623 zanikla,
l. 1744 obnovena. (H. Vlll. 163)

Koupě, Koupí, ves u Březnice, n. na
vladyčí statky rozdělená (1384 Martin,
1394 Jan z Mladějovic, 1437 Jíra), které
skoupili Koupští z Březí před r. 1509.
L. 1509 měl K. Jindřich Koupský z B.,
jehož dcera Žofie je postoupila (1543)

manželu Jiříkovi Byšickému

z Byšic.

Rod jeho držel K. s tvrzí přes 100 let.
L. 1648 prodala Anna Byšická z Hozlau
K. Přibík0vi Jeníškovi z Újezda a od té
doby patřilo k Březnici. (H. XI.)

od Pražanů osazeno. K—štíjsouce odtud
oddáni víře pod obojí, pečovali 0 povzne
sení svého města, jehož část-povodní léta
1431 zmařena; !. 1470 zřídili vodovod a
kupovali statky pozemské & šosovní. Léta
1508 a jindy bývaly tu sjezdy krajské.
l.. 1536 město vydlážděno. L.. 1547 po
kutována obec pro svůj odpor odnětím
statkův, z nichž část jen k faře sv. Ště
pána, ke kostelům sv. Maří Majdaleny, sv.
Jiří nově vystavěnému a jiným obecním
potřebám navrácena. Obec sice skoupila
potom znova jednu ves a několik statků
šosovních, ale vše jmění hned po r. 1620
vzato a l. 1623 knížeti z Lichtenšteina
šmahem prodáno, ačkoli se méně provinili,
nežli jiní a k náboženství katolickému záhy
přistoupili. Nad to obec nevelká ustavič
nými vojenskými průchody a posádkami
na nejvýš zbědována, tak že 31 sousedův
pro nátisk lidu vojenského odešlo a jen
24 osedlých zůstalo. 'Marně se obec do

Kouřim, král. město, vzniklo nedaleko
prastarého hradu zvaného nyní Stará máhala navrácení statků (1628); bída se
Kouřim (pravé jméno bezpochyby Zliče, ještě zvýšila, když 1. 1639 město od Švé
viz to), jsouc napřed hradem a sídlem
kraje K-ského (od 12. st. viz Kouřimsko).
Přeměnění starého hradu v hrazené město
a městskou obec stalo se před r. 1261.
Král Jan daroval obcí (1327) pastviny a
syn jeho Karel (po ohni r. 1333) právo
míle (1334); potvrzení svobod a nových
statků dosáhla vletech 1336 a 1337. Od
Karla IV. obdrželi měšťané právo, aby
o statcích svých řídili, což, jakož i předešlé,
Václav IV. 1. 1382 a 1389 potvrdil. Týž
král osvobodil K. (1404) na několik let
od poplatků. Za těch dob tu byly tři ko
stely, farní sv. Štěpána, a druhý sv. Jiří,
jehož podací patřívalo kl. Břevnovskému,
a třetí sv. Martina při kl. cisterciákův
před r. 1340 založeném. L. 1419 obyvatelé
přilnuli k novotám náboženským, pročež
Kutnohorští zmocnili se v měsíci listopadu
města, &javše tam některé konšely a starší,
též faráře M. Jana Chodka s kaplany jeho
vedli je spoutané do Hory a tu po ně
kolika nedělích za živa do šachet vmetali.
K—ští drželi odtud se stranou pod jednou.
Když však se 1. 1421 vítězné vojsko pod
obojí přibližovalo, K—ští ochotně podnikli
jeho poslušenství a město dne eo. dubna

dův vydrancováno, předměstí Pražské a
Malotické zcela spáleno a kořisti na sta
vozův pobráno. Kromě toho bylo město
od nepřítele a jiných vojákův ještě šest
kráte vydrancováno, tak že 1. 1643 jen
7 sousedův a l. 1647 jen tři daně platící
zůstali. Když pak 1. 1670 město nenadá
lým ohněm zkaženo a žádost za navrá
cení statkův l. 1681 na vždy odmrštěna
byla, rostla bída tak, že se město jen po
málu zotavovalo. Po celé 18. st. město
jen živořilo, & k tomu 1. 1811 velkým po

žárem spuštěno. L. 1850 stala se K. sí
dlem zeměpanských úřadův. Znamenití ro
dáci: Brykcí z Zlicka (=j-1543), Matouš
Kolín z Chotěřiny (1- 1566), Jan Fortin

nebo Hortensius (1-1590). Erb: štít modrý,
u jehož zpodu zeď stř. ze štukoví posta
vená se stínkami & branou otevřenou, v níž
zl. mříže vytažená a zl. dveřeje. Z hradby
vynikají dvě stř. věže s okny, cimbuřími,
cihelnými střechami, a zl. makovicemi a
mezi nimi je štítek království Českého.
(Oehm, Pam. l\ouřimě.)

Kourím,

hora a n. hrad (něm také

Raucheuberg. zkaženě česky Ruchomperk)
u Košenic, blíže Polyně. O osudech jeho
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je málo známo. V druhé polovici 14. st.
seděl_tu Černín ('i' j. 1404). Nedlouho
potom připojen k panství Pušperskému &
s ním později k Chuděnicům.

mice, Velenky, Kovanice, Kří, Lhotu, Ra
těnice, Dobříchov, Skramníky, Chotouň,
Vrbčany, Plaňany a Žabonosy. (V příčině
některých far viz Kolínsko.)

Kout, Kouto, Kouty, ves u Nové
Kouřim (něm. Hermannschlag), ves
v okr. Novohradském, lépe Kuří (název Kdyně, vyskytuje se teprve v 16. st. jako
Kouřim povstal z neporozumění úsloví přísl. hradu Ryžemberka. Jiří z Gutšteina
(+ 1597) postavil si tu tvrz, na níž držitelé
)V Kuříma).
Kouřimsko, Kouřimský kraj. 1. toho panství bydlívali. L. 1704 postavena
území zprávní a soudní, prvotně řečené ve vsi kaple.
Kouty, ves u Otic n. s tvrzí, l. 1368
Zlicko po Zličanech (viz Zliče). Po opu
štění Zliče, která se pro velký svůj obvod statek Předotův a Svatomírův. Po nich
za knížecí hrad nehodila, založen hrad držel K. Jarohněv a stal se předkem Vej
Kouřim. Zde sídleli jako purkrabě 1167ghákův

Koutských

z Koutů

(1407 až

Zdeslav, 1177 Rudolf. (Snad byli úřadovéj 1456 Jarohněv, 1456 a t. d. Jarohněv .
před tím na Lštění.) L. 1205 kladou sejL. 1546 dělili se o statek synové Jaro
do tohoto kraje Postupice, což jest svěde-š hněvovi a dostali K. Oldřich (1- 1547) a
ctvím, že se kraj K. již tehdá po obou bře-; Svatomír (1-j. 1559). Po Alžbětě Bene
zích Sázavy vztahoval. V ]. 1220—1224id0vě : Koutů (1- 1574) dědila K. dcera
přip. se Vlastislav soudce K. a l. 1248; její Eliška z Paběnic, manželka Bořka
menší úřad zemský, jenž se dskami kraj-j Nepoliského ze Zachrašťan, jenž ujal
ský-mi (a vladařem r. 1263) tu až do: je 1. 1596 od dětí svých. Po něm dostaly
r. 1420 zůstával. V příčině berní byl kraj ,se K. v držení Jiříka Víty ze Rzavého
K. (již ve 13. věku) spojen s krajem Praž-i(1600) a od dědicův jeho prodány l. 1606
skýrn a říkalo se obojímu Pražsko neb K. ke Smilkovu. (MB. [. 58.)
Kovač, ves u Jičína n. s tvrzí, l. 1318
Popravu v kraji míval prvotně purkrabě
Kouřimský, potom z pravidla purkrabě statek Oty z Byšic, od r. 1397 Šatlů
Pražský a obyčejně některý pán v kraji. z Kovače. Léta 1513 držel K. Matěj
Obvod kraje od 13. st. až do r. 1850 se Libák z Radovesic, po něm Bílští
zhruba neměnil. Dokud bylo krajské hejt 7, Kařišova, od nichž se dostal ok. léta
manství úřadem stavovským, sídleli hejt 1530 do rodu Jilemnických z Újezdce.
manové na svých zámcích, když však změ Dědičky posledního prod. K. (1584) Smi
něny na zeměpanská úřady, býval krajský řickým, od nichž přip. k Úlibicům. (H.
úřad v Praze.
V. 205.)
Kovaň, městys u Bělé pod Bezdězem,
2. arcijahenství neb kraj arcijahna Kou
řimského, které se již r. 1216 přip. Viz jež se již 1. 1222 přip. Kovanští z K0
Arcijahenství.
vaně vypravovali si staré pověsti o svých
3. děkanství neb'kraj děkana Kouřim předcích. Předek jich Bohuška (1212 až
ského obsahovalo ve 14. a 15. st. fary: 1222) měl syna Mladotu (1232—1239)
Kouřim, Ždánice, Malotíce, Svojšice, Vodě a vnuky Bohuši a Zbuda. Kromě nich
rady, Chvatlinu, Zásmuky, Drahobudice, žili Havel (1238), Kuna (1239), Mikuláš
Dobřeň, Solopisky, Jintlice, Krsovice, Ko a Zdeněk (1318). Podací farního kostela
šice, Žíšov, Beřice, Uhl. Janovice, Malejo zdejšího měli 1363 Sulek, 1369 synové
více, Podveky, Rataje, Úžice, Vavřinec, jeho Smil, Sulek a Bohuše. Druhý a třetí
Skvrňov, Kruty, Rovnou, Chocerady, Stři :něli syny téhož jména; Bohuše postoupil
melice, Konojedy, Ondřejov, Hrusice, Úda K. (před r. 1416) příbuznému svému Ja
šín, Pyšely, Mnichovice, Mukařov. Kozo— novi z Míkovic, ale později jej zase ujal
jedy, Kostelec Č., Olešku, Třebovli. Vitice, (1- 1460). L. 1535 prodal Burjan Stra
Přistoupim, Bylany. Čes. Brod, Radešín, novský ze Sovojovic K. městečko Ja
Horky, Tukleky, Chroustoklaty, Tismice, novi Hrzánovi z Harasova. Od té doby
itoměř, Lstiboř, Poříčany, Konice, Se patřila K. ke Vrutici a Libni a od r. 1623
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byla přísl. Sovinek. Od arcibiskupův ob
novena l. 1723 fara a postaven 1. 1751
kostel. (H. X. 388.)
Kovanec, ves u Bělé pod Bezdězem.

se 1. 1589 k Orlíku, k němuž přikoupena
l. 1592 i druhá část (Starý Kovařov) pa

třící od r. 1576 Šturmům z Hyršfeldu.
Fara r. 1623 zanikla al. 1675 obnovena.
z Cet ně prodal ves K. (H. XI. 78.)
osadě kostela sv. Michala v Starém Kovary (pův. Kavaři), ves u Prahy,
městě Praž., která ]. 1574 plat tudíž Man jejíž část patřila r. 1376 a potom kapi
dalény Hradecké přikoupila. Dvůr popl. tole Vyšehradské. Jiná část patřila až
koupila táž osada (1601) od Mandalěny do r. 1409 ke Zvoleněvsi a 'prodána t. r.
Václav Cetenský

Berbistorfové z Hrušova. Týž kostel Vlkovi děkanu u Všech Svatých a Ješkovi
dostal se 1. 1623 Servitům, kteří K. ke Třískovi z Dehnic. Část Vyšehradská
statku svému Skalsku připojili. (PA. X. patřila ok. !. 1458 k Lidicům a zůstala
370-)
později při kostele Vyšehradském, část
Kovanice, farní ves u Nymburka, po koupena pro kostel sv. Mikuláše na Sta
níž se psal r. 1266 Sudomír z K., v níž rém m. Praž. u ostatek byl (bezpochyby
byla fara již r. 1367. Tehdá drželi K. ode dávna) přísl. purkrabství Pražského.
1368 Beneš z Choustníka, 1374 Zdeněk Kozarovice (prvotně Kozarovíci), ves
z Krchleb, 1376 Eliška z Poděbrad. u Chlumína, jež náležela okolo 1. 1300
V 16. stol. 'seděli na tvrzi Chvalovští k úřadu číšnictví. Část tvořili později dva
z Ledec. Poslední z nich. sestry Markéta dvorové, z nichž konány služby ke hradu
a Veronika, prodaly K. (1585) Václavovi Mělnickému (později manství Pervolfovské
Březskému z Ploskovic. Potom násle a Pišlovské). Část bývala majetkem klá
dovali Bibršteinové, ]. 1594 rod Hlavnicův, štera sv. Jiří a držena k Břežanům.Jedna
v 17. st. Křinečtí z Ronova a po nich část patřila v 16. st. k Běškovicům. (BM.
!. 1630 Václav Kaplíř z Sulevic. Později 557-)
Kozarovice, ves u Mirovic, jež se při
vládly tu rodiny Kolloredů, Hubryků(1669),
v 18. st. svob. p. Laryšová ze Lhoty. pomíná již ok. ]. 1-159 jako majetek kři
(M. V. 93, IX. 1o2.)

žovníkův Svatomářských. Část tato

Kovanín, ves u Volyně, prvotně přísl. patřila témuž řádu i ve 14. st. Jiná část
knížecího vladařství Volyňského, !. 1315 patřívala v l. 1447—1600 k manství Tou
majetek královnin. Později seděl na části škovskému. Část drželi v 16. st. páni ze
neb celé vsi vladyčí rod, z něhož se přip. vamberka, ale od nich také zastavována.
l. 1439 Petraš. V 16. st. patřily dvůr a Křižovníci drželi pak i v 16. st. a potom
ves k Zálezlům & s nimi připojeny ke I.čo část svou k Varvažovu a Švamberská část
vicům.
zůstala při Orlíku.

Kozejčky viz Kozíčky.
Kovařov, ves u Orlíka. po níž se
psali r. 1220 Budislav a l. 1318 Rynart.
Kozí (obecně Kozí hrádek), n. hrad
Ve 14. st. byl tu farní kostel, jehož po u Tábora, !. 1377 statek Vlčkův, potom
dací měl kl. Milevský, jenž držel tu
dvůr s majiteli statku vladyčího, totiž dvoru
Melicharovského (1399—-1418 Melicha
rova), Brusovského (1368—1418 Matěje
Brusa) & Maršovského. Brusové drželi od
r. 1421 i klášterní část, jež přip. l. 1461
ke Zvíkovu. Dvůr Brusovský s tvrzí do
stal se 1. 1465 v držení vladyk z Jetři
chovic, kteří skoupili ostatní dva dvory.
Trojí tento statek byl pak v držení Hrušků
z Trkova, kteří jej ok. 1. 1549 na dva
statky rozdělili. Na jednom z nich po
vstala tvrz Nový Kovařov. Tato dostala

(1387) Jana hrab. z Hardeka,

purkrabě

Mailburského, který jej prodal (1391) Jin
dřichovi z Hradce.
Léta 1406 držel jej
Vilém z Újezda, jehož potomci (1413
bratří Ctibor a Jan) nazývali se Kozskými
z Kozího. L. 1412 uchýlil se sem z Prahy
M. Jan Hus, jenž odtud daleko široko
kázal lidu okolnímu, vyhledávaje příleži
tostí, kdež se nejvíce scházeli lidé. V prázd
ných chvílích sepsal tu některé své spisy
(1412—1414). L. 1414 odstěhoval se od
tud & potom bydlil nějaký čas v blízkém
Ústí. Po jeho odchodu tropili přepjati

Kozičín — Kozly
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kněží v okolí všelijaké neřesti (1416 slou
žili mše ve stodole u K. a křtili děti
v Kozských rybnících). V 15. st. získala
obec Táborská panství Kozské a hrad
Spustl. Popluží jeho drželi v 16. st. ně

dvůr a tvrz. Obyvatelé vsi obdrželi důle
žitá nadání od potomních svých pánův,
l. 1398 Viléma, I. 1409 Petra ze Zelče

od 1. 1298 jako ves farní osady Příbram
ské. Ode dávna bývala přísl. zámku Pří
bramského.
Kozičky (ob. Kozeičky),ovčín u Chocně,
n. ves, která stávala jižně odtud na místě

v níž byl farní kostel již 1. 1365. Podací
jeho měli 1365—1370 Němota, Přech a
Jan, 1380 Přech a Jan, 1429 Roman a
Václav Hes. Držitelé byli many k Bečovu
a Bochovu, později k Toužimi. Před r. 1570

al. 1454 Petra Mnicha z Bračic. Tento
oddal K. ke špitálu Strakonickému a od
jaký čas Pekové z Římku. (H. IV. 143.) té doby patřil K. pod řád Svatomářský.
Kozlov, farní ves v okr. Doupovském,
Kozičín, ves u Příbramě, jež se přip.

řeč. Staré Kozejčky.

L. 1390 seděl tu
Čeněk. V 15. st. patřila pustina vsi ku
panství Litickému, později k Boruhrádku.
Držitelé tohoto postavili tu dvůr, který
připojili je Koldínu, když jej koupili.
Kozíhrady, v 16. stol. název hradu
Kryrského.

prodal Jan Ratiborský ze Chcebuze K.
Jiříkovi z Ytenhofu, jehož rod tu do
r. 1623 seděl. Následoval pak rod Heg

nerův : Rósselfeldu a do roku 1670
Štampachové, od r. 1687—1744 Pikhar
tové z Zel. údolí a od r. 1792 rodiny

Hoyerův v. Blumenau.

Kozíhřbet viz Hrádek Kozíhřbet.
Kozlov, l. 1359 včelník (a snad ně
Kozíhřbet,
les u Kozojed a Štilic jaké hospodářství) pánův z Landšteina
(v okolí Černého Kostelce), který Ješek u Lomnice nad Lužnicí, ač-li se nemá
z Náchoda l. 1358 prodal Jetřichovi, bi rozuměti na Kocléřov.
skupovi Mindenskému. i s místem řeč.
Kozlov, n. ves, nyní samota záp. od
Burgstadtl neb Hradištěm k vystavění tvrze Ošelína. L. 1379 patřila k Ošelínu, ale
příležitým. T. r. dostalo se oboje klášt. platy šly do kl. Kladrubského. L. 1422
Skalickému.
zastavena a asi v ty časy spustla.
Kozlany, lépe Kožlany,
Kozlovice, ves u Roudnice, po níž

Kozlí viz Kožlí.
se nazýval r. 1223 Vilém z K. Později
Kozlí, Kozlé, Kozlov, ves u Lipého, patřilyK. kapitole Vyšehradské, do

která byla od 14. st. přísluš. hradu Lipého staly se výměnou v držení krále Václava II.
a darovány l. 1295 k biskupství Praž
& od r. 1547 panství Novozámeckého.
Kozlov, Kozlovy, název hradiště nad skému, od které doby patřily ke hradu
Mašovem, jehožto hrad se nazýval bez Roudnici.
pochyby Chlum.
Kozly, ves v okr. Brandýském, jež se
Kozlov, \'es u Sobotky, bezpochyby přip. již r. 1052. Děkan Staroboleslavský
původiště vladycké rodiny Kozlovských od té doby odtud bral užitky a vl. 1362
z Kozlova. V 16. st. byl vtěch místech až 1424 s kapitolou kněží ke zdejšímu
rybník, který zván byl K-ský a patřil far. kostelu podával. Po husitských vál
k Rovni. Vrchnost Mladějovská tuším v 17. kách opanoval je Zdeněk ze Šternberka,
a 18. st. novou ves založila.
ale 1. 14.54 donucen je vydati. V 16. st.
Kozlov, n. hrad nade vsí Košovem byly K. přísl. statku Jiřického, s nímž
u Lomnice, o jehožto osudech jest málo připojeny k Brandýsu. Po r. 1623 zanikla
známo. Zbořcn prý l. 1442. K. patříval tu fara; duchovní zprávy ujali se faráři
v 15. stol. pánům Lomnickým & l. 1462 Kostelečtí & později přifařeny K. ke Vše
tatům. (MB. IV. 176.)
přip. se jako hradiště. (H. V. 227.)
Kozlov, ves u Doupova, jež se vy— Kozly, far. ves v okr. Bílinském, v níž
skytuje od r. 1528 jako přísluš. panství byl farní kostel již ve 14. st. K. bývaly
Doupovského.
vladyčím statkem, který drželi léta 1399
Kozlov, ves u Horažďovic, kterou za Jakub a Radim & l. 1430 Přech z Žichova.
ložil l. 1347 Chval z Hoštic, maje tu již L. 1454. dostal se v jeho držení Jakub
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Lankaš z Nepomyšle.

Kozly — Kozojídky

V 16. st. patřily kostel, jenž l. 1769 opraven, zůstal filial

K. vladykámleoskova
a ok. l. 1530 ním. (PA. V. 353.)
prodal je Vilém zT. kapitole kostela
Kozojedy, dvůr u Hraz. Rataj, n. ves,
Pražského. Tato držela K. až do r. 1750, jež se od r. 1291 jako přísl. panství Ra
kdež prodány k Bělušicům. Za kapitulního tajského připomíná.
panství postaven tu nový kostel.
Kozojedy, farní ves u Kralovic, v níž
ozly, n. samota, nyní hora severo byl farní kostel sv. Mikuláše již před
východně od Stříbr. Skalice. Do r. 1420 r. 1363. Tehdá drželi K. Břeněk a Půta
patřila ke kl. Sázavskému,

v 16. st. ke bratří ze Švihova. Od r. 1392 patřily
pp. z Kolovrat a drženy ke hradu Kra

Komor. Hrádku, později k Čer. Kostelci.
Kozmice, farní ves u Benešova, v níž
byl farní kostel již ve 14. st. Na tvrzi
zdejší seděli l. 1359 Jaroš a vl. 1371 až
1416 Přísnak, potom Václav z K. Jiný

šovu. Později byly městečkem. Vladislav
král (1514, 21. prosince) obnovil K. trh
téhodní, poněvadž jim dřevní obdarování
shořelo. V 17. st. K. od lidu vojenského

statek držel l. 1417 Petr ze Štěpánova.

byly vypáleny a 1. 1649 pusty. Vystavěny

L. 1454 odumřely K. po Janovi ze Žiřic sice později, ale zůstaly vesnicí. L. 1680
přip. ke klášterství Plasskému & l. 1690
Od toho připojeny k panství Konopišt kostel znova vystavěn. Erb: Červený mk
skému. V l. 1624—1787 nebylo tu fary v modrém poli a nad ním bílá parma r_vba.
a teprve 1. 1787 obnovena. (MB. Ill. 82.)
Kozojedy, vesu Loun, původíště Kozo

a darovány Zdeňkovi ze Šternberka.

Kozohlody (prv. Kozoh'odi, staroněm. jedských z Kozojed, z jichž rodu po
Ralmersdorf, lat. Radimiri villa, Nova cházeli 1408 Prokop, 1413—1429 Jan
planlatio), ves u Golč. Jeníkova, jež ve
14. stol. v nově vysazena na statku Dro
bovském skrze křižovníky Německé, a to
od nějakého Ratmíra. Ok. r. 1352 byl tu
farní kostel. Po r. 1420 uchváceny od
světských držitelův a l. 1542 prodal je

Bernart Žehušický z Nestajova

Puškař, 1456—1477 Aleš &také pověstný
Dalibor. K. patřívaly v 16. st. ke zboží
Divickému & s ním přip. k panství

Cito—

libskému.
Kozojedy slove l. 1577 stráň 11M0
ravan v okr. Čáslavském. Soudíc ze jména,
jako stávala tu ves.

zpupný statek Kunšovi Bohdaneckému

Hrubé Kozojedy, ves v okr. Bydžov.,

z Hodkova. Odtud patřily ke Žlebům, od v níž byl již r. 1369 farní kostel; také tu
děleny pak k Podmokům, s nimiž se do stávala tvrz. Na K. seděl l. 1375 Sulek
staly l. 1636 Martinovi z Golče a později s Ješkem Lemberkem, 1387 Přibík, okolo
od Golč. Jeníkova zase ke Žlebům. Fara 1. 1408 Mikuláš. L. 1423 Žižka K. dobyl
a na 60 obranců spálil. L. 1448—1450
zanikla r. 1623.
Kozojedy (původně Fozojedí), samota žili Bohuněk, Václav a Jan z K. Větší část
v okr. Chrudimském u Lan, n. tvrz a ves, K. dostala se ke konci téhož století Pur
kartovi
a Jindřichovi br. Kordulům ze
kterou držel l. 1318 Vlachen. L. 1414 žil
Otík z K. a l. 1437 Vlachen, 1. 1440 Pavel Sloupna, pak Janovi Litoborskému a léta
a A\likuláš. L. 1455 opanovali K. Zikmund 1508 ke Kněžicům. L. 1545 zase odpro

Anděl z Ronovce a Jan Hroch 2 Mezi dány a byly v držení Stranovských

ze

lesic. V 16. st. byly K. pustinou a pa Sovojevic. V 16. st. byly na krátký čas
třily ke zboží Morašickému. (H I. 188.) samostatným statkem; sice patřily ke Zlu
Kozojedy, ves u Kostelce n. Č. 1., jež nicům a s nimi připojeny k ;Dymokurům.
měla farní kostel již ve 14. st. Drželi ji Kostel l. 1689 znova postaven. (H. X. 402.)

r. 1374 bohatý Jan Rotlev, r. 1380 páni
Kozojídky, Malé Kozojedy, ves
z Jenšteina, r. 1412—1415 Vykéřz Jeni v okr. Bydžovském, n. na drobné statky
šovic. L. 1498 prodal Zdeněk Kostka vladyčí rozdělená. Jeden dvorec dala Anna
: Postupic ves K. MichaloviSlavatovi z Valečova (1386) ke kostelu Žlunickému,
z Chlumu a od té doby patřily k panství sice měl panství nad ním Jan Chotělec ::
Kosteleckému. Po r. 1683 zanikla fara a po něm 1. 1400 syn Zbyněk, farář Úli
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Kozolupy — Kožlí

bický. Jiný statek měl 1. 1407 Matěj. Zdeněk od jehož dědiček prodán 1637 Benigně

z Labouně

prodal K. 1. 1477 Jindřichovi Kateřině : Lobkovic
Část K. patřila již Chvatěrubům.

a zase připojen ke

Haléři zJičiněvsi.

Kožlanské děkanství neb kraj děkana
1. 1456 ke Žlunicům, pak celá ves a od
poč. 17. st. k Dymokurům.
Kožlanského vyskytuje se teprve v 16. st.
Kozolupy (pův. liozolupi), ves v okr. a povstalo rozdělením děkanství Rakovni
Berounském. Zbyněk z Litně prodal tu ckého. L. 1573 obsahovalo fary katoli
3 lány kl. sv. Tomáše v Praze, odkudž cké: Kožlany, Stražiště, Kozojedy, Žebnici,
jemu se statkem Lužcem až do 1. 1850 Zbečno; pod obojí: Kralovice, Potvorov a
patřily. Jiná část patřila ke hradu Karl Všesulov a jednu faru neosazenou, totiž
šteinu. Třetí část dostala se od Pražské Újezd panoší. (PA. vu. 4433
kapitoly 1. 1581 klášteru sv. Jana na
Kožlany, město, prvotně ves, kterou dal
Skále a zůstala při něm do r. 1850. král Václav I. kl. Plasskému, ale že bez
Čtvrtá část patřívala k Tachlovicům.

Kozolupy,

ní pro hony své býti nemohl, vyměnil ji

farní ves v okr. Touškov I. 1239 za Žíhel. K. patřily pak ke hradu

ském, jež se přip. již r. 1186.

Od těch Týřovu. L. 1313 byly K. městečkem, kteréž
dob patřilaz částiklášt. Kladrubskému, od Oty z K. právem zákupným vysazeno,
z části byla statkem vladyčím. Ve 14. st. že však městských práv neobdržely, i potom
byl tu farní kostel, jehož podací patřilo se vsí nazývají. Karel IV. obdařil je (1351)
: části klášteru, z části jednomu z vladyk právy městskými a od Vladislava II. ob
(l. 1379 byli Hrzek, Přibík, Záviše, Ol drželi (1472) majestát na erb, potvrzení
dřich), měli je totiž l. 1366 Zdeněk, 1. 1404 předešlých výsad a právo vystavěti si pivo
až 1418 Otík Rakous sám druhý, l. 1423 vár. V 16. st. drželi K. Týřovští z En

až 1431 Racek z Honcovic. Později za zidle zápisně ke hradu Týřovu, s nímž
stavil klášter svou část a dostala se pak také se dostaly v držení Jana star. z Lob
1. 1464 Mikuláši zNalžov. Kromě toho kovic. Když tento l. 1588 panství Tý
zůstal klášteru dvůr nápravničí (1465), řovské králi postoupil, ponechány mu mě
který patřil od r. 1465 rodu Rakousů. stečko K. a dvě vsi dědičně. Později za
L. 1615 držel část K. Mikuláš Úlický koupeny zase od kr. komory a připojeny
z Plešnic. Později byly K. samostatným ke hradu Zbirohu. Léta 1600 slevil jim
statkem, jenž přikoupen k Malesicům. Ok. Rudolf II. na povinnostech. L. 1601 pro—
!. 1770 kostel znovu vystavěn.
dány K. JanoviTýřovskému z Enzidle
Kozolupy, farní ves u Bezdružic, po a přip. ke Chříči. L. 1612 dostali K-ští
níž se psali r. 1237 Šuchta (?) z K. a potvrzení svobod a nové milosti, též t. r.
l. 1239 Choura. Farní kostel tu byl jižmmajestát na 2 výroční trhy. L. 1672 a
před r. 1357 a o podací jeho sdíleli se 1733 zase všechny ty svobody obnoveny.
držitelé Kozolup, Slavic, Trpist, Očína &j. L. 1768, 1773 a 1789 vyhořely. Erb:
L. 1379 měli část K. Soběslav, část ně— štít na příč polovičný, a v dolní polovici
jací sirotci ačást patřila k Ošelínu. Léta dva pruhy stříbrné a dva zlaté (nyní bý
1456 patřily K. 2 části k Lestkovu a s ním vají červené) pošikem položené, & vrchní
se dostaly v témže století k panství Kra polovice barvy brunatné (bývá modré) a
sikovskému. Jiná část patřila v 16. stol. v ní půl kozla stříb. s černými chlupy,
k Cebivi. Oboje pak spojeno s Bezdruži majícího rohy k předku obráceně a nohy
ckem.
přední rukavicemi železnými obložené,
Kozomín, ves u Velvar, někdy přísl. držící sekeru. (PA. V". 378.)
hradu Chvatěrub, pak po Zikmundovi
Kožlí, n. hrad u Vadslavic za Bene
z Lestkova jmění Kunšů z Lukovec, šovem, na němž seděl !. 1318 vladyka
z jichž rodu Adam jej prodal (1571) Ja Ctibor. Později tu seděli zemané z rodu
novi z Valdšteina.
Pak tu postavena Zvěřineckých a Tučapských, zejména léta
tirz. L. 1629 prod. Mandaléna Vtelenská 1363 Kunrát z K., odjinud ze Chvojence.

K. Janovistar. Vratislavovi z Mitrovic, L. 1400 držel K. Petr : Pětichvost

a
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Kožly — Krakovec

v l. 1428—1445 Beneš Libun z Dubé„ král Ludvík jej udělil Adamovi z Seme
po němž synové Jan (1448) & Beneš (1461 chova svému služebníku.
až 1475) následovali. Tento bezpochyby
Krakov, sídlo Krokovo, r. 1110 již
K. prodala vyskytuje se od konce 15. st. lesem zarostlé. Viz Krakovec.
Krakov, ves u Slabcc před hradem
jako přísl. Konopiště. Byvši pak opuštěno,
Krakovcem, která jméno své zdědila po
Spustlo dokonce.
Kožly (v Kožlech), Kožlí, ves u Ledče prastarém hradu Krakově. Přip. se od
n. S., 1. 1385 sídlo Janovo. Ve 14. stol. 14. st. jako přísl. hradu Krakovce a zů—
b_vltu farní kostel, jehož podací měli léta stala v držení Krakovských z Kolovrat,
1370 Lev, l. 1408—1415 Bohuněk (s ním i když Krakovec prodali. Poslední držitel
do r. 1412 Bohuněk Kozlík z Drahobudic). z toho rodu jménem Karel prodal K.
Z rodu Koželských žili 1442—1460 Heř (1616) KryštofoviZumrovi z Herstošic.
man, 1. 1474 Čeněk, l. 1495 Bernart. Od Později připojen ke Slabcům.
16. stol. patřila menší část k Ledči, větší
Křakov, Křakovo, farní ves u Týna
Lukaveckým k Hněvkovicům, avšak s nimi Horšovského, která patřila od nepaměti
se 1. 1582 také k Ledči dostaly. Kostel k biskupství (arcibiskupství). Farní kostel
byl tu již před r. 1360. Od 14. st. stále
(snad po r. 1623) sklesl na ňlialní.
Kožov viz Chodžov.
držen ke hradu Týnu Horšovskému. Léta
Krabčice (akk. Krabčicí), ves u Jaro 1656 (podle jiných 1640) založeny ma
měře, ]. 1385 statek Věnka z K. z rodu triky, když fara ok. [. 1623 zanikla zase
Heřmanských. Později byla přísluš. Heř obnovena. (TB. 77o.)
manic a s nimi do r. 1547 města Jaro
Krakovany (prvotně Krakované), ves
měře. Až do r. 1624 patřila k Heřmani u Týnce n. L., po níž se nazýval r. 1244
cům a potom k Hradišti.
Honata z K. Vesel z K. prodal ]. 1325

Krabčice, ves u Roudnice, ]. 1226 ves K. kl. Sedleckému. Král Zikmund
majetek kl. Doksanského, jemuž ji daro zapsal K. (1436) se zbožím Týneckým
Vaňkovi z Miletínka a s tímto zbožím

vali Veleslav a Matouš, synové Nemojovi.
L. 1273 papež ji klášteru potvrdil. Kromě
toho snad tu byl vladyčí statek, na němž
seděl ]. 1418 Vilém : Křivous. Král Zik
mund zastavil K. (1. 1421) Rousovi ze

později přip. k panství Pardubskému.

Krakovec, Červený zámek, zbořený

hrad u Slabec, nejstarší místo, které se
v domácích pověstech připomíná. Na úzkém
Svinné, jehož synům !. 1454 patřila. a málo rozsáhlém ostrohu vystavěl si sídlo
V 16. st. byla přísl. hradu Roudnického, moudrý kníže Krok. Češi událost tu ještě
s nímž k dědictví doprodána.
1. 1120 v živé paměti měli, když místo
Krabokov, místo u Plzence (1272), sídla Krakova již lesem zarostlo. Držitelé
kde stával n. kostel sv. Blažeje.
statku manského postavili tu dvorec. Ten
Kračín (Gratschcn), lépe Hradešín.
drželi okolo 1. 1358 Heníček z Krakova
Kračín, ves v okr. Žlutickém, n. vla a l. 1362 Smil ze Mšeného. Nástupce
dyčí statek, který drželi !. 1404 Svach, tohoto Čeněk ze M. prodal (1363) dvůr
1. 1436 Mikuláš z K. V pozdějších dobách Krakov s vesnicemi Janovi, synu n. Ru
proslul rod Ucháčkův : Kračína. V 16. dolfa falckrabě; ten vl. 1363—1370 po
stavil tu hrad, jemuž Češi říkali Krakovec.
století patřil K. k panství Chýšskému.
Krajnice viz Krejnice.
Od synův jeho král Václav jej vyvadil a
Krajt (vlastně něm. Gereule), n. tvrz Jírovi z Roztok udělil (ok. ]. 1386), tento
a dvůr záp. od Plané, severozápadně od pak jej prodal !. 1410 Jindřichovi Leflovi
Tachova, někde u tří vesnic Brand řeče z Lažan (1- 1420), u něhož se M. Jan
ných. K. byl statkem manským ke hradu Hus zdržoval krátce před tím, než se ode—
bral do Kostnice. Jindřichův syn Hynce
Tachovu. L. 1606 bylo vše pustinou.
Krakolec, n. dvůr v okolí Hradištka postoupil K. (asi 1424) Ondřejovi Špal
u Kolína n. L., nyní lesy a palouky ře kovi ze Slatiny a zůstal odtud v držení
čené Krakorec. L. 1526 byl již pust a, strany katolické (zejména bratří Dubňan
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ských), pak opanován od strany pod obojí
a kupován !. 1433 od obce Lounské. Potom
soudil se oň Zdislav Vlk z Miletic, ale ujal
jej Jan Bechyně z Lažan, jenž jej prodal

z Ostrova,

jehož synové Jindřich & Kry

štof bratří Kraličtí z Ostrova prodali

K. (1583) Pavlovi Hrabáni z Přerubenic.
Od té doby patřily k Pečkám. L. 1670
(1437) Janovi Blehovi zTěšnice. Ble zrušením dvoru povstala ves Kraličky.
hův syn Jan starší prodal jej 1. 1443 (Hist. Sb. 111 159)
Janovi Vlkovi z Miletic a od toho k.
Králíky(prv. Greulíchs), město,napřed

K. Albr. z Kolovrat a Jaroslav Plichta sna—d—á—én“
ves, která ve 14. st. vzrostla,
ze Žirotína. Albrecht ujav K. sám (1445) když tu doly zaraženy. Tehdá patřily K.
stal se předkem Krakovských 2 Kolo ke hradu Žampachu (snad i po čas ke
vrat (1- c. 1470). Po něm následoval syn
Jindřich Albrecht, jenž r. 1479 let svých
došel a jemuž K. 1. 1497 z manství pro
puštěn (1- 1530). Když se synové jeho
Albrecht, Jan a Hynek dělili (1530), do
stal každý díl na Krakovci. Jan koupil
]. 1538 díl Albrechtův a prodal pak K.
se syny Hynkovými (1548) Janovi star.

z Lobkovic,

Kyšperku) a ve 14. st. ještě far. kostela
neÝn'ěly.Vzrůst jejich padá do poč. 16. st.

Když léta 1568 panství hradu Žampachu

mezi syny n. Zdeňka Žampacha z Pot
šteina děleno, dostal Jan Burian, nejstarší
z nich, ří—"díl svůj město K. s několika
vesnicemi. Když se tento příliš zadlužil,

prodali věřitelé a rukojmě K. (1577)
Tento dal sou
od jehož syna Jana jej k. Zdeňkovi z Valdšteina.

(1565) Jan Újezdský z Červ. Újezdce. sedům první svobody a dědiny a vymohl
L. 1570 k. K. Kryštof Jindřich Krakov
ský z Kolovrat, avšak zase ho postoupil
(l. 1588) Radslavovi Vchynskěmu ze
Vchynic, po němž za rok strýc jeho Jaro

(1577)'majestát na 4 výroční trhy. Zdeněk
zůstavil K. manželce Anně z Rederu,
která se po jeho smrti za Bohuslava Já

chyma Hasišteinského

z_ Lobkovic

slav (1- 1614) následoval. Syn jeho Jiřík K. ](1—1605) vdala a jemu umírajíc (1- 1588)
ještě 1. 1625 držel, pak se dostal v držení, všechen statek svůj odkázala. Dědila jej

Strasoldův

a k. l. 1644 od Alény Marie' pak druhá manželka jeho Eva z Valdšteina,

Vchynské roz. z Hozlau. Tato postoupila
K. (1646) Frant. Matyášovi Karlovi ze
Šternberka
(1- 1648), synu z prvního
manželství, a synové toho prodali jej léta
1651 Karlovi Heřmanovi Kocovi 2 Do
brše ('l- 1655). Od Kocův dostal se roku
1660 Otovi Jiřímu z Helversenu. Okolo
[. 1700 byl K. opraven a od nové čer
vené střechy říkalo se mu pak Červený
zámek. Od Helversenův ujal jej 1. 1716

KarelJozeinldtprandt z Ottenhausen,
při jehož potomcích hrad K. 5 Hořkovem
a Slabcem spojený přes 100 let zůstával.
L. 1783 zapálen od hromu a zůstal odtud
zříceninou. (H. VIII. 98.)

Krakovice

po druhé vdaná Hohenlohová, a ta jej
prodala (1628) Gottfrydovi Jindřichovi hr.

z Pappenheimu.

Když syn tohoto Volf

Adam zemřel, postoupeny K. (1650) vdově
Kateřině z Trautmansdorfu za věno a jiné
nároky. Poněvadž pak tato se do rodu

Althanovského

vdala, staly se K. ma

jetkem rodu toho a byly od r. 1657 stat

kemjeho nápadním. Obec obdrželal. 1628
právo pivo vařiti, l. 1640 prvního katol.
faráře. Léta 1708 a 1768 K. vyhořely,
l. 1778 od Prušanů vydrancovány. Tobiáš
Jan

Becker založil 11K

klášter Se_rgtů.v(

(od r. 1883 Redemptonstův) Erb. Červ.i
š'ři't—ana něnTTneč ostřím vzhůru posta-I

(1594—1626), potok te jvený se zl. jilcem a zl. kříži a pod ním

koucí pod Peckou z lesu Krakovky.
Kralice, ves u Uhl. Janovic, n. vladyčí
statek s tvrzí, který drželi l. 1380 Jan a
Heřman, 1. 1390 Heřman se synem Janem
(tento i 1409). L. 1499 seděl tu Václav

dvě hornická kladiva, křížem přeložená.

Kralkovice,

n. ves u Pertoltic, kteráž

v 15. st. spustla. Jindřich z Říčan a z Ledče
vyprosil si 1. 1459 ves pustou K. odu
mřelou po Jindřichovi z Chlistovic a syn
starší Kralický z Krsovic, vl. 1519 až jeho Jan připojil ji k panství Ledeckému.
1535 potomek jeho Burjan. Jindř. Firšic V 16. st. tu byly lesy řeč. na Krakovsku

z Nabdína

prodal K. 1. 1542 Matějovi (1497 Kralkovsko).

456

Kralovice

Kralovice (pův. Kralovic,-4),ves u Říčan, i druhá polovice do 4 životův zastavena.
jehož kostel o sobě stojící vznikl na sta K prosbě jeho povýšil král Ferdinand
rém hradišti. (Pověst o králové Jitce roku 1547) K. na město, obdařil je erbem &
1296.) Ves patřila od pradávna kapitole rozličnými živnostmi městskými, dovolil
Vyšehradské a ve 14. st. tu byla fara; jim platy k obci kupovati a město hraditi.
také tu měli statky měšťané Pražští. (Od Floryan postavil l. 1581 kostel zdejší a
jednoho postavena Věžovatá tvrz.) Císař zřídil při něm památnou hrobku, v níž
Zikmund zapsal K. Janovi Umrlému ze on i synové a vnukové jeho pochováni.
Suché. Část ta patřila pak ke Chřenicům. Při potomcích jeho zůstaly celé K. s Ka
Ostatek drželi Pechancové z Kralovic ceřovem až do r. 1623, kdež jim odňaty
(1495 Jakub, jeho syn Jan, 1533 atd. & kl. Plasskému navráceny. Poněvadž
tohoto synové Zdeněk, Matyáš a Burjan). všechny svobody města 1. 1620 skrze vo.
Po nich dostaly se K. v držení Skalských jáky v nic obráceny, klášter městu [. 1627
z Dubu a prod. l. 1596 Lukrecii Bohda svobody potvrdil. Jiné potvrzení dostalo
necké z Nečtin (1—1615).Po této ujala l. 1699 skrze klášter a později od cís.
Estera Šatná z Dubu, dcera její K. od Marie Terezie. Zhoubné požáry zachvátily
svých sester a prod. je 1. 1620 Jindřichovi K.Vl. 1656, 1754, 1769, 1771, 1782 a
Rozenhainovi z Janvic. Tomuto za 1845. L. 1850 staly se sídlem zeměpan
brány a l. 1623 prodány ke Kostelci Čer. ských úřadův. Erb: Štít na tré rozdělený.
Kostel sklesl ]. 1624 na filialní a l. 1740 . V předním (pravém) vrchním modrém poli
znovu postaven. (Hubner K. v Praze-1876 ) “obraz sv. Doroty mající na hlavě korunu
Kralovice lomylem řečené Cinadrm-y), izlatou & držící v pravé ruce děťátko nahé,
město v záp. Čechách, prvotně (do r. 1183) (které má v ručičce ratolest s růží) a v levé
statek knížecí, odtud ves a hospodářství ruce košíček s růží, obojí stoiící na lvu
kláštera Plasského, jenž t. r. ukončil o ně bílém. V druhém levém červ. poli erb krá—
spor s kostelem Pražským,'zap1ativ lovství Českého (bez koruny). Zpodní polo
40 hř. stř. a koupil r. 1200 blízký dvorec ]vice štítu obsahuje. 5 pruhů zlatých a mo
kláštera sv. Jiří, ale r. 1289 již městys drých proti sobě pošikem se potýkajícich
neb ves trhová. R. 1307 byl tu kostel (erb Gryspekovslvý).
Kralovice, kostel sv. Václava a n. mě
farní a tehdá faráři skrze opata a klášter
Plasský velmi důležitá práva vyměřena. stečko nedaleko Vřetovic u Buštěhradu.
Král Zikmund zastavil (1420) městečko '(Tvrzi a kostelu s farou říkávalo se i Kra—
Kralovice a mnoho vesnic kláštera Plas ;lovičkyJ Odtud snad se jmenoval l. 1285
ského Bedřichovi a Hanušovi bratřím Držek. Ve 14. st. byl tu kostel farní, jehož
z Kolovrat.
Když pak se oni podělili, podací náleželo zdejším vladykám a Vře
dostala se každému polovice Kralovic s ně tovským. L. 1334—1379 seděli tu Jan a
kolika vesnicemi; jedna polovice držena Beneš bratří (l. 1363 iJakub Bílý), od
pak ke Krašovu, druhá k Libšteinu. Od r. 1384 bratří Jan a Mikuláš, od r. 1415
cís. Zikmunda obdrželo městečko (1437) onen s Janem, synem Mikulášovým. Po nich
právo pivo vařiti a o statcích říditi. Hanu následovali Jetřich a Pešek z Blahotic
šovi, synu Hanušovu, král Vladislav léta a tento pr. (1437) K. Hoškovi z B_vsně.
1463 polovici jeho potvrdil, avšak on ji Nedlouho potom spustly (snad 1450) a
postoupil l. 1480 kl. Plasskému. uTato přip. k Buštěhradu. (H. Vlll. 273.)
polovice dostala l. 1539 svobodu volného
Kralovice, ves u Slaného západně od
stěhování.) Druhá polovice zůstala v držení Zlonic n. s tvrzí, v l. 1316—1318 sídlo
pánů hradu Libšleina a dostala se od vladyk. Odtud snad pocházeli Trčkové
Jaroslava z Kolovrat v držení Albrechta z Kralovic (ve 14. a 15. stol.), jichž
a
syna Hanušova (ok. l. 1496). Od té doby potomci se nazývali Strachotami
držena polovice tato ke Kaceřovu a s ním Ostrovci z K. Stejného rodu s nimi byli
A

se dostala v držení Floryana Gryspeka Čelechovci : K. L. 1404 držel K. Mark
z Gryspachu, jemuž od opata l. 1543 vart z K. a po něm Vilém Zajíc z Val
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deka, .od r. 1409 Hanuš Nešpor,

od přešlo [. 1766 od Trautsunů na rod Palm

r. 1414
Václav
z Vrapic
Jin
dřich
a Jan
bratří
z K. Ok.a lpozději
l. 1420 držel
tu dvůr Dobeš rychtář Slanský (1-1. 1437),
po němž dcera a vnuk (1448) následovali.
Ves patřila k Telcům a dostala se pánům
z Martinic, od nichž přik. l. 1549 dvůr

Gundellingen a l. 1841 koupeny od Vin

centa kníž. : Aueršperka,

jehož rod tu

byl do r. 1.850 vrchností. L. 1850 staly
se K. sídlem zeměpanských úřadův. V K.

narodil se Dr. Jar. Hlava (1855). Erb:
Modrý štít a v něm. při zpodu ryba sled

v K. od Zikmunda Lévy z Brozanek. stř. barvy'a nad .tím pětilistá růže zlaté
Od nich pr. K. (1614) Praž. kapitole a barvy. (MB. X1. 1.)
přip. později ke Vranímu. (H. Vlll. 216.)

Kralovicehorní,

jinak Cinadrovy,

Kralovice dolní, městečko, prvotně ves u předešlé a od ní jen mostem od
ves, která s okolím (újezdem Svataviným) dělená, po níž se nazýval r. 1267 Martin
darována jest od králové Svatavy (1-1126) z K. V 15. st. byla tu tvrz, na níž seděli
kostelu Vyšehradskému. L. 1352 stálo l. 1410 Jarek (1-j. 1416), po něm syn jeho
tu městečko a byl farní kostel. Cís. Zik Oldřich Močihub (1416—.1450) a tohoto
mund zapsal (1436) K. 5 čásn újezdu Ol syn Jan. Na poč. 16. st. drželi K. Albrecht

dřichovi Močihubovi z (Hor.) Kralo a Záviše bratří Cinadrové z Újezdce.
vic, jenž jich postoupil Mikul. Trčkovi' Onen ujav je sám zůstavil syny Alše (1-j.
z Lípy (ok. r. 1440) Potomci jeho drželi 1541) a Jana (1-j. 1537) a dceru Vero
K. a jiná rozsáhlá zboží k Lipnici. Před niku. Po smrti obou bratří ujala K. Vero
r. 1549 prod. Burjan a Ferdinand a jich nika a držela je 1. 1544 s Lévou Zru
mladší bratří Trčkové K. Andreášovi Stro ckým ze Chřenovic, manželem svým. Po
jetickému ze Strojetic (1-j. 1559), po jeho smrti vdala se po druhé za Albrechta

němž ujal je 1. 1559 syn Všeslav; tomuto Novohradského z Kolovrat, jemuž
(1- 1593) K. 1. 1580 dědičně doprodány. statek Kralovský odkázala. Týž pak prodal
Asi v ty časy vyzdvižena tu tvrz. Po něm K. (1571) křižovníkům Svatomář

koupil K. (1600) Petr Salava z Lípy, ským neb Maltanským,

kteří z nich zří

ale prodal je již 1. 1602 Jetřichovi Myš dili komendu pro svůj řád. V držení jich
kovi ze Žlunic. Brzo po něm (asi 1607) zůstaly K. až do 1. 1805, kdež prod. Janovi
následoval Oldřich Byšický z Byšic, jenž Góttmannovi. Od té doby do r. 1850 byly

prodal K. (1626) Johanně Kateřině Run tu vrchnostmi osoby stavu městského.

genové ze Skuhrova. Po ní rychle ná
Královský kámen, pevnost v král.
sledovali Jindřich Volf Berka z Dubé Saském někdy přímé přísl. království Če
(1630), Veronika Gerštorfova (1-1639), ského. Králové postavili tu pomezný hrad,
manžel této (1- 1643) a tohoto druhá man na němž byl Jaroslavl. 1239 purkrabí.
želka, Johanna Polyxena, zase provdaná Ještě l. 1352 byl tu král. purkrabě, avšak
Šofmanová. Od ní k. K. (1654) Jiří za Václava IV. zastavován, dostal se pak

Milíčovský z Braunberka, za něhož v držení purkrabí z Donína, jimž ]. 1404
celé městečko (1658) vyhořelo. Syn jeho odňat od markrabí Míšenských. Těmto ne
Ferdinand Ignác prodal K. (1669) Vojtě mohl býti vzat &proto ponechán jako léno

chovi Jiří Voračickému

z Paběnic, koruny České.

Království, název obyčejný toho, co
který K. prodal (1686) Anně Kateřině hr.
Šafgočové rozené ze Šporku. Od této králi patřilo, nejčastěji však hor a lesův.
dostaly sel. 1693 Klaře Rosalii hr. Šli Tak slovou r. 1538 hory a lesy Dobříšské,
kové (1- 1694) a po její smrti prodány r. 1495 rozsáhlé lesy u Hradce králové
]. 1698 Janovi Leop. hr. z Trautsonu & (r. 1318 Bor řečené), r. 1577 hory Píse
Falkenšteina. Tento přikoupil Křivsou cké a r. 1586 Šumava západně od Nýrska.
dov & jiné statky okolní a utvořil velké
Kralupy nad Vltavou, městys,prv.
panství Dolnokralovské (vrchnosti sídlívaly ves, která se r. 1253 přip. Před tím vešel
& teprve po— Kampnosius, podkomoří králové Konstan
zději úřad do Kralovic přenesen). Panství. cie, nespravedlivým spůsobem v její držení;

v Křivsoudově a v Čechticích
Místopisnýslovnlk: Čist

historická.
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proto ji král Václav [. daroval křiž0\f-' cově jeho na Karlšteině vražděni. Týž
níkům u sv. Františka (1253). Okolo; král zastavil »dvůr blíž od Berouna Zde
l. 1332 koupil ji od nich biskup Olo-j slavovi, Kunrátovi & Oldřichovi bratřím
moucký & Petr školastik Pražský, bezpo z Buřenic, po nichž tu 1. 1458 a 1464
chyby jen do svých životův. L. 1406 prod.
křižovníci tvrz, dvůr a ves K. Janovi Veil
burkovi & manželce jeho také jen do jich
životů. Později zůstaly K. v držení téhož
řádu ustavičně a patřily ke statku Tur
sku. K. byly do r. 1850 skrovným místem,
jež se povzneslo otevřením státní dráhy
r. 1850, Buštěhradské r. 1855 a České
severní dráhy ]. 1865. L. 1860 založena

Zdeslav, syn Zdeslavův, seděl. Již tehdá
tu byly huti. Po vyplacení držen K. k Toč

níku. Jan starší z Lobkovic

vyzdvihl

r. 1585 zámek při dvoře, který 1. 1603

za držení královského rozšiřován. Po celý
17. věk sídleli tu hejtmanové panství Toční
ckého. Až do naší paměti byl K. v držení
horního aeraru, avšak od r. 1860 patří
rodu Fůrstenberskému. (H. Vl. 226)_

luěební továrna.

Kramolín horní a dolní, dvě vsi
Kralupy Německé, město u Chomu v okolí Teplé, z nichž jedna se připomíná

tova, prvotně ves, která se r. 1207 přip.
Poněvadž ležela při důležité silnici do Sas,
vybíralo se tu r. 1260 clo. Ve 14. stol.
byl tu farní kostel a K. patřívaly ke hradu
Hasišteinu. Král Vladislav obnovil měste
čku (1502) svobody, které za dob váleč
ných potratili (solní'trhy, pivovárství, ře
mesla, popravu), a Ferdinand I. jim vysadil
jarmark. L. 1541 Šebestian : Lobkovic na
Hasišteině vrchnost svou prodal Jindři
chovi z Vidpachu. Tento přišel o ně léta
1547 a prodány léta 1548 Šebestiánovi

r. 1228 a obě r. 1273. Bývaly skoro bez
přestání v držení kl. Teplského.

Kramolín, n. ves v okolí Chuděnic,
která byla léta 1564 pusta a patřila ke
statku Chuděnskému.
Krasavce (lépe než Krašovice, prv.
Krasavci), ves u Přeštic, prvotně dvě vsi,

které patřilyr. 1239 klášteru

Kladrub

skému. V 16. st. patřila ke Snopoušovu
část a část byla v zápis. držení. Tuto pr.
l. 1597 Mikuláš a Jan bratří Španovští
z Lisova od Přešticka Ladislavovi Lou b—
z Veitmile, od něhož se dostaly (1549) skému z Lub. Od té doby patřily K.
Brykcímu Šmohaři z Rochova. Po něm k Řenči a od r. 1623 k Dol. Lukavici.
Kraselov, farní ves u Volyně, vníž
drželi je z téhož rodu bratří Job a Jaro
slav, po jichž smrti si je najal Linhart byly ve 14. st. farní kostel a tvrz, půvo
Štampach (1574), l. 1580 Brykcí Š. ('i- j. dištěKraselovských z Kraselova.
1. 1606) a pak syn tohoto Job. Tomuto Z rodu toho prosluli Lipolt z Drasova
K. 1. 1623 zabrány a prodány Jaroslavovi (1363—1375) a_ synové jeho Hrdoň, Ol—
Bořitovi z Martinic, jenž je připojil dřich, Vojtěch, Jan a Lipolt (1390—1418),
k Ahnikovu. L. 1796 kostel znova posta bratří Jan, Arlam a Lipolt (1414—1430),
ven. Erb: Modrý štít, u jehož zpodu pak Markvart (1466 atd.). Když se 1. 1536
trávník a na něm zeď stříb. ze štukoví synové tohoto dělili, dostal K. Zdeslav
postavená se stínkami, branou otevřenou, (1- 1543), po němž jej držel bratr Václav
zl. dveřejemi a zl. mříží ke spuštění při (1- c. 1544) a tohoto dcery. Dědictvím se

pravenou. Z hradby vynikají dvě čtverhr.
stř. věže, každá s oknem, cimbuřím, ci
helnou střechou končitou & zl. makovicí a
mezi nimi štítek s erbem království Českého.
Kralupy, n. ves, která patřila r. 1299
ke zboží Žiželickěmu. L. 1379 zbyl z té
vsi toliko mlýn ležící nedaleko Žiželic.

dostal do rodu Boubínských
L. 1623 zabrán,

z Újezda.

patřil napřed Václavovi

Koutkovi z Minic, asi od r. 1629 Zá
borským z Brloha a od r. 1669 rodu
Brissigel. L. 1679 koupil K. Jan Ignác

Dlouhoveský z Dlouhé vsi, biskup a
probošt Pražský, a přik. Němčice učinil

Králův dvůr, ves u Berouna, prvotně z obou nápadní statek rodu Chanovských
dvůr královský. L. 1253 zemřel tu král a Dlouhoveských z Dlouhé vsi. (TB. 965.)
Krasetín, Krasletín, ves u Křemže,
Václav I. L. 1394 tu zajat král Václav IV.
Týž tu také 1. 1397 přebýval, když mil přip. se od r. 1372, kdež tu užitky daro
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vány faře Krumlovské, jako majetek pánů
z Rožemberka & přísl. hradu Menšteina
(Dívčího kamene). Po zpuštění téhož hradu
patřil K. ke Krumlovu.

kteréž po něm (1- 1608) podědil bratr Jan
Šebastian (1- 1615). Starší tohoto syn Jan
Bedřich, přečkav bratra Jana Šebastiana
(1- 1626) držel K. až do smrti (1- 1659).
Krasetínská, Krasletínská hora viz Za něho l. 1644 hrad vyhořel a když jej
Klet.
potom i Švédové i císařští bojujíce o něj
Krasíkov i Švamberk (pův. Schwan vytloukli, zůstal zříceninou kromě kaple.
bez'g), ves a zbořený hrad u Bezdružic. Pustý hrad zůstal při panství Bezdružickém.
Ves K. přip. se r. 1227, když ji hrabě (HB. IV. „s.)
Kojata odkazoval Maršovi. Ves ta se zbožím
Kraskov, ves u Ronova, jak se zdá,
okolním dostala se buď ve 13. neb na prvotně přísl. hradu Vildšteina, avšak při
poč. 14. st. v držení pp. z Boru, kteří tu dělení panství Lichtemburského, Oheb
postavili hrad a jej po svém erbu (la ského a Vildšteinského l. 1564 přidělen
buti) nazvali Švamberkem; odtud se také K. k Lichtemburku (později panství R0
zvali pp. ze Švamberka (z poč. i z Kra novskému).
Kraslice (něm. Grasslllz, dříve Gras
sikova). První tak se nazýval l. 1330
Bušek. V l. 1342—1379 držel K. Bohu las, Gresles, Greselín), město, někdy také
slav, z jehož čtyř synův jej dostal na díl hrad. kterýž daroval král Přemysl II. (1272)
i s doly
Bohuslav a držel v l. 1385——1398. Tento Jindřichovi star. Plavenskému
zůstavil syny Bohuslava, Hynka Krušinu v okolí se nacházejícími. Avšak později
a Jana, kteří bojovali od r. 1419 se stra staly se K. zase královskými & obdržely
nou pod jednou._ L. 1421 přitáhl sem l. 1370 od Karla IV. právo Loketské. Král
Žižka, když se byl sem Bohuslav uchýlil, Václav IV. zastavil K. (1401) Jindřichovi
u,
& opanovav hned úprkem hřeben hory, a Kunrátovi bratřím z Raitenbach
nazejtří dobyl věže jedné i s mostem, tak avšak z jistých příčin ujal se hradu a
že ulekaný Bohuslav poddal se i s hradem. města |. 1413 Janek Maleřík, purkrabě
(? 1425 jako hejtman Táborský.) Když Loketský. Císař Zikmund potvrdil l. 1437
pak t. r. Plzeňští oblehli K., Žižka je se svobody městské. Později patřily K. zase
hnal. L. 1422 zase jej oblehli páni kraje Plavenským. Když Jindřich Plavenský od
Plzeňského, avšak nedobyli ho. tak že krále Jiříka odpadl a hrad K. zbůjně vy
Hynek se 1. 1425 v držení jeho dostal jen pálil, odňal mu jej král a dal je 1. 1466
tím, že jej vyplatil. L. 1443 hrad vyhořel v manství Kunrátovi, Hanuši a Pecoldovi
(+ 1454). Bohuslav, syn Hynkův, získal bratřím Mečům : Miliny. L. 1487 Jin
rodu svému bohatství. Po jeho smrti dřich zPlavna K. zase vysoudil. Jemu
(1- 1490) dělena pozůstalost mezi syna sice byly K. odňaty od Šlikův, ale 1. 1506
Jindřicha & vnuky (syny Hynka 1“ 1489). tito odsouzeni, aby je zase vrátili. L. 1522
Jindřich nechav si K. držel jej do smrti a 1523 drželi K. Hanuš a Václav Elpo
(1' 1523). Dědicem jeho byl Kryštof, jeden gnárové z Šenfeldu, pak následoval
z dotčených vnuků (1- 1534). Když se šest Hanuš Pluh z Rabšteina, jenž hrad a
synův tohoto pána l. 1540 dělilo, dostal městečko (1527) Jeronymovi Šlikovi
Ratmír K. za díl, avšak ten jej vzdal z Holiče prodal. Tento ztratil l. 1547
]. 1544 bratru svému Jindřichovi, od něhož manské právo na K., avšak ponechány
ihned prod. VolfoviKrajířovi z Krajku. mu zatím až do výpovědi. Od syna jeho
Tento jej propadl ]. 1547 a dán l. 1548 Jáchyma vyplaceny K. (1567) a dostaly
Jeronymovi Šlikovi z Holiče, po němž se pak v manské držení Jiříka ze Šum
(1- 1556) následoval Šebastian syn nej burka na Glouchové, jemuž l. 1575 dě
mladší. Týž postoupil K. (1569) Jindři dičně prodány. Když syn tohoto August
chovi, Zdenkovi a Jáchymovi ze Švam bez dědicův zemřel, následovali ostatní
berka. Jediný Jáchym (1- 1574) měl syny, nápadníci z rodu Šumburkův. Od těchto
kteří se teprve 1. 1586 dělili. Jiří Petr, postaven l. 1618 zdejší kostel. (Matriky
nejstarší z nich, obdržel K. a Bezdružice, prý r. 1608 založeny.) Po r. 1628 udrželi
3.5"
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se luteranští Šumburkové přece v drženílfarní ves, kteráž patřívala ke hradu Tol
K. Po přísném zákazu cís. Leopolda pro-[šteinm V l. 1485—1573 přip. se jako ves
dali Ota Albert ze Š. a dědici n. Jiříkala přísl. téhož hradu. Kryštof ze Šlejnic
Arnošta ze Š. K. Janovi Hertvíkovi z No-jprodal ), 1573 ves K. s jinými vesnicemi
stic. Syn tohoto Antonín Jan prodal K. : Hendrychovi a Abrahamovi bratřím z Var
l. 1723, ale zase je 1. 1729 ujal. Od tě'temberka,
od kteréž doby patřila k pan
doby zůstalo panství v držení rodu Nosti- ství Kamenickému. V 18. stol. zmáhal se
covského. Erb: Modrý štít, na němž jest tu průmysl, k jehož povznesení velice se
stř. G a hraběcí koruna, drží dva gry-jpřičinil Filip Jozef hrabě Vchynský. Týž
fové z polovice černí, z polovice stříbrní. : \frátiv se z Londýna přivedl sem znameni

Krásná

viz Chrastná.

itého průmyslníka & stroje a spůsobil to,

Krásná hora, farní VCSu Něm. Brodu, ' že byla t. r. na městečko povýšena. Vl. 1754.
v níž byl farní kostel již před r. 1356.Íaž 1758 vystavěn nynější kostel. V1. 1757,
Podací nad ním příslušelo děkanům u sv., |778, 1813 a 1866 trpělo městečko mnoho
Jiljí v Praze. V 15. st. dostala se v záp. od vojsk nepřátelských. Rychlý vzrůst mě
držení Trčkův z Lípy a patřila napřed stečka od r. 1864 skrze velkolepé průmy
k Lipnici a v 16. st. ke Světlé. Po r. 1623 slné podniky byl příčinou, že !. 1870 na
zanikla fara a přisluhováno sem potom město povýšeno. Znamenití rodáci: Frant.
z Humpolce. R. 1652 založeny matriky. Bendel, komponista (1- 1874), J. J. Groh
L. 1692 kostel znova postaven. (PA. V. 91.) mann, taj. státní rada (1- 1811), A. Frind,
Krásná hora, město 11Sedlčan, prv. malíř (nar. 1852). Erb: Stříb. štít, u jehož
zboží královské, jež zastavil král Jan. ale zpodu trávník a na něm dvě lípy své při
před r. 1341 penězi od Petra z Rožem rozené barvy. Nad štítem jest helmice ote
berka půjčenými vyplatil. K. zůstala i po vřená, s níž pokryvadla červ. a stříb. po
tom zbožím královským. Král Jan obnovil obou stranách štítu visí, nad helmou bo
l. 1341 vysazení městečka skrze královou hyně spravedlnosti s očima zavázanými,
Elišku, avšak podací farního kostela pa v stříb. rouše, držíc v pravici meč vytasený
třilo vl. 1362—1460 opatům kl. Milev & v levici vážky.
_
ského. V 14. stol. ryžovalo se tu zlato a
Krásný dvůr, ves_ u Podbořan, n.
cís. Karel 1. 1351 na prosbu ryžovníkův s dvěma tvrzemi, l. 1295 sídlo Vilémovo.
svobody městečka potvrdil. Tak i učinili Od r. 1363 seděli tu bratří Fremut starší
králové l. 1458, 1479 a 1538. V 15. a a Fremut mladší, kteří založili dvě větve
16. stol. držena K. ke hradu Karlšteinu, rodu svého, totiž Pětipeských a Fre
ale Šebestian Markvart z Hrádku, purkrabě, mutův : Krásného dvoru. K. drželi
získav 1.1554 od VáclavaPodhradského
bezpochyby Oldřich a Jan (1387) synové
z Vlčíhory Běleč. postoupil mu směnou onoho. Na poč. 16. stol. byl K. na dva
a dědičně městečka K. Nedlouho potom statky rozdělen; oboje patřily Mašťov

získal K. Jan Orel z Plavče. Když tento ským z Kolovrat.
Hořejší tvrzi říkalo
se zadlužil, postoupil K. (1572) Jáchymovi se také Nový K. a oboje patřily Janovi

Novohradskému

z Kolovrat.

Nějaký:Mašťovskému z K. (1- 1581). Dědicem jeho

čas potom koupena od pánů z Lobkovic; byl Jan st. z Valdšteina, jenž prod. K.
& připojena k panství Chlumeckému. Ry (1586) Janovi Valdemarovi Hasištejn
žovnictví, které záhy zaniklo, později ob skému z Lobkovic. Když tento ve velké
novováno, avšak bez výsledku. Znamenití dluhy upadl, dostal se K. (1591) napřed
rodáci: Václav Želotín (1585) a Václav Jindř. Štampachovi, pak Bedřichovi Šli—
z Krásné hory (1589). Erb: Červený štít, kovi z l—loliče (1- 1611), jehož manželka
u jehož zpodu trávník a na něm stříbrná Marie prod. K. Šimonovi Karlovi Údr
věž okrouhlá ze štukoví postavená s dveřmi ckému z Údrče, druhému manželu (ok.
otevřenými, oknem a cimbuřím, avšak bezel l. 1615), avšak při konfiskaci l. 1623 zase
střechy.
jej koupila. Od ní koupil K. Herman

Krásná

lípa, město, již před r. 1361j Černín z Chuděnic,

jehož rod tu byl
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do r. 1850 vrchností. Zámek postaven na
místě hořejší tvrze (1723). Jan Rudolf
hrabě Černín, umění milovný, zřídil při
něm r. 1783 krásnou zahradu, která v no
vější době skorem ode všech panovníkův
našich a vynikajících členův nejjasnějšího
rodu navštěvována a obdivována. (HB.
Vll. 153.)

ke Kamenné hoře (později Štědrému a
Prohořskému Hrádku) S tímto koupen K.
1. 1504 k panství Žlutickému a Toužim
skému. Po r. 1623 zanikla fara a teprve
1. 1765 obnovena.
Krašov, hrad zbořený u Zboh v okolí
Kralovic, snad založený od Hroznatovcův
(ve 13. st. někteří z nich se píší i z Kra
Krasoňov, ves u Humpolce, původně šova i z Krašovic), l. 1313 snad majetek
dvě vsi (K. a Krasoňovec),
jež patřily bratří Sezemy, Buška a Racka a l. 1346
r. 1226 ke klášteru Želivskému, avšak Viléma. Ok. l. 1363 byl v držení Břeňka
a Půty bratří ze Švihova al. 1392 patřil
r. 1437 jediná ves.
Krasoňovice, ves v okolí Dol. Kralovic, Albertovi, Mikuláši, Purkartovi a Herber
ve 14. st. na několik vladyčích statků roz tovi br. z Kolovrat. Ujal jej Albert (1413)
dělena. Jeden z nich prodal Mareš (1380) a drželi jej po něm syn Hanuš (1416 atd.),
Václavovi a Maršovi bratřím ze Lhoty & tohoto syn Hanuš (1456, 1- 1483) a tohoto
Petrovi z K. L. 1384 držel jej Heřman, syn Albert (1478 atd.). Od tohoto dostal
syn Petrův, ostatek Dobeš 'z Žichovic, Petr, se v držení napřed Jaroslava Libštein
syn Krasoňův, Petr a Jan, synové Jakoub ského z Kolovrat a pak Jetřicha Bez
z Kolovrat (1'-1508), po
kovi. Později jsouce přísl. Čestína kostela, družického
dostaly se Slavatům. Adam Slavata prodal němž syn Jan (1- 1526) a tohoto syn Je
jel. 1603 Jáchymovi z Kalenic. V 17. st. třich následovali. Od toho koupil jej před
patřily Střelům z Rokyc &přik. pak ke Zruči. r. 1534 Mikuláš Sviták z Landšteina.

Krasoňovičky,
K r a s o ň o v i c e, ves Po tomto dědil bratr Vilém (+ 1542) a
v okr. Kutnohorském. l-. 1469 odumřel tu tohoto syn Vilém (1- 1612). Týž prodal

Jan Tyništko z Tyniště a K. dostaly K. (1589) Ferdinandovi z Renšperka,
se Václ. Kavanovi z Dědibab. Okolo od něhož jej koupil léta 1596 Jeronym
roku 1530 prodal Kuneš Bohdanecký star. Hrobčický z Hroběice. Potomek
z Hodkova K. JiříkoviHášovi z Újezda. tohoto Jan Vilém prodal K. (1616) Heléně
Odtud patřily k Malešovu, avšak odpro Regině Přichovské z Plešnic, od níž
dány l. 1568 obci Kutnohorská, jíž jej dostal manžel její Petr. L. 1631 koupil
l. 1624 zabrány a se statkem Křesetickým jej Jan David Boryně ze Lhoty, ale
jezovitům zadarovány.
poněvadž se zadlužil, prodán l. 1649 po
Krašlovice, ves u Vodňan, jež patřila jeho smrti. Držitelem se stal Fr. Mise
r. 1262 ke klášteru sv. Jiří. (Vizi Karlo roni ('l- 1656), v jehož rodě se až do
vice.) Císař Zikmund zastavil K. (1437) 1. 1678 udržel. T. r. přikoupen ke klá
D0 r. 1785 ještě
Janovi Smilovi z Křemže. Později se do šterství Plasskému.
staly se zbožím Heřmanským v držení hrad stál; když však t. r. klášter zrušen,
Malovcův z Libějovic. L. 1530 prodala hrad opuštěn a stržen. (HB. 111.147.)

abatyše K. Kryštofovi ze Švamberka

Krašovice,

farní ves v okr. Manětín

dědičně tak, aby je od Malovcův vyplatil. skérn, od starodávna sídlo Hroznatovcův,
Potom připojeny ke Kestřanům a s nimi totiž 1232—1263 Jetřicha, 1268—1284
se dostaly k Protivínu.
Sezemy. Ve 14. stol. tu byl farní kostel,
Krašov, farní ves u Manětiny. Král jehož podací drželi 1364 Petr z Vrtby,
Vladislav daroval (okolo r. 1160) újezd 1406 Petr a dva Sezemové z téhož rodu,
K-ský klášteru Kladrubskému, který 1416 Arkleb, 1425 Jiřík, 1427 Dobeš ze
jej držel až do r. 1368 a pak Ctiborovi Skomelna. V 15. st. držel rod Krašov

ze Švamberka

postoupil. Od r. 1358 ských z Krašovic

statky v Plzeňsku. K.

přip. se tu farní kostel, jenž se dostal držel l. 1548 Kašpar Gotfryd ze Žeb
i se vsí po r. 1378 v držení Buška lek0-'
nice, později patřily ke hradu Bělé, od

šova odjinud z Kamenné hory a přip. něhož odprodány l. 1660 Ant. Steinba
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V rodě jeho Hradeckém. K té části patřilo ipodací

zůstaly K. do r. 1727, pak následovali
Hamiltonové, Vchynští (1771), Dohalští
(1799), L. 1777 a 1778 kostel znova po
staven a zřízena při něm 1. 1788 lokalie
(po zaniknutí fary l. 1623), která l. 1855
na faru povýšena.

far. kostela, které měli v l. 1374—1433
společně klášter s pp. z Častolovic. Tvrz
&ves byly později v držení Dobřenských
z Dobřenic (1467 Jiří a Adam, pak Jan
starší a syn Vilém, 1358 Zdislav, okolo
1. 1552 Mikuláš, pak tohoto syn Václav
Krašovice, ves u Sedlčan, po níž se (11608), jehož synové K. prodali). V letech
nazýval r. 1219 Naniše z K. L. 1379 seděl 1623—1644 patřily K. ke Chlumci; léta
tu Otík, jehož synem byl 1. 1406—1417 1644 postoupeny Jobstovi z Bryslu, od
Otík Rus, l. 1398—1402 Hroch. Poslední jehož potomstva koupil je (1701) Jan
ze zdejších vladyk byl Jiří Krašovský Václav Michna z Vacínova. Tento po
z Krašovic ('l- 1548), jenž K. Oldřichovi stavil l. 1710 nový kostel, při němž vrch
Smrčkovi ze Mnichu odkázal. Po tom nost Chlumecká koupivši l. 1721 K. faru
je držel syn Petr (1- 1580) a potom jiný zaniklou obnovila. I... 1745 zemřel tu Jiří
Petr (1- 1605), po němž následovala dcera Volný, polní mistr, který veselé písně
Alžběta. Po ní dědil Zdeněk Malovec skládal. (H. V. 02.
z Chýnova &následoval l. 1629 Jan Bet
Kratonosy (pův. Kralonosi), n. ves
engel z Neyenperku(1-1643), po jehož u Netřebic v okolí Nymburka, l. 1352
smrti koupeny K. ke koleji jezovitské majetek Ješka z Vartemberku, jenž tu
na Novém m. Pražském. Pak připojeny rychtu vysadil. Karel IV. dal je v léno
Janovi Švábovi z Jíkve i se zbožím
k Petrovicům.
Krašovice viz Krasavce.
Krňovským. l... 1498 patřily kníž. Minstr
Kratochvíle, zámek u Netolic, prvotně berským, 1. 1535 obci Nymburské. již léta
nevelké stavení řeč. Nový Leptáč, které 1547 vzaty a k Poděbradům připojeny.
postavil Jakub Krčín z Jelčan, dostav Kratošice (prv. Kratošici), ves u Sobě—
l. 1569 dvůr Leptáč s okolím od Viléma slavě, jež se přip. r. 1250 jako přísl. hradu
z Rožemberka, držitele panství Netolického. Chýnova. L. 1400 patřily Alberovi z Tě
Po jeho založení (před r. 1577) dal tu chobuze, jenž je připojil k Branlínu.
i oboru dělati. L. 1580 postoupil tvrze V 16. stol. patřily k Branlínu i k Mysko
Nového LeptáčeVilémovi z Rožemberka, vicům.
Kravaře viz Radoušov.
jenž ji rozšířil v zámek a majestát si
Kravaře (pův. Kravařz), n. ves, nyní
zjednal, aby se jmenovala Kratochvíle.
Stavěl ji od r. 1580 stavitel Baltazar Majo. mlýn u Nové vsi pod Kolínem. Ves K
L. 1586 postaveny v oboře vodní stroje, přip. se r. 1290, kdež patřila klášteru
léta 1589 dokonáno bylo přední stavení Sedleckému. Od husitských válek drženy
i s kostelíkem. Obrazy nějaké tu maloval ke hradu Kolínu & byl tu toliko mlýn, jenž
malíř Jiří Widmann. Vilém tu býval ně se městskými knihami zpravoval.
kolikráte, také bratr a nástupce jeho Petr
Kravař-ov, Kravařovice, n. ves ve
Vok sem přijížděl & za něho teprve po farnosti Křečovské u Neveklova, l. 1373
slední úprava K. dokonána. K. zůstávala sídlo Volkéřovo, l. 1409—1418 Odolenovo
vždy přísl. panství Netolického a vévod a l. 1458 Annino. V 16. st. se nepřipo
ství Krumlovského a až do r. 1722 v do míná.
Kraví hora, vršek a les nad samými
brém stavu udržována. V druhé polovici
minulého století zanedbávána a opustla. Strpy u Vodňan. R; 1468 táhl Jan ze Štern
berka, stranník Matyáše Korvína, k Vod
(H. Vll. 106.)
'
Kratonohy (pův. Kratonozi), farní ves ňanům, chtě Vodňanské vylouditi do záloh.
u Chlumce n. C., 1. 1318—1323 sídlo To se mu také „podařilo. Neb když Vod
5 vladyk. Část vsi patřila potom Perchtě, ňanští se s asi 1200 brannými a 60 vozy
dceři po Sezemovi z Kostomlat, a ta ji z města vyhrnuli & nepřátely, kteří se jen
prodala klášteru sv. Jiří na předměstí v malém počtu ukázali, až k Čicenicům

Kravín — Křeč

beze všeho vojenského pořádku honili, tu
jiní nepřátelé, vyskočivše z Kraví hory,
utkali je bojem a bijíce a tepouce hnali
je až k městu. Ztratili Vodňanští všechny
vozy & děla a zajatých asi 350.
Kravín, dvůr u Tábora, n. ves a přísl.
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(1602) k panství Proúvínskěmu. L. 1623
zanikla fara a K. přifařena napřed k My
šenci a pak k Protivínu.
Krčín, městys a n. hrad u Nového
města n. M., 1. 1336 s farním kostelem
a majetek bratří Hajmana, Hynka Hlaváče,

hradu
Kozí (1391).
L. 1420Tábora
spustla, stého-,držel
když' HynkaK.Crha
L. 1360
se
obyvatelstvo
do nového
Jan az Václava
Potšteinaz Dubé.
a po něm
léta
valo a polnosti okolní byly majetkem Tá-i 1374 bratr jeho Čeněk. Od r. 1388 seděl
borské obce až do našeho století.
|tu Beneš z Ryzemburka
(1- j. 1411) a
Kravolusice,
n. ves v tzjczdě Neza-'syn jeho Rubin. Když l. 1421 Aleš z R.
myslickém, kteráž patřila od r. 1045 klá- ;K. držel, vpadl sem Hynek Červenohorský

šteru Břevnovskému,
pamětech se nepřipomíná.

ale v pozdějšíchlz Náchoda a pobiv lidi v kostele, koni
lsvému dával píti z kalicha. Syn Alšův Aleš

Krbice viz Chrbice.
lstarší prodal K. (1460) Sezemovi z Ryzem
Krbová, n. ves v okolí Radonic na'burka, jenž K. rozličným osobám zavadil.
Žatecku. Zanikla léta 1421. když okolílDíly ty skoupil Aleš Vřešťovský 1 R. a
Mašťova nelítostně od křižákův hubeno. \ prodal tvrz a městečko. K. (1484) Janovi

V 16. st. přip. se jako pustá ves a pi'ísl.*Cernčickému
zámku Mašťova.

z Kacova.

Týž založil

„potom Nové město (1501) & naň l. 1503

Krč horní a dolní, dvě vsi u Prahy, práva městská z Krčína přenesena. Také
z nichž jedna patřila r. 1222 kapitole
fara l. 1567 do Nového města. převedena
Vyšehradské. Opolovici její byla 1. 1279 a tak zůstal kostel zdejší lilialním. Erb:
pře mezi kapitolou a Půtou ze Mšeného, Modrý štít, v jehož zpodní polovici Duch
ale tento ji kapitole ]. 1293 postoupil.lsvatý v podobě stříb. holubice a nad tím
Horní Krč dělena l. 1328 mezi PražskéholBoží oko v zl. trojhranu ozářeném. (H.
probošta a oltářníka u sv. Alžběty. Část II. 158.)
tu s tvrzí drželi proboštové ještě 1. 1357,] Krčínov, vlastně Nový hrádek Krči
ale od r. 1334 vysazena byla Velkovi alnov, jméno zámku Křepenického.
nástupce jeho Antonín Munheim držel jíl Kře, Kří (i Nákří), n. kostel záp. od
(1416) jako vlastní'zboží, a po něm mč1;Sadské, dnes les řeč. Keřsko. Újezd »na
Prokop i dolní i horní tvrz & oboje létalKřecha patřil klášteru Břevnovskému
1457—1463 Mikuláš a Erazim br. z Pusté „hned od jeho založení (993). Později do
Dobré. Jiný dvůr měl Léva (1- j. 1459). stal se pánům Poděbradským a Boček
V 16. stol. řídila se jedna tvrz knihamilz Kunštáta založil tu r. 1357 farní kostel.
Novoměstskými, dvůr pak byl statkem po- l Za husitských válek okolí spuštěno a kostel
zemským a druhá tvrz v držení Lévů z Bro- [ i vesnice na vždy zanikly.

zanek. Horní tvrz propadla ]. 1547 obecl

Křebřany,

Chřebřany,

ves u Ho

Novoměstská, avšak jí navrácena a léta stouně, n. rozdělená na statky vladyčí,
1586 vrchnost doprodána. Užitky z ní šlylz nichž jeden byl 1. 1379 Jindřichův &
pak ke špitálu u sv. Bartoloměje. Dolníldruhý patřil k Tasnovicům. V 16. st. pa
Krč patřila karmelitánům u sv. Havla ajtřily k Miřkovu a s nimi připojeny k Týnu
po zrušení kláštera (1786) patřila napřed'Horšovskému.
k nábož. fondu a od r. 1795 byla samoKřeč, farní ves u Pacova, v níž byl
statným statkem.
farní kostel již před r. 1358. K. drželi páni
Krč, ves u Protivína, jež měla předzz Hradce až do r. 1369. Odtud patřila
r. 1360 farní kostel & patřívala králůmŠKřeč k panství Choustnickěmu. L. 1434.
ke hradům Hluboké a Protivínu. Ve 14.,iporaženi v okolí Táboři od vojska Rožem
15. a 16. st. býval tu manský dvůr ke hradu . berského. Léta 1593 odprodal Petr Vok
Zvíkovu. Později tu byl dvůr svobodný,'z Rožemberka ves Křeč Jiříkovi Homutovi
který Jan Údražský z Kestřan prodal z Harasova, jenž ji připojil k Radenínu.
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Křečhoř — Křelov

L. 1623 zanikla tu fara a K. připojen
k faře Chustnické. L. 1758 zřízena tu zase
fara, léta 1763 věž kostelní opravena a
l. 1783 kostel rozšířen. (TB. 676.)
Křečhoř, farní ves u Kolína, v níž byl
farní kostel již před r. 1363. Podací jeho
náleželo oltářníkům u sv. Šimona a Judy
ve velkém kostele Pražském Sice patří
vala K. ode dávna králi, dostala se Jin
dřichovi z Lipé, od něho postoupena kl.

jeho Jarohněv a Jan Vejhák (1407 atd.).
L. 1546 držel K. Adam Řepa z Neve
klova (kteréž děd jeho od Vejhákův
koupil), část vsi pak byla v držení Kře

čovských

z Křečovic.

Řepové drželi

část svou k Tloskovu, k němuž i ostatek
přikupován. Kostel byl od r. 1623 ňlialním
k Neveklovu; !. 1785 zřízena tu lokalie,
l. 1854 fara. (MB. V. 32.1
Křečovice, ves u Uhl. Janovic, n. sídlo

Sedleckému a od tohoto ok. r. 1307 vladyčí Růdův z Křečovic (1487—1490
kapitole Pražské. Pozdějidostal ji zase Petr). Tvrz zdejší držel l. 1542 Pavel Růd
a bratr jeho Václav dvůr. Onen prodal
statek svůj Adamovi z Říčan (1543),

Jindřich a prodal Elišce králové, která ji
darovala l. 1325 k oltáři sv. Šimona a
Judy. Cís. Zikmund zapsal K. (1437) Zik
mundovi Horutovi ze Smilovic, avšak po
zději dostala se obci Kolínské. V 16. st.
patřila k zámku Kolínu. L. 1623 zanikla
fara a kostel byl dlouho filial. V l. 1846
až 1848 vystavěn nový kostel, při němž
l. 1876 fara obnovena. (PA. ]. 305.)
Křečkov, ves u Poděbrad, léta 1345
přísl. panství Poděbradského.

avšak již 1. 1547 koupeny k Pečkám. Léta
1623 patřily celé K. k Pečkám a l. 1765
odprodány od nich s Jindici. (MB. Xll. 64.)

Krejčovice viz Lhota krejčova.
Krejnár

(Greiner), starý název Klej

nárky potoka (16. st.), pocházející od dřev
ních horníkův Kutnohorských.

Krejnice

(pův. Krajnici), ves v okr.

Strakoňském, jež patřila od r. 1045 kl.

Křečov, Křečovo, Čečov, Čečivo, Břevnovskému.

Tento vyměnil si K.

farní ves u Manětiny. v níž byl far. kostel ok. l. 1260_ se Zdeslavem z Kasejovic
již před r. 1359. Ves patřila ode dávna za jiné statky. Potomci tohoto (naposled

křižovníkům Svatomářským a podací, Krejničtí z Frymburka
l

zvaní) drželi

vykonával buď velký převor aneb zprávceg K. ve 14. st. Darováním dostala se z části
statku Manětinského S Manětinou držen 'k panství Strakonickému.
Křekovice (prv. Křekovici),n. vcs u Lito
pak po roce 1420 ke hradu Švamberku,
l. 1544 k panství Třebelskému a později myšle (snad nynější Višňáry), jež se přip.
zase k Manětíně. Fara zanikla ok. r. 1623; r. 1167. KrálVladislav totiž před tím daroval
kostel byv filialním k Plasům, stal se zase v51K. a Říkovice klášteru v Litomyšli. V po
l. 1684 farním.
zdějších dobách se jméno K. nevyskytuje.
Křečov, n. hrádek a dvůr u vsi Ro
Křekovice, ves u Čisté (l. 1389 Kře
hozce v okr. Podbořanském, ok. ]. 1338 kov zvaná), z části ode dávna majetek
sídlo Rackovo, l. 1418 Diviše staršího a kapitoly Pražské, z části ok. l. 1540
mladšího bratří. Po obou zůstali sirotci. Petra Holého z Chrastu, od jehož man
L. 1452 držel oba díly Jan Tvoch z Ned želky &dědičky prodány [. 1546 Zikmun
vídkova s manž. Anežkou z Valdeka, po dovi z Týnce. Od něho koupen díl ten
zději Oldřich Medek z Valdeka. L. 1482 1. 1554 ke Všesulovu a s ním připojeny
vyprosil si odúmrť na K. Vojtěch Tvoch, později ke Chříči. (PA. Vll. 373.)
avšak K. byl již v držení Údrckých
Křekovice,
ves 11 M1.Vožice, n. vla
: Údrče. Připojen ke Vroutku, avšak před dyčí statek a původiště rodiny Šebířov
r. 1543 spustl.
ských : Křekovic (stejného původu se
Křečovice, farní ves v okr. Neveklov Žižkami z Trocnova). Později patřila část
ském, v níž byl farní kostel již před r. 1356. k Šebířovu, část k Vitanovicům; oboje při
Podací jeho náleželo rodu Břekovcův a pojeno k panství Vožickému.
Křelina viz Chřelina.
Vejhákův. Na tvrzi zdejší seděl ]. 1356
Jarohněv, l. 1370 jeho synové, vl. 1370
Křelov, Křelověves, ves u Horšic,
až 1407 Jarohněv mladší a pak synové léta 1379 statek Vyšemírův, jež spustla
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Křemešník — Křesetice

v 15. st. &jako pustá ves r. 1546 ke statku kl. Zlaté koruně, ale dostala se 1. 1787
Horšickému patřila.
také ke Krumlovu. Kromě toho zakoupila
Křemešník (snad Křemežník), farní tu vrchnost Krumlovská dva dvory, l. 1627
ves u Pelhřimova. i.. 1555 postavil tu jeden od Viléma Přídruha Koce z Dobrše,
Matouš Chejstovský dřevěnou kapličku l. 1643 druhý od Diviše. L. 1840 velká
v lese. Později tu bydlívali poustevníci a část K. vyhořela. (H. III. 87.)
Křenice viz Kšenice.
l. 1750 postaven kostel, při němž zřízen
Kře- viz Chře
[. X763 residenční kaplan. L. 1817 zřízena
tu pro 5 okolních vesnic škola. K. pro
Křenový, ves u Chvalšin, jež se do

čistou pramenitou vodu, která časně z jara
hojně prýští, ode dávna býval navštěvován.
(Hille, far. osada Novo-Rychnovská)
Křemežný, potok pod Křemží(u Budě
jovic) tekoucí.
Křemyž, farní ves u Bíliny, l. 1282
sídlo Modlibohovo, Dobešovo a Přibysla

stala r. 1263 klášteru

Korunskému

Petr a Ondřej : K. & Litolt z Ohníče,
]. 1423 Slavibor, Dobeš a Modliboh z K.
a Jan & Dobeš z Ohníče. Sice se i jiní
zemané přip. V 16. stol. seděli na tvrzi

klášteru Břevnovskému. Král Jan da

hned po jeho založení. Od druhé polovice
15. st. patřila k zámku Krumlovu.
Křepelov, n. ves v okolí Pelhřimov
ském (snad u Lešova), jež patřila r. 1203
do farnosti Rynarecké. Ves pustá K. přip.
se r. 1545 jako majetek záduší Pelhřimov
vovo a l. 1300 Ulmanovo. Ve 14. st. byl ského.
Křepeníce, ves u Sedlčan, v níž daroval
tu farní kostel, jehož podací měli l. 1372
Mikuláš, Jan a Jindřich, [. 1389 Dobeš, kníže Břetislav (1045) sedm úročníkův

roval K. (1322) Heřmanovi z Milčína,
odkudž drženy k Milčínu. Později drženy

K. k Sedlčanům. Oldřich z Rožemberka

Kozelkové ze Hřivic (1509 Litolt, 1526 zastavil je 1. 1450 pánům z Janovic, od
až 1549 Rydkéř, 1549 Jan, 1586 Václav kudž po dlouhou dobu drženy ke Chlumci.
a Rydkéř) Na konci téhož st. k. K. Jan Vilém z Rožemberka prodal K. (1580)
llburk z Vřesovic

a po něm drželi jej Jakubovi Krčínovi z Jelčan, jenž l. 1584

l. 1603 synové. L. 1623 k. jej Václav Vy Nový hrádek Krčinov nade vsí K. vy
duna Obytecký : konh'skace ri- 1625) a zdvihl. Po jeho smrti (1- l. 1600) spadlo
když 1. 1630 statek pro dluhy odhádán byl, zboží Křepenické podle předešlých úmluv

dostal se do rodu Próeklův

z Procks na Petra Voka z Rožemberka, avšak týž
je pr. (1601) Zdeňkovi Popelovi z Lob

dorfu, ]. 1655—1669 Peceliův a pak rodu
Pachonhay. Později připojen ke Kosto
mlatům. Fara l. 1623 zaniklá ]. 1706
i s kostelem obnovena.
Křemže, městys u Budějovic, staro
dávné dědictví rodiny, která byla jednoho
původu s pány ze Strakonic a prv. přísl.
tvrze Chlumu. Oddělením povstala v K.
tvrz, kterou drželi l. 1364 Smil, potom
bratří Beneš a Přibík (1364—1384), Smil
(1398—1414) a Jan Smil, pověstný hejt
man Táborských (1422— 1447). Když tento
v Krumlově umořen, dosáhli toho Oldřich
z Rožemberka, že mu synové K. 5 mno
hými vesnicemi postoupili; z toho prodali
Jindřich a Jan, synové Oldřichovi (1451)

kovic, jenž je připojil k panství Chlume
ckému.

Křepkovice, Třepkovice, Třep
kovo,

ves u Teplé, která bývala od léta

1273 v držení kl. Teplského.
Křesenice,

podle domnění název n. ves—

nice, viz Kříženec u Záhub.
Křesetice, ves u Kutné hory, tak ře
čená po Křesatovi a jeho čeledi, jež pa

třila prv. kl. Sedleckému.
V 15. stol.
opanovali ji Trčkové z Lípy a prodali
ji i. 1546 Janovi st. Salavovi z Lípy.

Odtud drženy k Malešovu a dostaly se
1. 1564 Jiříkovi Hášovi z Újezda, jenž
tu tvrz postavil. Janu l. 1578 dědičně pro
dvůr v K. 3 podacím Přibíkovi a Benešovi dány. Od synův jeho koupil K. Zikmund
bratřím z Chlumu. Odtud drženo měste Kozel z Reizentolu, avšak týž je prodal
čko ke Krumlovu a tvrziště s kostelem ke (1595) obci Kutnohorské. Této odňaty
Chlumu. Tato část přikoupena 1. 1679 ke & darovány (1626) nově založené koleji
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Křesín — Křeteš

jezovitské Kutnohorské. Té patřilyK. Mikuláš z Jenišovic

Janovi Duhlovi

až do zrušení řádu (1773) a pak do r. 1824 z Pustovět. L. 1548 dostaly se v držení
ke statkům studijního fondu. (HB. V. 25 1.) Mezenských, l. 1552 Lhotických ze
Křesín, Křesyně (původně Křasín ?), Lhotic. L. 1584 prodal Bohuslav mladší
farní ves u Libochovic, jejíž správné jméno Těmín z Těmic K. Kateřině Malov
Křesyně' připomíná Křesena neb Křesyna, cové z Velemyšlovsi a od ní dostaly
otce Boženina. Před r. 1226 koupil kl. se léta 1610 v držení Chobotských

Doksanský

K. od Kunráta z Lužic, z Ostředka.

Léta 1614 přikoupeny ke

avšak ]. 1237 seděl tu vladyka Chřen. Ve Šternberku.
14. st. byl tu farní kostel, kterýž vystavěli
Křešice, ves u Vrchotových Janovic,
držitelé hradu Šebína. K témuž hradu pa n. s tvrzí, před r. 1390 sídlo Johankovo;
třil raké K. až k připojení jeho k panství od r. 1408 držel K. Hroch z Beztahova.
Hazemburskému. Ok. l. 1553 přidělen ke Vl. 1543—1578 patřila tvrz pustá K.
Mšenému a l. 1564 prodán k Libochovi k Beztahovu. Dělením Říčanských povstal
cům. L. 1624 zanikla tu fara, l. 1781 zří tu zvláštní statek, který držel Zikmund
zena tu expositura, jež později povýšena z Říčan (%1597). Od vdovy jeho prodány
na faru.
l. 1609 k Janovicům.
!

Křesín, ves u Jinec, jejíž část patřila
l. 1370 Oldřichovi z Libomyšle.
Od
léta 1454 vyskytuje se jako přísl. statku
Jineckého.
Křesin, farní ves u Dol. Kralovic, v níž
byl farní kostel r. 1350. Podací jeho měli
vladyky v Křesíně, Chlistovicích, Skoči
dolovicích a Sulislavicích sídlící. V 16. st.

patřilK. Lu kaveckým

z Lukavce

(l. 1618 Smilovi). L. 1620 vpadlo sem
vojsko a Bedřicha Damborského, ředitele
školního javši, ukrutně usmrtilo. Statek
konf. koupil ]. 1623 Volf Jiří svob. pán
z Póttingu &připojil jej k Lukavci. Léta
1622 zanikla fara a kostel byl filiálním
k Lukavci až do r. 1785, kdež tu usazen
kněz. L. 1856 zřízena fara a l. 1875 kostel
znova stavěn. (MB. Xl. 71.)

Křešice, Křeška, ves u Děčína (1 392),
jež patřivala k panství Děčínskému.
Křešice, farní ves u Litoměřic, jež

patřila od r. 1057 kostelu

Litoměři

ckému. Ve 14. stol. byl tu farní kostel,
jehož podací přináleželo proboštu Lito
měřickému. Císař Zikmund zastavil K.

(1437) obci Litoměřické,

ale později

zase kapitole Litoměřické navráceny. Léta
1620 koupila je zase obec od stavův, ale
po vítězství 1. r. zase kapitole navráceny.
Později přikázány biskupům, od nichž
1. 1666 kostel znovu vystavěn. Matriky

založeny l. 1663 a psány do 1. 1687 česky.
Blízký kostel Matky boží u Studánky za
ložen l. 1708 od biskupa.
'
Křešice, ves u Libáně, n. s tvrzí, o níž
nic známo není. Ves patřila pak ke zboží
Křeslice horní a dolní, Křešice, Psinickému a v první polovici 16. st při
dvě vsi u Říčan, znichž horní daroval koupeny ke Staré. Ve válce švédské ves
Oldřich z Říčan l. 1324 ke kl. sv. Anny nice vyhubena docela. Až do r. 1705 byla
v Praze. Druhá vyskytuje se od r. 1343 tu pustina a teprve t. r. tu sedm baráků
v držení kapitoly Vyšehradské. Kromě nových postaveno. (H. X. 311.)
Křeška. viz Křešice.
toho tu byla vladyčí tvrz (1386 Ondřej,
1421 atd. rod Běhalův). K. patřily kl.
Křešov, Skřešov, ves u Štětí, n. s tvrzí,
sv. Anny až do jeho zrušení. Ostatek patřil léta 1318 sídlo Petrovo & Stanislavovo a
k Průhonicům již od 16. stol. a později l. 1405 Kunšovo. Po jeho smrti dostal K.
přikoupen k nim i díl n. klášterský.
Václav z Račiněvsi jako manství Vyše
Křešice, ves u Divišova, n. s tvrzí, hradské. L. 1546 držel K. Václav Vlk
l. 1361 sídlo Mojka, Zbyňka, Bohunka a z Kvítkova ke Smědovicům. Syn jeho
Mikuláše, synův Mikuláše Zoula, po nichž Bedřich sice držel K. zvláště, ale prodal
následoval v l. 1406—1431 Chval z K. a jej zase l. 1580 ke Smědovicům. (BD. 486.)
l. 1446 Jan Bot'an z Radiče. Ok. l. 1510
Křeteš (?),n. ves kláštera Kladrub
držel K. Mikuláš z Lípy, 1529 prodal je ského (1239) v okolí Přeštic.
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Krhanice,

Karhanice,

ves u Týnce obci Chrudimské.

Této l. 1547 odňaty

n. S., od 1. 1360 z polovice přísl. hradu
& pórodány
k panství Pardubskému. (H.
Kostelce n. Sáz., s nímž připojeny k pan 11.
7.)
ství Konopištskému. Druhá polovice patřila
KZchleby viz Skrchleby.
Kříč viz Chříč.
l. 1578 k Lešanům a připojeny později
Křičeň, ves u Bohdanče, jež náležela
také ke Konopišti.

Krchleby, Skrchleby (pův. Krchleb), do r. 1436 ke zboží klášt. Opatovského,
ves v okr. Benešovském, jež se již r. 1271 ale od té doby držení ke Kunětické hoře.
přip. Bývala tu tvrz s vlad. sídlem (1352
Kříčov, ves u Bydžova, po níž se snad“
Jindřich, 1585 Oldřich, 1389 Mikeš). Petr nazýval l. 1260 Benek. Potom tu byla
z Lasenice odkázal K. (1444) Mikuláši tvrz s vlad. sídlem (1389 Čeněk Mařák,
synu a švakrům. L. 1531 seděl tu Ale 1413 Kunšík a tohoto potomci byli Kří

xander z Petrovic, později patřily Be čovští : Kříčova). K. drželi léta 1478
chyňům z Lažan z části a z části k Tlo Ctibor Radecký z Radče, l. 1499 Bo
skovu.

L. 1661 odprodány Janovi Bedř. huněk, syn jeho a do r. 1533 Burjan

Pachtovi z Rajova

(1-j. 1667), pak je Stranovský ze Sovojovic.

měl od 1. 1667 Jiří Lev z Lukavice,

Léta 1533

od přik. ke Smidarům. (H. V. 313.)

r. 1671 rod Pauhofů, v 18. st. Haugvi
Křída, ves v okr. Mimoňském, l. 1360
cové z Biskupic, 1766 rodina Gótz & sídlo Peška Kabáta. Mutyně z K. prodal
později Dohalští z Dohalic. L. 1815 (1396) ves K. Vojslavovi z Palohlav,
zase přikoupeny k Tloskovu. (MB. V. 33.) jehož potomci tu ještě 1. 1416 seděli. Aleš

Krchleby (staron. Kirchleins, původně Berka z Dubé prodal K. před r. 1540
A'rchleb), farní ves u Čáslavě, jež se léta ke klášt. Jablonskému, avšak později
1257 přip., jsouc sídlem Petrovým. Ve držena do 1. 1622 ke Kuřim vodům a
14. st. byl tu farní kostel, jehož podací potom k Bělé.
Křichová, vrch mezi Přídolím a Spo
měli l. 1385 Peslin Brodský, 1391—1403

Polnárové, l. 1408 Václav ze Svatého
pole, 1. 1413 Jakub Kaufmann. l.. 1459
držel K. Váslav Baroch z Dobré, l. 1496
Jan, jeho potomek, pak vdova po něm Jo
hanka z Radonic. Tato odkázala K. Janovi

Studeneckému

lím (1380l.
Krikava

n. hrad nad samým Černi1

skem u Břežnice, za dob Karla IV ma
jetek bratří Kolmana, Buzka, Huga a Přiby

slava z Dornšteina

(až do 1. 1367). Po

z Pašiněvsi (1-1557), Kolmanovi drželi K. synové Jindřich, Kol
jehož potomci hyli (Adam 1'j. 1579, Václav man a Václav. Kolmanovi Dobeš z Bron
1- 1589, Jan 1“-1599, Adam). Při konf. (Boru) před r. 1402 K. mocně vzal a tu
l. 1623 dostaly se K. rodu Trčkovskému. několik let panoval. Potom držel K. Jin
Po vraždě r. 1634 dostal K. Valter Deve dřich, jenž ji prodal a na Obořišti zemřel
reux, vrah knížete Frydlantského, avšak (1425). O potomních osudech K. není nic
pro dluhy prodány l. 1651 Ferdinandovi známo; jen tolik se zdá, že s Černivskem
Robmhápovi ze Suché (1- 1675), jehož připojena k Uzenicům. (H. Xl.
rod (1675 Karel, 1676 Jaroslav Jindřich
Křimice, ves u Plzně, v l. 1245—1289
—i-1695, Jan Ferdinand) tu do r. 1703 sídlo Půtovo, jenž se psal později z Pot
seděl. L. 1703 koupil K. Pavel Harant štejna. L. 1385 držel K. Pertolt Nussel,
z Polžic (1- 1728). Po smrti jeho vdovy měšťan Plzeňský a po něm jiní měšťané
Františky (H—1742) prodány K. (1748) odtudž. Jedna rodina Plzeňská nazývala se
k panství Sedleckému. Fara 1. 1675 obno od K. Točníky : Křimic, zejména bratří
Václav a Bernart (l. 1445 atd.). Onomu
vena. (Zpráva Včely Čáslavské 1886.)
Krchleby, ves v okresu Pardubském, ]. 1462 K. z manství propuštěny. Po něm
n. s tvrzí ]. 1323 sídlo Benešovo. Jan Žák následoval Václav (1482 atd.), 1498 atd.
z K. prodal K. (1462) Janovi a Jiříkovi Purkart, 1527 Václav, 1548 Jan, 1554 až
bratřím Ohníštkům z Ohnišťan. Po 1591 Václav. Po. Anně Točníkové roz.
onom následoval syn Jan, jenž prodal K. z Plešnic dostal se v držení K. (1621)1
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syn její Jan Jindřich Strojetický
ze Březině, : větší k Přívěticům. L. 1661 při
Strojetic.
Po něm se dostaly K. dědi dělena celá ves ke Březině &patřila potom
ctvím Sezimovi z Vrtby a zůstaly v držení k panství Radnickému.
Křištanov, farní ves u Chvalšin, zalo
potomstva až do jeho vymření. Dědictvím
dostaly se pak rodu Lobkovskému, tak žená od Jana Christiana knížete z Eggen
že od více než 400 let prodávány nebyly. berka na vévodství Krumlovském. L. 1785
Křimín, n. dvůr a ves, která byla ustanovena tu lokalie, která l. 1787 ob
1. 1340 s Nepřevážkou přísl. zboží Vinaři sazena & slouženo zatím v kapli myslivny.
ckého a bezpochyby v bezprostřední blíz Vl. 1798—1799 postaven kostel al. 1888
zřízena fara.
kosti od Vinařic stávala.

Krimín, n. ves u Škvorce,l . 1318 snad
sídlo Přibyslava ze Šelmberka. L. 1462
vyskytuje se jako přísl. hradu Škvorce,
avšak jen z části; druhá část přip. se
v 16. stol. jako přísl. Hostyně, avšak po
r. 1540 se ani na tom, ani na onom
statku nepřipomíná. (Buď zanikla neb
s jinou vesnicí srostla.)
Křinov (něm. Krima, dříve Crimau),
farní ves u Chomutova, kterou r. 1281

Křišťanovice, ves u Prachatic, prvotně
řečená Křištanova Lhota, jež založena
před r. 1359 na panství hradu Husi a pak
zůstala jeho přísl. Později držena k Drsla
vicům & s nimi přip. k Vimberku.

Křištín, ves u Klatov, v níž byl farní
kostel před r. 1361 K. patřil tehdá z části
ke Střeziměři, část měl léta 1379 Vilém
z Příchovic. Pány podací byli 1. 1361 až
1370 Volkmar z Střeziměře a Zdinka vdova
Chotibor z Řečice křižovníkům Pru po Bočkovi, [. 1391 Vilém z Čachrov a,
ským daroval. Před r. 1361 byl tu farní 1408—1412 Jenec odtud. Později náležel
kostel, jehož podací provincialům náleželo. K. také ke Střeziměři, s nímž připojen
Držena byla k panství Chomutovskému & kpanství Týneckému. Fara zanikla okolo
,
když obec Chomutovská velkou část jeho 1. 1623.
koupila (1605), připojen ke Krásné Lípě.
Křivá, Křiváves, ves u Jílového, jež
Křinec, městys u Nymburka, ve 14. st. se přip. r. 1228 mezi statky kláštera
s farním kostelem. Ode dávna patříval Svatojirského.
Ve 14. st. tu bylo vla
vladykám : Valečova, zejména tu seděli dyčí sídlo stvrzí a jmenovali se odtud
]. 1378 Jan, 1. 1389 Bernart, vl. 1398 1394 Petr, 1436 Vaněk, 1438—1450
až 1437 syn jeho Jan. Před r. 1453 nabyl Beneš. Později patřila ke statku Zaječi
K. Jan z Ronova, jehož potomcí zvali se ckému, od něhož se dostala za díl (1577)

Křineckými z Ronova (vymřelir. 1892). Hynkovi Hrzkovi _ze Mšena i s pustou
Týž postavil si blízko hrad Kuncberk tvrzí. Po dvou letech prodal Hynek týž
neb Kunstberk (viz to), jenž se stal statek k Lojovicům.
středem panství. Když v 17. st. týž zámek

Křivany viz Skřivany.

spustl al. 1640 August Pavel br. z Mor
Křivce, Křivec, ves u Bezdružic, jež
zína K. koupil, vystavěl tu ]. 1649 zámek patřila r. 1219 klášteru Tepl. Bezpo
a potom kostel, kterýž od r. 1623 byl chyby od tohoto postaven tu farní kostel.
sklcsl na filialní (1- 1688). Po něm ná který se r. 1358 přip. K. zůstaly skorem
sledovali z téhož rodu Jan Rudolf (1-1702), nepřetržitě v držení téhož kláštera a po
Václav (1- 1737), Karel Josef (1- 1741), zaniknutí fary (1623) přifařeny k Úterému.
František (1—l. 1791), Rudolf" Ferdinand
Křivenice, ves u Mělníka, ve 14. st.
(1- 1817). l-. 1796 k. K. svob. p. Wimmer,
r. 1807 přešel v držení Bethmanů. Před
r. 1758 obnovena fara, l. 1870 vystavěna
synagoga. (Stifter, Křinec.)
Kříše (v Kříši, i v Kříších), ves u Ro
kycan, patřila odl. 1499 z části ke hradu
Březině, z části ke Smědčicům. Část Bře
zinská přidělena l. 1562 : menší části ke

z části majetek „kl. Kladského, z části mě

štanův Pražských (1377 Václava Štuka).
V 16. st. patřily K. 2 části ke statku Li
běchovskému; ta pak patřila Belvicům
z Nostvic a připojeny k Cítovu & Beř
kovicům. Jiná část patřila k Beřkovicům
již 1. 1588. (BM. 562.)

Křivice

(u Křivici), ves u Opočna,
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489

v níž postaven kostel snad v 15. st. (1. 1495
se poprvé přip.). Ves celá s kostelem pa
třila pak k Bolehošti a ok. ]. 1530 přik.
k Opočnu. Za Trčků rozšířen jest kostel,
l. 1759—1760 zase rozšiřován a nová zvo
nice postavena.

spíval (1490—1500). L.. 1480 vězněni tu
mnozí Pražané, l. 1496 neposlušní havíři.
Okolo ]. 1520 zase byl K. v zástavě, ale
1. 1523 za krále Ludvíka vyplacen. Král
Ferdinand chtěje výnos panství zvýšiti pro

Křivina, hora a les (1364) u Křivic.
Křivoklát, Hrádek Kř. (v 15. stol.
i zprosta Hrádek, něm. dříve Burgleis,
Burg/ein, Burg/in), hrad nade vsí obecně
též K. jmenovanou, jejíž původní jméno
jest Budy. Hrad stál již 1. 1109, ale tehdá

stu, ale přejal jej brzo a zastavil jej léta
1534 Oldřichovi hrab. z Hardeka.
Po
jeho smrti vyplacen K. od Albrechta Šlik a,
který jej byl opanoval, [. 1538 od Ladi
slava z Lobkovic. Nedlouho potom zase
vybaven k rukám královým. Po r. 1544
stal se K. předním vězením. Vl. 1548 až
1549 zavezeni sem čeští bratří, z nichž
nejznamenitější byli Jan Augusta a Jakub
Bílek. Tito tu seděli až do smrti královy.
Ok l. 1560 odevzdán K. Ladislavovi ze

přestavován. L. 1 110 tu vězněn Ota Černý,
kníže Olomoucký. Přemysl [. a syn jeho
Václav ]. rádi tu přebývali. Přemysl ll.

najal K. (1532) Petrovi Holému z Chra

postavil tu nový palác a jiné části. Od
něho vysazena snad četna manství, jichž
držitelé službu na K. konali. Král Rudolf Šternberka,
protože tu chtěl arcikníže
osadil K. (1307) oděnci Švábskými, které Ferdinand manželku svou, spanilomyslnou
vypudil Vilém Zajíc z Valdeka a držel Filipinu ukrývati. L. 1565 zastaven jest

K. několik let. Vl. 1316-4317

tu vy K. arciknížeti Ferdinandovi, abypan

chováván kralevic Karel, později tu byl ství v dobrý pořádek uvedl. Cís. Rudolf II.
vězněn. L. 1322 zavezen sem do vězení zastavil K. Jiříkovi z Lobkovic (1577),
Jindřich, kníže Rakouský. Okolo l. 1330 ale po dvou letech zase vyplacen. L. 1591
zastaven K. Oldřichovi Pluhovi z Rab uvězněn tu známý pokladač Edvard Kelley
šteina, ale 1. 1333 zase vyplacen od krale a potom sklesl K. na prostou věznici.
vice, jenž tu někdy s manželkou Blankou L. 1631 obsazen jest K. Saským vojskem
přebýval. (L. 1335 narodilo se mu na K. a při tom vězňové osvobozeni. V těch do—
první dítě.) Potom zase zastaven K. bratřím bách byl K. hrubě opustlý a k tomu léta
z Janovic. Vybaven sice, avšak hned zase 1643 vyhořel. L. 1658 zastaven K. Janovi

zastaven Jeslínu Bártovu a Heinlinovi

Adolfovihrab. ze Švarcenberka,

v jehož

řeč. Eilower a později tomuto samému. rodě až do r. 1685 zůstával. L. 1685 K.
L. 1343 připsáno k tomu veškeré právo dědičně prodán Arnoštovi Jozefovi hrab.

Syn tohoto Jan Jozef
královské v kraji Rakovnickém. Od 1. 1347 z Valdšteina.
byl K. v přímém držení králově a tu vy (+ 1733) odkázal K. dceři Marii Anně
čímž se K. to
chováván Václav IV. Tento jsa králem, vdané Fůrstenberkové,
rád na K. přebýval (až do r. 1399). Léta muto knížecímu rodu dostal. Kníže Karel
1419 a 1420 zavezeny sem přední kle-Í Egon (1-1856) začal s obnovením hradu,
noty království, ale když 1. 1422 K. vy-Ž jež však teprve kníže Emil, jsa vl. 1873
hořel, zaneseny napřed do Plzně a pak; až 1885 poručníkem, ku konci přivedl.
na Karlštein. Potom opanovali K. Pražané, (1-1. v111. 1.)
ale vypuzeni odtud skrze Hanuše z Kolo
Křivolaje, n. ves v okolí Sázavy, ode
vrat a K. pak odevzdán Alšovi ze Štern dávna přísl. kl. Sázavského, s nímž léta
berka. Tomuto také od krále zapsán.; 1436 p. : Kunštátu zastavena. V 16. st.
Před svou smrtí (1- 1455) vrátil Aleš K.j držena ke Komornímu Hrádku, v 17. st.
králi Ladislavovi. Byl pak zase po létai spustla.
v přímém držení královském, a teprve ok.|
Křivousty, n. ves v okolí Lestkova,
vamberka na
]. 1471 měl jej v zástavě Jindřich staršíž která patřila pánům ze

kníže Minstrberský,

od něhož jej král; Lestkově sídlícím. L. 1456 se ještě při
Vladislav vyplatil. Král tento tu nejednou' pomíná.
přebýval a k ozdobení hradu nemálo při—f Křivousy, ves u Velvar, někdy na vla
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dyčí statky rozdělená, z níž darováno po v přímém držení králův až do husitských
r. 1404 několikero platů ke kostelům & válek. R. 1426 měl jej Jindřich Plavenský.
oltářům. Větší část vsi držel l. 1404 Racek Matriky prý i. 1549 (snad 1649) založeny.
a l. 1428 syn jeho Jan. Část patřila již Později držen k Tachovu. Při rozprodání
i. 1415 k Jeviněvsi, část v l. 1521—1698 téhož panství koupil S. K. (1606) Jošt
k Běškovicům al. 1698 přiděleny K. k Vel Adam Širntyngár z Širntynku a při
trusům.
pojil jej k Chodové Plané. Kostel l. 1792
Křivsoudov (pův. Křivosúdov),městys znova vystavěn.
Sv. Kříž viz Újezd sv. Kříže.
tak řečený po Křivosudovi, jejž držel léta
Křižákov Viz Řežákov.
1276 Oldřich z Říčan. Za něho tu léta
Křižanka, Křižan ky, vesu Žampachu,
1296 kostel postaven. Po Oldřichově bez
dětné smrti spadl K. na krále, jenž jej r. 1376 manství ke hradu Litickému.
Křižanov (něm. Krinsdorf, původně
1. 1305 Jindřichovi z Rožemberka
po
stoupil, ale již l. 1307 postoupen K. k bi Krizansdorf), ves u Hrobu nad Osekem,
skupství a zůstal arcibiskupským statkem před r. 1341 na klášterství Oseckém za
až do r. 1420. Ve 14. stol. byl tu farní ložená.
kostel. Cís. Zikmund zapsal K. tvrz a mě
Křižany, chybný název vsi Suche'
slečko Mikuláši Trčkovi z Lípy, jehož (Kríesdorf), který povstal nedorozuměním
potomci jej drželi ke Vlašimi. L. 1547 z lat. Crizani villa (Krizansdorf .
odprodán JindřichoviKekuli ze Strado
Kříženec (něm. Kiesenreuf), vesu Plané,
nic, od něhož převzal jej Štěpán Střela l. 1379 na několik vladyčích statků roz
: Rokyc. Tomuto [. 1576 dědičně do dělená, od 16. st. přísl. Plané.
prodán a týž vymohl městečku výsady
Kříženec, ves v okr. Vožickém ve far
(*r 1593). Synu jeho Jindřichovi K. zabrán nosti Vrcholtovské (tuším i Křiženeček
a prodán l. 1622 Hugovi z Halleveilu. řečená), v níž l. 1381 odumřela Bonka.
Když tento zemřel, dostal se K. při dělení V 16. a 17. st. byl tu dvůr statku Víta
synu Janovi Šebestianovi. L. 1672 koupila novského, s nímž K. později k Vožicku
K. Johanka Barbora Millesimova a od přivtělen.
ní Frant. Ant. z Halleveilu (1694), jenž
Kříženec, n. tvrz v okr. Vožickém při
jej prodal (1702) Janovi Leop. hr. Traut Frauenhofu, léta 1292 snad 'statek Voka
sonovi. Za tohoto 1. 1715 zámek s mě z Buřenic. Na poč. 15. st. usadil se tu
stečkem shořel a upraven pak za sýpku. Oneš Huler z Orlíka (1410). Po něm
Vrchnost přestěhovala se do Čechtic. Po následoval Mikuláš Zajíc z Valdek a
zději přenesen hospodářský úřad do Dol. (1420). Potom obsadili K. Táboři, ale
Kralovic. Erb: Na červeném štítě tři stří l.' 1423 vytáhli Pražané s děly a praky a
brné vlčí zuby, jako mají Vchynští ze 'obehnali K. Dobývavše tvrze několik neděl,
odtrhli bez pořízení, když Bohuslav ze Švam
Vchynic. (MB. Xl. 37.)
SV. Kříž, u sv. Kříže, farní ves u Něm. berka táhl na pomoc. Tvrz potom spustla
Brodu, tak řečená po kostelu Nalez. sv. K. a byla vl. 1487—1546 při zboží Jankov
Bezpochyby povstala teprve v 17. st. na ském. Pak byl v držení pp. z Talmberka,

statku města Něm. Brodu, jako jehož okolo 1. 1573 přik. k Šebířovu a později
majetek se 1. 1623 přip. Děkan Brodský přip. k Vožicku. (H. IV. 242.)
Kříženec, n. ves u Záhub v okr. Li
Seidl vystavěl tu 1. 1712 kostel, při němž
založeno ]. 1786 kaplanství a l. 1856 fara. báňském, jež se již r. 1052 připomíná. Ve

Sv. Kříž, samota u Ronova, viz Proti

14..st. byl tu farní kostel, kterýž drželi
se vsí r. 1395 Jan z Michalovic, r. 1416
Sv. Kříž (staroč. Sv. Kříž v Chodech. Jan zVeselice, r. 1417 Zdeněk z Vlčího
Staří Chodové, Staré Chody, na rozdíl pole. V 16. st. byla ves pustá a patřila
ode vsi Nových Chodův=Hinterkotten), k Milkovicům, s nimiž připojena ke Staré.
ves u Plané, v níž byl farní kostel již před Z kostela zbyly jen základy.
“r. 1359. Sv. K. patřil ke království a byl
Křížky, na Křížkách, vysoké polo

vany.
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žení mezi Říčany a Jílovým. Když r. 1419 Karel dal K. v léno (1361) Janovi Švá
scházeli se lidé novotám náboženským pře bovi z Jíkve, po němž je držel (1365
jící v hromady čili tábory, sezván jest lid až 1405) syn Markvart Hukeš. Později
k táboru takovému na Křížky na široké následoval synovec Jan ('i' j. 1459), po
úlehle při silnici jedouc od Benešova ku jehož smrti byly pře o týž statek. K., kdež
Praze, tedy asi v těch končinách, kde jsou jedině dvůr zůstal, přip. pak k Poděbra
Sulice a Želivec. Sešlo se tu mnoho lidu, dům a l. 1498 z manství propuštěny. Po
jmenovitě přihrnuli se sem Pražané pěšky zději i dvůr zanikl. (PA. X. 831.)
Krnsko dolní, Podkrnsko, farníves
i po vozech u velikém počtu a také kněz
Václav Koranda přivedl silný zástup lidu v okresu Mladoboleslavském. Kostel sv.
obojího pohlaví až od Plzně. Kázáno tu Jiří stál již 1. 1361 a byl farním, avšak
faře
se říkávalo buď Vtelenská neb Zá
o svobodě slova božího a přijímání pod
obojí spůsobou. Ačkoliv pak tábor tento mostská (1 361 Menší Vtelen). Patrony byli
držitelé
tvrze v Horním Krnsku. V 15. a
průběhem svým byl pokojný, přece již se
ozývali hlasové těch, kteří radili, aby se 16. st. říkávalo se »podací sv. Jiří.: neb
chodilo nejen s poutnickou holí, nýbrž Svatojirské. V l. 1547—1551 a 1670 kostel
i mečem.
obnovován. V l. 1623—1764 byl kostel
Křižlice (i Křislice, Křeslice), farní ves lilial. ke Strenicům. L. 1764 zřízena tu
u Jilemnice, jež se přip. l. 1492 jako přísl fara. Osada se rozšířila teprve po založení
hradu Štěpanického, s nímž přip. později Severní dráhy. (MB. VII. 28.)
Krnsko, Horní K., ves u Ml. Bole
ke Branné a l. 1701 k Jilemnici. Za ne
známé doby postaven tu dřevěný kostel, slavě se zámkem, který stojí na místě býv.
kterýž léta 1814 na kamenný přestavěn. tvrze. Tuto drželi 1354—1364 Arnošt,
Býval ňlialním k Vítkovicům, ale 1. 1863 1388 Jindřich Chmel, v l. 1390—1418
tu fara zřízena.
|Zdislav Stožek ze Záhoří, 1430 Bohuněk
Krleč, n. ves u Velenov, mezi Plánicí „& 1463 Zdislav odtudž. L. 1464 obdržel
a Horažďovici, jejíž jméno zachovaly ryb JK. Jindřich z Michalovic a do r. 1476
níky Krlecké. R. 1228 a 1305 připomíná drženo k Mladé Boleslavi. L. 1476 k. K.

se mezistatky kláštera Sýatojirského.

Jan Vančura z Řehnic, jehož rod (1490

l.. 1305 postoupena se Zábořím Koldovi syn Mikuláš, ok. 1530 Jan, 1535 Jiřík,
a později se nepřipomíná.
1553 Bedřich, 1578 Jan, 1616 Bedřich,
Krňany, ves u Neveklova, jež se přip. 1618 Vilém, o. 1622 Markvart, 1650
v l. 1061—1086 v pamětech kláštera tohoto bratří Jindřich a Zikmund, pak
Ostravského, an tento tehdá K. obdržel. držitelé prvního dílu 1650 Jindřich, 1684
R. 1228patřilyklášteru Svatojirskému Bedřich Ferdinand a držitelé druhého dílu
jen z části, neb l. 1310 kl. Ostrovskému 1650 Zikmund, 1665 Jan Jindřich, 1672
potvrzeny a zůstaly mu do jeho zboření. Vilém Jozef, 1676 Frant. Karel, tento od
I.. 1437 zastaveny Pešovi ze Sedlčan. r. 1689 držitel celého K., ok. [. 1713 syn
Později přip. ke hradu Kostelci n. S., od Jan Václav) K. do r. 1726 držel. L. 1726
něhož daroval je král Vladislav (1453) k. je Jozef Frant. hr. z Vrbna, jehož po—
Janovi ze Smilkova. l.. 1543 postoupil tomci tu do konce 18. st. seděli. Pak pa

Volf Hozlaur z Hozlau K. králi Ferdi třilo Šporkům a od r. 1869 rodu Vrati
slavův. (H. X. 364.)
Krnějovice, Krňovice, ves u Třebe Kročákov, samota u Teletína v okr.

nandovi. Později přip. k Lešanům.

chovic. v níž byl farní kostel již před
r. 1362. K. slušely ode dávna ke zboží
Třebechovskému, s nímž přip. k panství
Opočenskému. Od r. 1623 byl kostel fili
alním.

Neveklovském, na jejímž místě prý tvrz
stávala. (MB. V. 67.)

Kročehlavy, Kro čihlavy, vesu Kladna,

1318 sídlo Brzvenovo, Bohuslavovo a Zdi
slavovo. L. 1356 získán tu plat ke kapli
Krnějovice, Krněvice, n. tvrz, dvůr Svatomářské u sv. Víta, l. 1361 prodal
aves u Rašovic v okolí Nymburka. Císař Zdislav z K. nějaké platy ke kostelu sv.
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Jiljí v Praze, 1. 1375 vykázány tu platy čovskému. Později přip. k Hospozínu &
pro špitál na Hradčanech. L. 1398 žil s ním k panství Zlonickému. Ok. l. 1623
ještě Zdislav. V 15. st. přik. ke Kladnu. tu fara zanikla.

Krčglítz u Děčína, česky Chrast.
Krouna (staroč. Horní Krouna), mě
Kroměšín,
dvůr & zámeček u Libice stys, prvotně farní ves, jež postoupena
r. 1349 k bisk. Litomyšlskému. L. 1392
přip. se jako přísl. hradu Rychemburka,

v okr. Chotěbořském, po němž se nazýval
r. 1278 Budislav z K. Čeňka z K. prodal
léta 1373 věno své na K. dvoru a vsi
Vavřinci a Zvěstovi br. z Michalovic.
L. 1454 dosáhl Hertvík mladší z Ruší

nova pustého dvoru K. V l. 1536—1563
patřil K. k Předboři, od r. 1563—1650
k Bezděkovu, později k statku Libickému.
Krošín u Všelis, lépe Krušina.
Krotějov, ves u Nýřska, l. 1386 roz
dělená na dvůr, který patřil k Vimi, a
druhý dvůr, který prodal Přestan (1392)
Buškoví 7.Opálky a Slaviborovi z Přešína.
V 16. st. bylo tu popluží pusté, jež patřilo
k Opálce. Později tu povstala nová ves.

Krotenful

(z něm. Krótenpfuhl) slove

jižní konec vsi Žichlinku. Blízko stávala
tvrz, kterou Petr Jelito, biskup Litomyšl

k němuž potom až do r. 1850 patřívala.
L„ 1623 zanikla tu fara a teprve 1. 1737
zase obnovena. Na místě- starého dřevě
ného kostela vystavěn l. 1770 nový ka
menný. (PA. [. 172.)
Křovice, ves u Opočna, ode dávna
přísl. panství Opočenského. Mutina a Se—
zema z Dobrušky dali tu (1361) dědiny
ke kostelu v Dobrušce.
Krpy, ves u Mělníka (nikoliv Krby,
prV. Krpi). Ok.l 1350 farní ves. Podací
náleželo dílem kanovníkům u sv. Jiří,
dílem vladykám zdejším (l. 1373 sedmi,
l. 1398—1414 Heršovi a Petrovi, ]. 1436
Václavovi Rohateckému). Ti, kteří z nich
seděli na Vrutici, drželi svou část ke Vrutici,
část duchovní dostala se 1. 1436 Janovi

ský, daroval l. 1371 klášteru Lanš
krounskému, od něho založenému. Ve z Černína.

Část tato náležela později ke

válkách husitských odešli mniši do 010
mouce a K. uchvátili světští páni, ač
l. 1460 klášteru majestátem potvrzen. Tvrz
připojena k Landšperku a spustla. .PA.
X- 736—738-)

hradu Mělníku. Vrutická část 1. 1622 při
konfiskací zabrána & k Řepínu prodána.
Ok. l. 1650 zanikla fara zdejší a K. při
fařeny napřed ke Mšenu, později k Ře
pínu. (BM. 558.)
'
Krotenful, n. dvůr a ves při samém
rsic'e, ves u Mirovic, přip. se r. 1298,
městu Jablonném. V 16. st. ves svedena ani obyvatelé tehdá k faře Příbramské de
a postaveny tu zámek a nový dvůr řečené sátky platívali. Tehdá a potom (až do

Nový Falkenburk.
Krottensee,

r. 1420) patřily K. arcibiskupům
ke
ves v okr. Kynžvartském, hradu Příbrami. V 16. st. dostaly se v zá
pisné držení Dýmův ze Stříteže a drženy

prvotně tak zvané Leuchtenberské léno &
od 1. 1490 léno Plavenské. Část patřila
ve 14. stol. ke hradu Kynšperku, v části
byly samostatné statky. Planknárové seděli
tu pak na tvrzi. Později tu stal se zná
mým rod Typrárův z K. V 16. st. byly
tu 2 manské statky ke hradu Loketskému
a třetí část patřila k Pochlovicům. V 17. st.
patřila ves ta ke Kynšperku a později

k Čimelicům. Později se jim dostaly dě
dičně a od nich dostaly se ok. l. 1630

v držení Hroběických.
k Čimelicům.

._

Později p_řik..zase
.

Krsín, dvůr, na němž Ctibor z K. prý,
l. 1409 plat klášteru Světeckému, buď
osada zaniklá aneb jinak pojmenovaná.
Krsov, ves u Bezdružic, po níž se na

„k Milikovu.

zýval r. 1242 Valter z K. L. 1380 odumřel
Kroučová, ves_v okresu Strašeckém, tu statek po Buzkovi, k němuž se pak
v níž byl před r. 1361 farní kostel. K. táhl Jaroslav z K. L. 1420 byl Vlach z K.
patřívala tehdá ke zboží hradu Vinařec, ve službách pp. ze Švamberka. Ke sklonku
ale v l. 1414—1417 byla sam. statkem téhož stol. patřil K. s tvrzí Zádubským

Jana Proudka

ze Lhoty. V 16. st. pa ze Šontálu. Později připojen k panství
třila K. ke zboží hradu Pravdy neb R0 Bezdružickému.
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Krsov, samota u Alběnic v okr. Oti
ckém, n. ves, která spustla po vypálení
(1420—1469) a patřila r. 1544 k panství
Leštěnskému. R. 1642 tu byla zase ves,
z níž zbyla nynější samota.

Václava IV. Kdy a jak se dostala K.

v držení kapitoly Pražské, není známo;
jisté jest, že přip. ke Chrašťanům, které
kapitola 1. 1667 koupila. Fara zanikla
snad v 17. st.

Krsovice, také Sv. Jan (podlé kostela),

Křtěno, T'řtěno, ves v okr. Lounském,

ves u Uhl. Janovic, ok. l. 1350 farní ves.
Podací náleželo l. 1355 Janovi z Talm
berka, 1. 1380 Janovi a Heřmanovi, 1390
Heřmanovi a synu Janovi. 1412 Václavovi,
Rackovi a Přibíkovi bratřím, vladykám
zdejším,_ kteří seděli na Kralicích a jichž

která byla od 16. století přísluš. statku
Vršovského.
Křtěnov, farní ves u Týna nad Vlt.,
v níž byl farní kostel již r. 1261. Podání
nad ním příslušelo rodu vladyk Břez
ských Knínských a na jiných okolních
sídlech sedících. V 16. stol. byl K. přísl.
Březího Hrádku. Po r. 1623 zanikla tu
fara a K. přifařen k Týnu n Vlt. Císař
Jozef ll. zřídil tu 1. 1787 lokalii, která
l. 1854 na faru povýšena (T. B 111.)

potomci psali se Kralickými

z Krsovic.

V 15. st. zanikla ves a kostel sám zůstal
při statku Kralickém, s nímž připojen léta
1582 k Pečkám. L. 1623 zanikla tu fara.
V 18. st. při fil. kostele vznikla nová ves
Krtinov, Krtno, Krtín (něm.Guratin)
a pojmenována Sv. Jan. |.. 1768 kostel
zbořen a znova postaven. (MB. Xll. 69, ves v okr. Stříbr. u Kladrub, od nezná
Hist. sbor. 1885 str. 160.)
mých dob v držení kl. Kladrubského.
Krsovice, myslivna v okr. Jílovském L. 1463 byla v zápisném držení sirotkův
u Osnice, n. ves. V 16. stol. byla přísl. po Mikuláši Ucháčkovi z Kračína a
statku Dobřejovského a v 17. st. zanikla.
14.87 Kryštofa z téhož rodu. Později
Krsy, farní ves u Bezdružic, která se vyplacen K. a l. 1589 byl zase v držení
již r. 1183 jako majetek křižovníkův kláštera a zůstal pak při panství Kla
Svatomářských přip. Ve 14. a 15. st. drubském.
.—

b_vl tu farní kostel, jenž patřil i se vsí ke
Krty (staroč. Krli) ves u Jesenice, již
kumtorství Manětinskému, ale pak opa hrabě Kojata kostelu
Praž. odkázal
nován od Hynka Krušiny ze Švamberka. (122 ). Odtud diouho se nedostává zpráv
Část tato patřila pak ke hradu Krasíkovu o Krtech, avšak zda se, že drženy zá
a ostatek vyskytuje se od 1. 154.0 jako stavně ke hradu Rábšteinu a s ním se
přísl. Bezdružic. Obě části sloučeny pod dostaly v dědičné držení Libšteinských
držiteli Bezdružickými. L. 1813 vyhořel z Kolovrat. L. 1595 přiděleny ke statku
kostel a 1. 1814 zase obnoven.
Běstnu (Beneše L. z K.), avšak hned potom
zc
Krštein, ves u Krupé se zbytky ně postoupeny Adamovi Štampachovi
jakého sídla. Na tom místě stávala snad Štampachu.
Později připojeny k Petrš
bývalá ves Benedín. Do r. 1789 byl tu purku.
d\ůr, který potom rozprodán atak ves Krty ves u Strakonic, kteráž se přip.
založena.
'
r. 1233. Od r. 1243 patřila křižovní
Krtely, ves u Netolic, která bývala kům Svatomářským a později držena
přísl. hradu Poděhus. Před r. 1365 byla ke hradu Strakonickému. Na dvoře seděli
nějaký čas zastavena k Dobeviva nedlouho ve 14. stol. nápravníci, kteří ke-hradu
potom snad vyplacena. Ode dávna odtud sloužili.

vycházel plat k faře Krumlovské;

tyto

Krucemburk (z něm. 'Kreuzpúrch),

úročníky ujal 1. 1581 Vilém z Rožemberka. městys založený od řádu křižovníkův—
Po spuštění Poděhus drženy K. k Netoli německých, kteří dostali v okolí statky
od pánův Polenských. Asi 1. 1321 prodali
cům a později k Libějicům.
Krteň, kostel sv. Jana Burjana v okr. K. Jindřichovi : Lipého. Ve 14. stol. byl
Smíchovském, kterýž byl ok. r. 1354 far tu farní kostel. Držiteli K. byli 1362 až
ním. K patřívala ke království a v pří 1385 Epík : Hrádku a l. 1390 syn
mém držení králův zůstávala až do smrti jeho Epík. L. 1403 drželi jej Zikmund,
Mlslnpisziýslovnik:Část hislorická.

36
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Jan a Mikuláš bratří z Ořecha al. 1448
jakýsi Michal rodu neznámého. L. 1473
následoval Mikuláš z Holohlav a i. 1523
Štěpán Střela z Rokyc, jehož rod (1527
až 1543 Mikuláš, r. 1548—1561 David,
do r. 1592 Mikuláš, 1592—1627 Purkart,

Kruh, n. ves (aneb snad jen dvůr)
v kraji Prachenském (snad v okolí farní
v.si Jinína). L. 1407 nazýval se po ní
Vlašek : Kruhu, jenž držel Jindřichovice
a Sudkovice & r. 1412 nabyl Milonovic.
V pozdějších pamětech se K. nepřipomíná.

1629 Sabina Střelová ze Vchynic, 1630
Krukanice (prv. Krukanicí) ves u Tou
Rudolf Václav a Oldřich Vilém, od r. 1638, škova, která se vyskytuje mezi prvotními
Rudolf sám, od r. 1656 Oldřich sám), statky kláštera Teplského (1197).
do- r. 1659 držel. L. 1659 přisouzen Maří V držení jeho zůstaly K. až do r. 1472,
Alžbětě Berkové ze Vchynic, později byl kdež nějakému zemanu zastaveny. L. 1483
v držení Jana Cellera : Rozentálu držel je Zdebor z Prachomet. Za nedlouho
(+ 1665). Mezitím tu fara zanikla. Po vyplaceny a zase ke klášterství připojeny.

smrti Bedřicha Smilkovskěho z Talm
Krumlov Ceský (tak již r. 1258,
berka prodán K. (1677) k panství Po něm. Krnmau, pův. Chrumenaue), město,
arciděkanství (býv. arcijáhenství kraje Be
chyňského) a zámek. K. připomíná se
poprvé r. 1253, byv založen po r. 1216
od Zaviše Vítkovce, jako hrad s přihra
zeným k němu podhradím. V držení K.
a nevelkého zboží k němu patřícího ná
sledoval syn Vítek (1253—1277) a po
něm synové Jindřich a Vok. Když tito
Krucemburk
n. hrad založený od bez dědicův zemřeli, dostal se K. v držení
křižovníkův Svatomářských na panství Jindřicha z Rožemberka. Jindřich a po
Duhském neh Světelském a po kříži, jich tomci jeho zvolili K. za své přední sídlo
znamení, Kreuzburg neb Kreuzenburg jme—a poněvadž jejich moc rostla, stal se K.
novaný. Připomíná se v l. 1431—1437. prvním panským sídlem. Petr, syn Jindři
Není jisto, jestli se tu míní bývalý zámek chův, obdaroval město (1347) a práva
v Českém Dubě nneb hrad mimo něj sto jeho rozšířil na nejbližší vesnice. Tehdá
jící. Není-li to Dub sám, sluší polohu jeho a bezpochyby dávno před tím byl tu
hle—latina Horce u Javorníka (H X 268.) farní kostel, s nímž spojeno bylo od 1. 1.358
Kruh, farní ves v okr. Dubském, v níž děkanství kraje Doudlebského a později
byl farní kostel již před r. 1361. Až do také arcijáhenství. Petrovi synové Petr,
r. 1380 seděli tu vladyky asi na 4—5 Jodok, Jan a Oldřich založili v K. 1. 1357
statcích, od r. 1403 vyskytuje se K. jako klášter františkánský a l. 1361 druhý pro
přísl. hradu Housky. Po r. 1623 zanikla jeptišky sv. Kláry (založil vlastně již otec).
fara, kostel byl od“ vojáků vypálen a ku K. drželi společně i po smrti Joštově
lenskěmu. Bývalý zámek potom přeměněn
na sýpku. Ferdinand kníže z Dytrychšteina
vyloučil K. 2 farnosti Žďárské, vystavěl
tu 1. 1695 nový kostel a zřídil faru.
L. 1782 zřízena tu modlitebnice pro evan
dělíky augšpur. vyznání. Erb: štít červ.
a na něm tři stříbrné vlčí zuby (erb
Epíkův).

Podbezdězi přifařen. L-. 1699 založeny
matr. L. 1725 nový kostel postaven a při
něm fara zřízena. [<. 1756 starý kostel
zbořen. Ves patřila v l. 1636—1679 ke
hradu Bezdězi a pak k Dokzám (BD. 226.)
Kruh, ves —uJilemnice n. s tvrzí. Léta

(1- 1369)

a teprve

1. 137.1. vzali

jej za

díl Petr a:Jan, od r. 1384 držel jej
Jan sám, jenž město při jeho svobodách

hájil (1386). Po smrti Oldřichově (1- 1390)
zdědil K. syn jeho Jindřich, jenž tu l..1394
a 1402 zajatého Václava IV. nějaký čas
1406 držel K. .Jarek ze Mžan a část ve vězení držel. l.. 1407 nynější krásný
měl snad jistý Oldřich ('i—1415), po němž kostel skrze Jana syna Staňkova sklenut.
Jindřich a Václav bratří jeho následovali. Asi v ty doby neb již před tím založeno
Větší část .vsi patřila l. 1492 k panství pod hradem nové město řečené Latran.
Jilemnickému, druhá, menší část, dostala Oldřich, syn Jindřichův, ujav K. ]. 1418
se v 16. st. k panství Kumburskému. (H. choval tu své a mnohých duchovních
V. 250.)
jokolních poklady. Dostav v zápisné držení
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kláštersní Komnské, panství ke hradu ná císařských, ač se stavovští oň l. 1618 a
1619 pokoušeli. L. 1620 ležel tu Don
Baltazar de Marradas. Cís. Ferdinand II.
daroval K. Janu Oldřichovi svob. pánu

ležité neobyčejně rozšířil. L. 1445 jed
nalo se tu mezi posly cís. Bedřicha a jed
notou Táborskou o mír. T. r. byl tu kněz
Jan z Karvajal a také Eneas Sylvius se
v ty časy tu zdržoval. L. 1451 přibyl sem
pověstný Jan Kapistran. T. r. odevzdal
O. vladařství synu Jindřichovi, s nímž
(1- 1457) l. 1456 svobody města potvrdil
(1- 1462). Syn jeho druhý Jan vybavoval
otcovská panství z mnohých závad, držel
napřed se stranou Poděbradskou, později
stál proti ní (1- 1472). Po krátkém vlada
ření syna Jindřicha následoval druhý syn
Vok, jenž učinil l. 1485 městu dobrodiní

z Eggenberka

(1622) a přidav k tomu

později Prachatice a Netolice, to vše po

výšil na knížectví s názvem vojvod
ským, od kterých dob na zámku min

covna zřízena. L. 1624 leželi tu Bavoři,
kteří způsobili mnoho výtržností. Kníže
postoupil před smrtí svou (1- 1634) K.
synu svému Janovi Antonínovi (1633), za
něhož město průchody vojenskými strá
dalo (l. 1648 obsadili K. Švédové). Po
jeho smrti (1- 1649) zůstali dva synové,
(l 1505'. Třetí syn Petr, udělil městu z nichž starší Jan Christian l. 1665 K
l. 1494 královské právo městské a stavěl ujal. Za něho zámek vystavěn v nynější
na zámku. Rozděliv se se strýci svými podobě hlavně přičiněním Marie Ernestiny
(syny Vokovými) chtěl díl svůj posledním ze Švarcenberka, manželky jeho umění
pořízením obrátiti do jiných rodin, což milovné (1675—1687), zřízena nová za
však po smrti jeho (1- 1523) odporem Jin hrada, letohrádky a chodby přes příkop.
dřicha, jednoho z dotčených strýců, zma Táž manželka dědila po něm ('i—1710), a
řeno. Týž opanoval lstivě Krumlov a vze po ní (1- 1719) dostala se všechna Eggen
přel se moci nejv. purkrabství (1- 1526). berská panství Adamovi Františkovi kní
Bratr jeho Jan (+ 1532) obnovil zase ne žeti ze Švarcenberka, synovci jejímu
dílnost rodu, jehož vládu pak drželi bratr ('i' 1732). Císař Karel Vl. potvrdil potom
Jošt ("r 1539) a po něm nejmladší bratr (1723) hodnost knížectví K-ského. Jozef
Petr. Po jeho smrti (1- 1545) byli posled Adam, syn Adamův, vystavěl při zámku
ními toho rodu Vilém a Petr Vok, ne vl. 1744—1745 zimní jízdárnu, okrášlil
zletilí synové Joštovi. l... 1551 ujal Vilém zahradu, ozdobil zámek pěknými malbami
vladařství. Týž tu hostil vzácné hosti a v okolí nemalé opravy činil- Po jeho
l. 1562 krále Ferdinanda, I. 1576 arci smiti (1789) následoval starší syn Jozef
biskupa Antonína a l. 1576 a 1578 cís. Jan, jenž zřídil na zámku hospodář. školu
Rudolfa, I. 1585 arcikníže Ferdinanda. (1- 1833). Syn jeho Jan Adolf znám byl
Od r. 1563— 1589 zámek nádherně upra jako výborný hospodář. L. 1782 zrušen
voval. V l. 1586—1588 vystavěl kolej ženský klášter. L. 1830 způsobena veliká
jezovitskou a l. 1592 obci odúmrtí od škoda povodní. L. 1840 se tu zdržoval
pustil (1—1592— L. 1591 založ. matriky) arcikníže Frant. Karel. L. 1850 zřízeny
Bratr jeho Petr Vok dokončil práce na v K. c. k. úřady a později vyšší gymna
zámku a jsa toho rodu poslední, po němž sium. Erb (l. 1671 od Jana knížete po
mělo jmění na krále spadnouti, po uči lepšený): štít modrý a na něm hradba
něné smlouvě (1600) postoupil Krumlova. přiroz. barvy se stínkami, branou otevře
Volar a Prachatic cís. Rudolfovi ll.
nou se zl. dveřejemi a vyraženou mříží
V nejbližších letech bydlel na zámku výše dvě čtverhranaté věže s okny, cimbu
zdejším Don Julius, přirozený syn císařův, řím, červ. sedlovitými střechami a zl. ma
jenž tu zšílel a l. 1609 zemřel. L. 1611 kovicemi. Mezi věžemi jest štítek rodu
opanovali Pasovští K. a drželi jej několik Eggenberského, totiž stř. štít a v něm
měsícův. Cís. Matyáš se 1. 1614 nějaký červ. růže, kterouž tři slétající havrani
čas na K. zdržoval. Na počátku násle svými zobáky drží. (Také se malují 2 čer
dujících bouří generál Buquoy osadil K., vené růže nad branou). Nad štítem kolčí
který po celou válku zůstával v moci helm s přikryvadly stř. a červ. (v pravo)
36'“
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& stř. a modrými (v levo), nad helmou Zvěstovi z Trmic. Po něm byla K. v držení
koruna a nad ní červ. růže. (H. 111. 1.) králově a povstalo tu město s hradem.
Krumlovec viz Krymlov.
Město to král Jan 1. 1330 Těmovi z Kol
Krumwald, l. 1485 ves pustá na pan dic dal v léno (1-j. 1334). Nástupce tohoto
ství Žirovnickém.
též Těma řečený (1- 1383) měl syny Zik
Krupá, ves u Kostelce n. Č. 1., v níž munda, Václava, Albrechta, Těmu aJiříka,
seděli ve 14. a 15. st. vladyky erbu hrábě z nichž vládl nad K. napřed Zikmund
1378 Jaroslav, 1400 Jindřich Rostěk, 1461 ('i' c. 1390) a po něm bratr Václav. Po
Čeněk & Litolt. Od '17. st. patřila k pan— rozdělení ok. r. 1394 dostali česká panství
ství Kosteleckému.
Vácslav a Těma (1- 1410) a po nich
rupá, ves u Rakovníka, jejížto kostel Albrecht dotčený a Hanuš, syn Václavův.
sv. Gotharda o samotě stojící míval (snad) L. 1421 dobyta Krupka od husitův, ko
jméno Kostelec. Tento a Nesuchynský byl stel a klášter vyvráceny. Hanuš stal se po
jednou farou, avšak farář býval l. 1368 smrti Albrechtově (1- 1448) samotným
až 1412 obyčejně v Nesuchyni K. patřila pánem na Krupce; l. 1446 potvrdil obci
králům a držena ke Křivoklátu. Fara po r. městskou knihu (1- c. 1470). Syn jeho
1623 zanikla. (Zajímavá pověst. proč ne Těma opravil klášter v Krupce. rozmnožil
stojí kostel ve vsi, čte se v Chanovského l. 1477 svobody města, ale zadlužil se tak,
spise Vestig. Boh. piae kap. IX.)
že brzo 0 K. přišel. Zastavil ji 1. 1486

Krupá

dolní, farní ves u N. Brodu, Arnoštovi ze Šumburka (1- 1489), jehož
synové Volf a Arnošt prodali K. (1490)
Jindřichovi ze Staršedlu
a synu jeho

v níž byl farní kostel již r. 1307. Podací
jeho i ves patřily ke hradu Ronovci; te
prve když tento spustl, zřízeno tu panské
sídlo. l.. 1572 rozdělen jest též statek

Volfgangovi. Onen potvrdil l. 1491 svo
body obce. Okolo 1. 1496 vyplatil Těma

mezi bratří Haugvice z Biskupic, syny K. a dal 1. 1502 obci nové svobody.
Janovy; K. drželi pak Hynek a syn jeho
Jan, od r. 1580 byla v držení Trčků
z Lípy a zpravována ze'Světlé. Od r. 1634
držena k Habrům a l. 1651 byvši odpro
dána byla zase samost. statkem, jenž patřil

L. 1504 zase zastavil K. Jindřichovi ze
Šlejnic, jenž byl pouze nastrčen od vé
vody Saského. L. 1506 k. K. Albrecht

Libšteinský

z Kolovrat, jenž svobody

obce potvrdil a na zdejším hradě l. 1510
zemřel. Anna z Kovaně, vdova po něm,
L. 1683 kostel znovu postaven. Později 1. 1510 znamenitě rozšířila svobody obce.
následoval rod enovcův z Ungers Synové její : prvního manželství byli Jan
vertu, za nichž fara (léta 1623 zaniklá) a Bernart z Valdšteina, z nichž onen
]. 1762 obnovena. V držení jich byla K ]. 1523 K. prodal. Koupili ji Jáchym,
Bernart a Jiří bratří 2 Malcánu, kteří
až do r. 1833. (H. .Xll.)
Krupá dolní, farní ves u Bělé pod t. r. s otcem svým svobody města potvr
Bezd., snad táž, která patřila r. 1228 klá dili. l... 1528 koupil K. král Ferdinand,
šteru Opatovskému. Až do r. 1293 byl ale prodal ji (1530) Zdenkovi Lvovi
tu ňlial. kostel fary Bezdězské, ale od z Rožmitála,
jenž léta 1532 svobody
t. r. stal se farním. Od té doby patřila města potvrdil (1- 1535). Syn jeho Adam
K. 2 části Berkám z Dubé a držena ke prod. K. (1537) Václavovi z Vartem
hradu Housce, z části patřívala kl. Hra berka, jenž ji 1. 1547 v pokutě propadl.
dištskému. Část tato držena k Bezdězi & K. byla odtud panstvím královským. Léta
l. 1580 dědičně k Bělé doprodána. Druhá 1551 zastavena Volfovi zVřesovic (1-1569).
část držena v 15. st. ke Kuřím vodám a Po něm ji držel bratr Bernart, jenž ]. 1569
s nimi také k Bělé.přikoupena. Fara, která svobody obce potvrdil (1573) Potom ná
]. 1623 zanikla, l. 1767 obnovena.
sledovaly Anna a Majdalcna, dcery Volíovy.
Krupka, město, ve 13. stol. ještě po L. 1576 K. zase vyplacena a pak panství
hoří, na němž ok. !. 1297 objeveny rudy rozsáhlé rozprodáno. Krupečtí se 1. 1584
cínové; právo k nim přiznáno l. 1305 vykoupili a město bylo od té doby ko

od r. 1664 Henrychům z Levenfelzu.
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morním, jen zámek zůstal v přímém držení' zdou úroky, avšak ves patřila k újezdu
králově. l.. 1609 vystavěn kostel sv. Anny. Vladislavskěmuku kapli Všech Svatých
Král Matyáš daroval zámek a město K. na hradě Pražském. S ním se dostaly
Adamovi ze Šternberka
(1616) přes v zástavné držení vrchnosti Konopištské a
odpor obce, která tím o svá práva zkrá l. 1623 ke Konopišti dědičně připojeny.
Krušec dolní, ves u Hartmanic, na—
cena. L. 1619 vykoupili se měšťané po
druhé od stavů, avšak ]. 1621 zase se před přísl. statku Svojšického a po jeho
dostali v poddanost Adamovu (1- 1623). rozdělení (1555) statek Beneše Cíle ze
Proto jim výsady nepotvrzeny od vdovy Svojšic. Potomku jeho Heřmanovi(1615)
Marie Maximiliany, ani od syna Františka. K. 1. 1620 vzat a prod. (1623) Johance
Stěstím pro obec bylo, že dosáhla na ně Malovcové z Bukovan. Odtud až do
královského potvrzení. L. 1639 vypleněno r. 1638 měl stejnou vrchnost s Bělčem.
město napřed od císařských a potom od Humprecht z Račína prod. K. Jiřímu
Švédův; podobné výjevy opakovaly se Aichornovi z Raichenpachu. Následu
1. 1642. Skrze to dvě třetiny domův buď jící držitelé byli z rodu Šofmanův (1679),
vypáleny neb opuštěny a hrad také spustl. Kocův (1682), Běšínův (1683), Šumanův
Ludmila Šternberská z Říčan, vdova po (1708),Vunšvicův(1709),Herbertův(1748),
Františkovi, prod. K. (1672) synu svému Villanův (1792) atd. (Gabriel, Sušice 180.).
Janovi Norbertovi, který ji zase prodal
Krušec horní, ves u Hartmanic, ve
švakrové své Kláře Bernardině Šternber století 16. přísl. hradu Vilhartického, ]. 1641
ské z Malcánu. Kostel farní za válek spu— Jana Šťastného a l. 1680 Bedřicha Často
štěný l. 1669 znovu vystavěn. Dlouholetá ;lárů z Dlouhévsi. Po nich následovali
pře mezi obcía vrchností ukončena 1. 1691 I. 168.1. Alex. Mik. Šofman z Hemrlexu
tak, že obnoven stav, jaký byl r. 1616. 1688 Mark. Kateřina Lipovská z Lipo
L. 1710 prodala Klára panství Františkovi vice, 1706 Maxm. Norbert Krakovský
Karlovi hrab. Clary & připojeno k Te z Kolovrat, 1618 Adam a Maxm. Lipovští
plici; město pak zůstávalo pod ochranou z Lipovice, 1721 Jiří Rozhovský z Kru
vrchnosti Teplické až do r. 1850, kdež cemburka, 1727 Rud. Ant. Rhen, 1732
se stalo sídlem c. k. úřadův. Erb: štít Eleonora kněžna Mansfeldová, 1750 atd.
na příč rozdělený a horní pole na dél Dlouhoveští z Dlouhévsi, od r. 1808
též rozdělené. V pravém horním poli erb rodina Adlerů, od r. 1843 rod. Kordiků
království Českého, v levém horním erb (Gabriel Sušice |83.)
pp. z Koldic, totiž štít na příč polovičný,
Krušec prostřední, ves u Sušice, až
nahoře půl lva v zlatě, dole tři červené do r. 1710 přísl. Loučové, odtud pak
pruhy pošikem jdoucí ve stříbrně (na až do r. 1850 Dol. Krušce.
Krušina, farní kostel patřící ke hradu
místě černých ve zlatě). Spodní polovice
modrá a v ní havíř klečící stříbr. barvy, Jestřebí. V pozdějších dobách (v 15. st.)
který kladivem tluče do skály cínové. (Dě přímo se tak nazývá fara Jestřebská u sa
mého hradu stojící a poněvadž není nutné
jiny K. napsal Hallwich.)
Krupšiny, n. ves, která patřila ode příčiny, proč by se hned od 13. století
dávna ke špitálu v Čáslavi. V 16. stol. ves obě místnosti těsně při sobě stojící růz
ta spustla a l. 1606 odprodána Matěji nými jmény nazývaly, zdá se že K. na—
& Václavovi bratřím Salavům z Lípy zýval se kostel někdejší stojící severozáp.
a na Zhoři. V 17. stol. udělán z pusté od Jestřebí na místě řeč. dnes u pustého
vsi dvůr, který patřil k Petrovicům, ale kostela.
později zase zanikl. Jméno K. dochoval
Krušina, prvotní pojmenování (1205)
les u Michalovic mezi Ledčem a Kutnou místa, na němž stojí kostel sv_ Pankráce
horou.
u Vyšehradu.

Krusvičany,

Krušičany, ves u Ne

Krušovice (prv. [(rušejovici) ves u Ra

veklova, jež se přip. r. 1271. Od staro kovníka n. stvrzí, před r. 1356 statek
dávna vybírali tu křižovníci s červ. hvě Viléma Zajíce, pak jeho vdovy Kuny,
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]. 1399 Záviše z Míkovic a potom Miku-, slav dal ji 1. 1513 kl. Skalickému, jenž
láše ('i' 1400) a Jana Matrovcův. V 15. st. se k ní připovídal. Později patřil K. obci

seděli tu Zumrové z Herstošic,

1459 Kouřimské,

vzat jí l. 1547 a prodán

Potom
a léta 1461 Vaněk l. 1552 do rodu Skuhrovských.
od jehož po připojen ke Svojšicům se zbožím Jilman
k. je (ok. l. 1530) Václav ským.

Bořivoj z Roudné

Čelechovec z Kralovic,
tomka Jana

Pětipeský z Chyš. Nedlouho potom
Krymlov, Krymlovec, Krumlovec,
drželi K. Válečtí : Vřesovic, od nichž Krumlovice, ves u Čern. Kostelce, od
je k. (1541) Albrecht Šlik : Holiče. r. 1413 příslušenství hradu Kostelce n. S.,
L. 1548 následoval Václav Bírka z Ná
sile, od jehož potomka Jiříka k. (1583)
ke Křivoklátu. L. 1729 zříz. zámecká
kaple a l. 1817 nový zámek vystavěn.
(H. v111. 89.)

později tu měla věno své Ofka z Dubé,
vdova po Bohuši Kostkovi z Postupic, jež
zapsala r. 1450 Petrovi z Ostromeče, dru
hému muži svému. Dědičné právo patřilo
dědicům Bohuše, jenž K. 1. 1446 byl kou
pil. Později přip. část k Čern. Kostelci a
část k Zásmukám.
Kryně, vesnice, jež se 1. 1546 na pan
ství Doupovském připomíná, bezpochyby
táž jako ves Grein, která se dostala l. 1381
v držení Doupovcův.

Krutěnice, ves v okr. Planickém n.
vladyčí sídlo (1397—1416 Oldřich, Přibík
z K.“byl ]. 1400 hejtmanem na Podi
víně). Před r. 1457' odumřel tu Mikuláš
z K. Později patřily k Vilharticům, oddě
leny od nich ok. !. 1560 & drženy pak
k Čejkovům; před r. 1575 odprodány
Krynles, l. 1546 pustotina na panství
Voršile Radkovcové, po níž je držela Doupovském, dříve (před r. 1420), ves,
]. 1579 dcera Johanka Dlou_h0veská. jejíž původní jméno bývalo bezpochyby
V 17. st. postavena tu tvrz, na níž seděla Grůnles.
napřed Alžběta Sedlecká z Čejkov a
Kryry, město v okresu Podbořanském,
po ní dcera její Anna Markéta vd. Je nad nímž stával tvrdý hrad. Ten držel
žovská. Tato prod. K. (1649) k panství vl. 1320—1348 Albert ze K. z rodu pp.
Nalžovskému.
ze Žeberka a pak synové jeho Heřman a
Kruty horní, farní ves u Kouřimě, Alšík. Později K. koupeny k Petršpurku.
v níž byl farní kostel již před r. 1361. Podací farního kostela patřilo od 1. 1374
Postaven byl bezpochyby od opatův klá vrchnosti Petršpurské. Za těch dob spustl
štera Sázavského, kterým K. ve 14. hrad a pustině se říkalo Kozí hrad. Při
a 15. st. náležely. L. 1436 zastaveny K. dělení synův Buriana z Gutšteina dostaly
s ostatním klášterstvím Janovi Zajímá se K. městečko k dílu Chýšskému—a drženy
čovi z Kunštátu :: zůstalyv držení po proto k Chýšem. l,. 1580 prodal je Ferdi
tomstva jeho do '16. stol., kdež připojeny nand z Renšperka od panství Chýšského
ke Kostelci. Fara, která po r. 1623 za JaroslavoviLibšteinskému z Kolovrat
nikla, l. 1730 obnovena a kostel 1. 1743 k Petršpurku. Když se synové tohoto dělili,
znova postaven.
dostal K. (1595) Beneš na díl Běstenský.
Kružín, Kruží hora, n. ves u Dětaně Synu jeho Jaroslavovi Juliovi K. zabrány
a Vrbičky severových. od Valče, jež bez al. 1623 s Kolešovem Heřm. z Questen
pochyby vl. 1420—1422 zanikla. Dědiny berka prodány. Od té doby patřily k Ne
dvora rozprodal l. 1464 Beneš Sekerka pomyšli. Kostel byl vl. 1664—1740 lili-'
ze Sedčic, potomek jeho Jiřík prod. K. alním; kostel znova stavěn [. 1722 a léta
ves pustou Jindřichovi ml. z Údrče. Po 1780 opraven, fara l. 1740 obnovena.
zději drženy pustiny k Valči, nikoliv bez L. 1665 celé městečko, l. 1791 jeho polo
odporu sousedův.
.
vice vyhořela. Erb: Zlatý štít a na něm
Krychnov, ves u Kouřimě, do r.“ 1426 havran na ostrvě sedě.
statek kl. Břevnovského; ]. 1436 za
Ksyny, samota u Žleb, 11.dvůr ně
stavena Divišovi Bořkovi z Miletínka, jakého duchovenství, který se dostal [. 1437
l. 1487 držen K. ke Kolínu. Král Vladi v zápis, držení Trčkův. Od 1. 1558 drženy
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K. ke Vlačicům; l. 1595 byly samostat-l Košíři, západně od Skalky a Budňanek,
ným statkem Kustošův ze Zubřího, v pravo od silnice k Motolům jdoucí. Za
vl. 1608—1611 Dobřenských. V l. 1611 ložen byl od kl. Plasského na statku,
až 1628 patřily ke Golč. Jeníkovu, po který !. 1|85 & 1209 vyzískal. Týž hrad
zději ke Žlebům.
ještě 1. 1387 stál, avšak později se ne
Kšely horní a dolní, dvě vsi u Čes. připomíná. (H. Vlll. 299.)
Brodu, po nichž se nazývali r. 1266 Ranek
Kuglvaíd, ves v okr. Chvalšin., n. hrad
ze K., r. 1312 Mikuláš, 1389 Vitolt. Léta snad založený Jetřichem biskupem Minden—
1400 měl část Mikuláš z Lipan a část ským (ok. [. 1357). V ty doby byl tu také
Petr Hájek. Tehdá i v 15. st. bylo tu ně farní kostel. L. 1378 nacházel se král
kolik zemanských dvorů, z nichž něco Václav v držení K. L. 1395 dobyl Jindřich
drželi Lipanští, Zásmučtí aj. Známa byla z Rožem berka téhož hradu válče s krá

také rodina Kšelských z Chrastu.

Ke lem Václavem a zbořil jej; 1. 1405 v držení

sklonku 15. stol. skupovával je Slavata
z Chlumu a od té doby patřily k Čern.
Kostelci.
Kšice, ves u Stříbra, v níž byl farní
kostel již ve 14. stol. K. patřily od ne

paměti k šosu města Stříbra.

V 17. st.

zanikla fara a kostel !. ;716 znova vy
stavěn.
v
Ktiš (pův. snad Kťuš, v 14. st. i 'I'uš,
Ulíšče), farní ves'u Chvalšin, v níž byl
farní kostel již před r. 1369. Ves i s ko

jeho zanechán, tak že patřil odtud ke
Krumlovu. l... 1495 dovolili Petr a Oldřich
z Rožemberka zákonníkům řádu sv. Fran
tiška de Paula, aby se usadili na poušti
nad K., a darovali jim kromě dědin a lesa
místo k založení klášterce a kostel od sto
letí pustý. Konvent slul sv. Ondřeje. V 16.st.
byl na K. také panský dvůr a pivovar.
V 17. st. spustl klášter, byv snad od zá
konníkův opuštěn. (H. Ill. 81.)

Kuchaře, ves u Berouna, n. přísluš.
stelemzaloženaod opatův Korunských. hradu Karlšteina.
Když páni z Rožemberka
v 15. stol.
Kuk, slove také ves Kluk na bývalém
uchvátili klášterství Korunskě a větší jeho panství Houseckém za Mšencm.
Kukleny, městys u Kr. Hradce, někdy
části dědičně dosáhli, připojena K. ke
Krumlovu. Léta 1641 založeny matriky. téhož města předměstí. |.. 1778 založen
Kostel l. 1688 znovu vystavěn. (TB. 320.) tu kostel a klášter, protože minoritč ]. 1626
Ktová, ves u Turnova, někdy zeman na předměstí u sv. Anny usazení při za
skě sídlo (Václav Řabal -|- j. 1389, 1416 kládání pevnosti odtud se vystěhovati mu
Petr). Ke sklonku 15. stol. náležela ke seli, avšak již 1. 1789 týž klášter zrušen
hradu Troskám s nímž připojena ke Hrubé a při kostele zřízena duchovní správa
Skále. Část přík. ]. 1601 od Jindřicha ze světská.
Semína.
Kuklice (prv. Kuklia), přip. se jako
Kubětín, n. ves u Ondřejova, která ves v potvrzovací bule r. 1233 mezi statky
patřila ]. 1428 ke hradu Dubé a potom klášt. Svatojirského na Bozensku v okolí
zanikla.
Drahenic a Loučkovic, avšak v seznamu
Kubínské (něm. Gebendorf), n. ves, l. 1228 se pohřešují. V pozdějších pamě
která ještěl. 1650 stála, nyní niva Gebend tech není o nich zmínky.
tím v okolí Vartemberka. Založena v 16. st.
Kukštein, snad n. dvůr, soudíc podle
na panství Vartembcrském.
názvu nivy řeč. Kukšteinsko, která patřila
Kublov, ves v okr. Křivoklátske'm, jež 1. 1551 k Merklínu.
Kukulovice, n. dvůr, který koupen
bývala ode dávna přísl. hradu Točníka.
Kučeř, ves v okr. Milevském, někdy [. 1407 ke klášteru v Budějovicích od Alše
přísl. hradu Zvíkova (snad prvotně klášt. z Poříčí.
Kukus, ves u Dvoru králové, založena
Milevského).
Kuenz, n. léno koruny České v ně od ušlechtilého Fr. Antonína hr. ze Šporku,
majitele panství Hradištského. Týž totiž
mecké zemi Schwarzburg- Rudolstadt.
Kuglvaid (\l. Guglwaid), n. hrad za začal staz'ěti ]. 1695 zámeček, l."1699 ho
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stinec, ]. 1702 divadlo a l. 1707 kl. milo
srdných s kostelem a špitálem a k jeho
vydržování dal 1. 171 1 důchody téhož pan
ství (1- 1738). Avšak po jeho smrti na
skytly se překážky takové, že k vykonání
téhož nadání teprve 1. 1744 došlo. Oprava
na klášteře zůstavena biskupovi a dědič

l

I

|

čovskému. Druhá část patřívala ke statku
Lhotce (V0gelsang). Tato se dostala k Ta
chovu, onano k Plané. Blízký kostel sv.
Jana 1. 1832 zbořen.

Kumpoltice

(něm. Gamp! lz, dříve

Gompalz, Gompufz), ves u Děčína, jež pa
třívala od 14. st. k panství hradu Děčín
ným držitelům z rodiny Sweerts-Spork. ského.
V K. bývaly tehdá lázně hojně navštěvo
Kun, Kuní (něm. Kain), ves u Sta
vané' a okolí po vkusu tehdejší doby rého města za Novou Bystřicí, v l. 1487
ozdobeno od zakladatele tak, že mu málo až 1850 přísl. hradu Landšteina.
Kuncberk viz Kunstberk.
kde bylo rovno. Za dlouhou dobu od
smrti zakladatelovy aleje, domky, pou
Kunčí, ves u Chrudimě, původiště vla
stevny, sochy a j. předměty zanikly : větší dyk z Kunčího. Na poč. 16. st. patřila
části a lázně jen živořily.
k Žamberku, ] 1529 položena na díl k Orli
Kumburk (pův. Goldeuburg, Kolden a s ní se dostala k panství Nasevrckému.
burg, staroč. i Kuimburk), zbořený hrad
Kunčice, ves u Nechanic, n. s tvrzí,
u Jičína, jenž založen byl od pp z Vartem na níž seděli 1. 1407 Olfart, 1412 Jiří
berka. Z téhož rodu tu přebývali 1. 1325 Haléř, 1418 Jan ze Kbela. L. 1462 seděl
Markvart, l. 1331 bratří Beneš, Jindřich tu potomek tohoto Jan. Nějaký čas potom
a Beneš, l. 1362 Jindřich, I. 1397 tohoto přik. k Nechanicům. Držitelé Nechanic

syn Jan, jenž K. (1406) pro dluhy prodal postavili si tu v 16. st. nové sídlo, které
Následoval v držení jeho Jan Krušina okolo 1. 1620 od Poláků vydrancováno &
(+1407), po němžná spuštěno. Statek K. připojen s Nechanici
sledoval syn Hynek; tento získav později (l. 1686) k Sadové. (H. V. 329.)
jiné hrady, na nich raději přebýval. Po
Kunčice (něm. Pelsdorf), ves u Vrch
něm tu seděl syn Vilém (1454—1486) a
tohoto syn Hniman. L. 1500 držel K. Jan labí, prvotně přísl. hradu'Štěpanického.

z Lichtemburka

Žehušický

z Nestajova

&pozdějiL.

(1517 atd.) Jindřich a l. 1520 Jan Ber
kové z Dubé. Některý rok potom dostal
se K. v držení Trčků z Lípy. Při dělení
l. 1533 dostal se Janovi mladšímu a pro
dán potom Mikuláši (1- 1540). Tohoto syn
Vilém (+ 1569) odkázal K. pěti strýcům
svým, z nichž jej Burjan nejstarší ujal.
Týž připojil k němu Jičín. Syn jeho Jan
Rudolf prodal K. (1607) Zikmundovi Smi

1492 přidělena k Jilemnici
od ní odprodána k Vrchlabí.“

a 1. 1.536

Kunčice (staroněm. R'unzendorf), ves
u Kyšperka, jež darována r. 1292 klášteru

Zbraslavskému. R. 1349 byl tu farní kostel,
jenž postoupen k biskupství Litomyšlskému.
Při panství Landšperském zůstávaly K.
až do konce 15. stol, pak odcizeny a
drženy zápisnč ke statku Orlickému. Po
r. 1604 doprodány dědičně & připojeny
řickému ze Smiřic. Tento již na vy pak ke Kyšperku.
sokém hradě nebydlel, &užíval ho jen jako
Kunčina ves, ves v okr. Rokytnickém,
vězení, v němž uvězněna asi r. 1608 jeho která povstala za neznámé doby na ho
dcera Eliška. Od té doby byl starý hrad, rách panství Rychnovského a poprvé se
který znenáhla pustl, přísl. Jičína, ač se v 16. stol. připomíná.
Kundratice viz Kunratice.
název panství Kumburského stále udržoval.
(H. V. 175.)

Kunějovice, Kunovice, vesu Čechtic,

Kumpolec (původně Gumpolds, něm. za starých dob na vladycké statky roz
Gumpli/z), ves u Plané, léta 1364 statek dělena. 7. části povstaly dvory svobodnické,
Jindřicha Holpritera, měšťanaTachovského, jeden dvorec pustý patřil l. 1534 11On
avšak jen z části. Část prodal Vilém Kfelíř šovu, část drželi Trčkové z Lípy a prod.
ze Zakšova ]. 1534 Hanušovi Pluhovi od nich 1. 1547 Jindřichovi Opršálovi

: Rabšteina

a držena pak ke statku Ko z Jetřichovic.

Nástupce jeho Jan odpro
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dal K. (1569) od statku Veseckého & druhým zakladatelem hradu, vystavěv tu
nejen palác, nýbrž i venkovská opevnění
přip. pak ke Křivsoudovu.
Kunějovice, Kuňovice,- ves v okr. na boku hory, čímž se stala K. h. přední
Touškovském, po níž se psal r. 1269 Milo pevností zemskou. L. r497 se tu zastavil
slav : K. Později připojeny k panství Vše král Vladislav. Po smrti Vilémově následo
nvrubskému, na němž se 1. 1545 přip. Po vali synové jeho, napřed Vojtěch (1—1534)
zději patřily ke hradu Bělé a když pro a potom Jan; tento ještě postavil jednu
.dluhy Vřesovcův panství toto v 17. stol. bránu a snad poslední na K. h. přebýval.

rozchváceno, staly se K. samostatným
statkem.
Kunemil (obec. Kunemíly), ves u Světlé
n. S., n. vladyčí statek, který drželi l. 1310

K. h. totiž zůstávala potom pevností, ale
vrchní správa panství byla v Pardubicích.
l... 1645 dobyta K. h. od Švédův a vy
drancována a spálena. K. h. byla od té
Hereš a Ota, I. 1360 Stříž řeč. Ješek a doby pustinou, ač se v částech do konce
Petr bratří, l. 1398 Bolech al. 1440 jiný 17. st. bydlívala. (H. I. 54.)
Kuní viz Kun.
Bolech. Skrze Zdinu, poslední rodu Bo
Kunice (prvotně Kuníci), ves u Říčan,
lechův, dostala se K. v držení manžela
jejího Bohuslava z Leskovce.
Synové v níž byl farní kostel již před r. 1352.
tohoto Arnošt a Bohuchval prodali K. tvrz Podací nad ním příslušelo z polovice rodu
(1520) obci Čáslavské. Této odňata Štukův z Prahy, z polovice pp. z íčan
l. 1547 a prodána (1550) bratřím Trčkům, (1359) a pp. z Dubé 1363. Později pa
třila část obci Novoměstské Praž. a část
od nichž přip. ke Světlé.
Kunětice (pův. Kunaticí), farní ves k Čern. Kostelci; oboje l. 1547 zabrány
v okr. Pardubském, tak řečená po čeledi &datovány Hanušovi z Renšperka. Smi
Kunatově, v níž byl farní kostel již před řičtí koupili K. k Úhřiněvsi. L. 1624 za
r. 1352. Ves patřila ke klášterství Opatov nikla fara. Přifařeny k Říčanum, l. 1789
skému, později ke Kunětické hoře a pak k Vel. Popovicům. (J. Sedlák, farní osada
k Pardubicům. V 16 st. zanikla fara a ob Vel. Popovice.)
sluhována ze Hradce králové; také bývaly
Kuníčko, Kunice, ves v okr. Sedlčan
přifařeny k Sezemicům L. 1785 obnovena skem, po níž se nazýval r. 1260 Jakub
fara a l. 1794 kostel vyhořel. (PA. X. 577.) z K., pak Bernart (1-j. 1398), 1413—1417
Kunětická hora, zbořenýhrad v okr. Petr Smahel, syn jeho, 1459 Franěk. Od
' Pardubském, prvotně holá hora na klá r. 1628 bylo přísl. Petrovic.
Kunín, n. ves u Načerace, která byla
šterství Opatovském, pojmenovaná po vsi
Kuněticích. L. 1420 svolán na temeno léta 1548 pusta a k Načeraci patřívala.
hory tábor lidu, kterýž podněcován jsa L. 1620 stál tu zase dvůr, který do 1. 1677
“knězemAmbrožem, rychle obrátil se odtud zanikl.
ke Hradci králové a jej ztekl. Diviš Bořek
Kunina, l. 1359 vesnice na panství
z Miletínka, vůdce obce Orebské. Opa hradů Vimberka a Husi.
Kunkovice, Koňkovice, ves v okr.
novav horu vystavěl tu vl. 1420—1423
hrad, jenž mu 1. 1436 s mnohými vesni Sušickém, vl. 1404—1456 přísl. Zavle
cemi v zápisném držení ponechán. V letech kova, později hradu Vilhartického. Okolo
1437—1441 zdržoval se tu M. Jan z R0 léta 1560 položena na díl Jana Rendle
kycan, aby ušel pronásledování svých pro z Úšavy; l. 1568 koupil ji Jan Bohuchval
tivníkův. Po Divišovi držel K. syn jeho z Hrádku s Čachrovem & Nemílkovem. Po
Soběslav ještě 1. 1463, ale pak ji prodal zději byly samostatným statkem, který

králi Jiříkovi, jenž právo své (1465) na patřil v 17. stol. Boryňům ze Lhoty,
syny své převedl. Když tito se 1. 1472 v 18. stol. Malovcům z Chýnova, od
dělili, dostala se K. h. Jindřichovi star., nichž 1. 1803 prodán.
Kuňovice viz Kunějovice.
jenž se zadluživ panství udržeti nemohl.
Kunrae (t. j. Kunráiův dvůr, obecně
Rozzastavil je a potom prodal K. h. Vilé

movi z Pernšteina

(1491)

Mlstopisnýslovnik:Část historická.

Vilém jest Kondrac, Kondralce), farní ves u Vlašim—ě.
37
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Ok. ]. 1350 byl tu farní kostel, jehož po brše Vilémovi Alex. z Běšin, v l. 1702
dací měli dílem páni Vlašimští, dílem ze až 1709 byl v držení pp. Novohradských
mané na zdejší tvrzi sedící (1363 Maršík, z Kolovrat a od r. 1729 Villanův až
1385 Děpolt zVěžnik, 1395—1404 Petr do našeho století. Za naší paměti drželi
z V., 1414 Jarohněv). Petr Sloup z Cho jej Herbstové. (Gabriel, Okr. Suš. 186.)
Kunratice, farní ves u Prahy, n. s tvrzí,
tětic prodal l. 1550 tvrz Kryštofovi Sku
hrovskému, jenž l. 1552 část vsi od kterou držel ok. ]. 1336 Frenclin Jakubův
Doroty _Vrabské koupil a k Popovicům : Prahy. Tehdá tu byl farní kostel, jehož
připojil. L. 1566 poiožena K. na díl Do podací se vsí náleželo Pražskému rodu
mašínský a s ním připojena později ke Bohuslavicův. Po r. 1407 koupil K. král
Vlašimi. L. 1624 zanikla fara, pak ves Václav &přivtělil je k Novému hradu (v. t.).
z polovice spustla a l. 1684 zase fara ob Po spuštění téhož hradu seděli zápisní
držitelé ve vsi, totiž l. 1530 Václav Zima
novena. (MB. 11. 48.)

Kunratice viz Kornatice.

z Novosedl, pak Hysrlové z Chodův

Kunratice, farní ves u Cvikova, v níž [Mikuláš 1- 1556, Mikuláš a Adam, pak
byl farní kostel již 1. 1350 & tvrz. Na této tento (1—j.1587), Jan až 1597, Jindřich

seděl l. 1358 Hanuš Pancíř ze Smojna

1596— 1602 Mandaléna Šárovcova]. Léta
& od r. 1366 synové jeho Hanuš a Mi 1602 k. K. Josef Pražan, který se stal
kuláš. Později přikoupeny od rodu Ber předkem Vořikovských z Kunratic.
kovského (před r. 1391) a patřily k Mil Následovali pak 1. 1616 pp. z Libentálu,
šteinu kromě doby 1415—1425, kde je l 1622 Gryspekové & po nich Malovci,
měla v zástavě Katruše z Lemberka. Kostel v l. 1671—1699 Čabeličtí ze Soutic. po
l. 1680 a 1832 přestavován, l. 1787 zříz. zději hrab. z Golze, od r. 1795 hr. z Klamu
tu lokalie po zaniknutí fary al. 1851 po a z Martinic a od r. 1801 Josef Korb,
předekKorbů zWeidenheimu. L. 1736
výšena na faru. (H. X. 323.)
Kunratice, ves u Žiželic, jež se přip. obnovena fara a postaven nový kostel.
Kunrátov (něm. Kain/elschlag, prv.
již r. 1299 jako část panství Žiželického
a s ním v 16. st. připojena ke Chlumci.[ Cunratslag), ves u Myšlan (Ober-Haid),
Kunratice, ves v okr. Boreckém, ve: jež se vyskytuje od r. 1379 jako přísluš.
14. st. manství ke hradu Žeberku. Manové hradu Rožemberka.—

Kunrátov (něm. Kainralschlag. prv.
seděli tu na tvrzi(1383). Později byly man
stvím ke hradu Borku, k němuž v 16. st. Conratslag), také býv. jmění pp. z Rožem
na dobro připojeny. Od 1. 1577 patřilylberka. L. 1371 odevzdán kl. Vyšňobrod
k Brandovu a od konce téhož století kefskému z odkazu n Jošta z R. (1- 1369).
statku Novému Sedlu.
f'Tři dvory patřily v l. 1543—1620 k Cukn
Kunratice,
ves v okresu Mimoňském, “išteinu a v l. 1620—1850 k Novým hradům.
v 16. st. přísl. hradu Děvína. Jmenována! Kunreut horni, ves v okr. Chebském,
byla obyčejně vsí podle Osečna aneb zhola fjež se 1. 1249 přip. a byla ve 14. st. man
Osečnou aneb Dol. Osečnou. Své nynějšílským statkem ke hradu Chebskému. Léta
jméno obdržela později.
1497 k. jej bratři Erhart &Jan Junkerové,
Kunratice, ves u Hartmanic, od !. 1360 ljichž potomstvo se nazývalo Junckher
: části majetek Dlouhoveských, z částijvon Ober-Cunreut.
Erhart jiný vystavěl
(1395) přísl. hradu Vilhartického, později ll. 1563 tvrz posud stojící. Z rodu toho tu
též hradu Rábí. Část Dlouhoveská patřilalseděli 1497 Erhart a Jan, Erhart ('l-1578)
k Dlouhévsi, až do r. 1560, kdež přidělena l a František (+ 1599), Adam (1- 1629), Jan
k Vatěticům, jiná část patřila ]. 1549 ke_ Jiří (1-1689), Jan Adam (1- 1732). Potom
Čkyni. V 17. st. byl tu samostatný statek,stvo jich po přeslici prodalo K. (1735)
a postavena kaple sv. Antonína Pad. na obci Chebské.
hoře Mylperk. Týž statek byl od r. 1644
Kunstberk, Kuncberk, někdyzámek,
v držení Šoímanův z Hemrlesu, l. 1684 nyní návrší u Křince s domem polesného.
prodal jej Adam Bartoloměj Koc z Do-l Založil jej před r. 1470 Jan Křinecký
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z Ronova, držitel Křince (1- j. 1487), alkteré založeno bylo bezpochyby ve 13. st
po něm jej měli synové Jiří a Viktoryn. a prvotně bylo přísl. Moravy a biskupství
Když se Jiříkovi synové dělili, dostal se K. Olomouckého. Snad hned od založení byl
Jindřichovi (1- 1559), s jehož dcerou Kate K. jměním pp. Hradeckých, l. 1385 ze
řinou jej dostal Jan purkr. z Donína. jména Jindřicha ml. z Hradce, avšak po
L. 1568 k. jej Jan Kostomlatský z Vře zději měl jej strýc jeho Heřman, kterýjej
sovic, po němž synové následovali, a léta zapsal (1399) Elišce, dceři své, & Janovi
1575 prodán Jindřichovi z Valdšteina. z Kravař, muži jejímu. Po smrti tohoto
V drženíjeho potomků zůstal až do 1. 1623, postoupila Eliška K. (1406) zase Oldři
pak následoval po přestávce Adam z Vald chovi Hradeckému. Od té doby zůstal K.
šteina (1-1638) a po něm syn Jan Viktoryn. v držení Hradeckých a Slavatův až do jich
Tento prodal K. (1650) Pavlovi hraběti vymření. Jindřich z H. (1487) & potomek
z Morzína
(1- 1688). Za těch dob byl jeho Zachař (1- 1589) obdařili K. svobo
prvotní zámek již spustl, ale Pavel po— dami a polnostmi a Vilém Slavata osvo
stavil tu nový zámeček, který držel po bodil sousedy od robot. Po vymření rodu
něm syn Jan Rudolf (1- 1708) a tohoto Slavatovského (1691) dědily K. děti po
potomci, totiž Maximilian (1- 1706), Václav Marii Barboře Lichtenšteince roz. Slavatce,
(1- 1737), Karel Jozef ('l- 1741), František totiž Antonínhr. z Lichtenšteina a sestra
(1- 17911. Po tomto dědil z téhož rodu jeho Františka Marie vdané Gótzová. Po
Rudolf Ferdinand, jenž Křinec l. 1796 pr. slední toho rodu Frant. Antonín odkázal
Za Bethmanův zámeček K., ač l. 1818 Teleč a K. Aloisovi hr. Podstatskému
který erb & jméno vymře
opravený, tak zanedbán, že byl na upa z Prusinovic,
dení a proto vl. 1890—1891 rozbourán. lého rodu ke svému připojil. Kostel zdejší
(H X- 74)
byl vl. 1594—1773 podacím jezovitův.
Kunšgtat (něm. Kro; sladl), farní ves Erb: Zlatá růže na modrém štítě (erb
v okresu Rokytnickém, bezpochyby teprvep p.p z Hradce—TB. 413).
Kunžvald (původně Kunigsfeld), ves
v první polovici 17. st. založená, poněvadž
se v pamětech 16. stol. ještě nepřipomíná. u Lanškrouna, která se nacházela r. 1292
Záhy tu postaven kostel (l. 1768 přesta mezi prvotními statky klášt. Zbraslavského.
\'čný) a l. 1660 založeny matriky, avšak R. 1349 byl tu farní kostel, který postou
fara zříz. teprve 1. 1855. Císař Josef ll. pen k biskupství Litomyšlskému. K. býval
přenocovav tu (1779, 3. září) nazejtří kus přísl. hradu Landšperka a později panství
Landškrounského. L. 1607 vystavěn nový
ovsa požal.
Kunvald, městys u Žamberka, prvotně kostel, jenž po r. 1623 fary pozbyl. V 17. st.
(1350) farní ves, kterou držel v 1. 1368 (před r. 1678) povstaly blízko lázně s kaplí,
až 1369 Jan Svor ze ampachu, bez při nichž 1. 1735 nový dům postaven.
Kun- viz Kyn-.
pochyby zástavou od hradu Litic, k němuž
\

K. 1. 1365 i s kostelem

patřil.

L. 1389

Kupferberg,

horní město, prvotně jen

prodal ji Ješek Kdulinec zase k Liticům.
L. 1457 přestěhoval se sem Řehoř, syn ze
sestry Jana z Rokycan, zakladatel Bratrské
jednoty, 5 druhy svými & strhl za sebou
tak velikou část obyvatelstva, že již 1. 1459
svoláno shromáždění nové jednoty. To bylo
příčinou pronásledování a vypovídání z pan
ství Litického. V 17. st. zanikla tu fara a
teprve 1. 1787 obnovena.

hora, která se poprvé r. 1449 připomíná,
poněvadž tu nedlouho před tím měděná
ruda objevena. Hora ta byla do r. 1466
přísl. Funkšteina, pak Peršteina & l. 1508
připojena k panství Šumburskému. Hanuš
z Fictum založil tu 1. 1520 městečko,
jež si podržel, když 1. 1543 Šumburk pr.
Avšak on a l. 1566 Voršila, vdova jeho,
drželi, tuším, jen část, neb že sousedé
Kunvald (něm. Grúnwald), ves nad l. 1544 od Jindřicha a l. 1556 od Fran
Loučnou u Jablonce, !. 1635 toliko huť tiška Šlikův svobody obdrželi, lze vysvětliti
skelná.
jen spoludržením. V l. 1577—1579 držel
Kunžák (zkom. Kunigseck?), město, Linhart ze Štampachu polovici Fictumov
37*
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skou v zástavě. L. 1581 postaven tu dře střebí (1- 14061. Potom následovali dva
věný kostel. L. 1588 povýšen K. na horní jeho bratří 3 od roku 1430 Chval Berka
město. Kašpar Fictum prodal (1597) tvrz z Dubé, jehož synem byl 1. 1447 Pavel.
a městečkoK. Kryštofoviz Taubenreutu,
1.. 1454 vyprosil si Aleš Berka K. na králi
mincmistru Jáchymovskému (1—1607), po a sídlel tu; syn jeho Jiřík (-'r 1513) bydlel
němž dědila manželka Voršila z Cetlperka. jinde a tohoto syn Aleš se tu zase uby
L. 1628 dostal se K. v držení Jindřicha toval. Při dělení synů Alšových dostal K.
Šlika, později patřil k Ostrovu, od něhož Jan, jenž sídlo z tvrze zdejší přenesl na
teprve 1. 1811 s Haunšteinem oddělen. Bělou, tak že K. od té doby přísl. pan
Luteranské řády přestaly tu teprve 1. 1642 ství Bělského zůstávaly. Kostel léta 1724.
a zavedena katol. správa duch0vní. Julius znova postaven. Erb: Na stříbrném ští1ě
Frant. vévoda Saský postavil l. 1674 kapli u zpodu trávník a na něm dvě lípy, jedna
na temeni hory, od níž městečko své jméno za druhou, mezi nimiž medvěd své při
dostalo. Císař Josef II. obdařil K. trhy, rozené barvy prochází. (H. X. 26.)
Kurojedy,Korojedy, Koroděje
avšak hornictví l. 1807 zaniklo. V l. 1803
až 1814 nový kostel vystavěn. Erb: Na (něm. Juralín), ves v okr. Přindeckém,
modrém štítě obraz sv. Maří s Ježíškem jež se přip. r. 1176. Kníže Soběslav ll.
ozářené a na měsíci stojící s dvěma štítky daroval tehdá újezd velký mezi Suchou,
po stranách, v pravo Fictumovským (černou Trnovou a Mží až po Kurojedy a to ze
ostrvou s červ. jahodami ve zlatě), vlevo vděčnosti, že klášter mu rozmanitá dobro
červeným s dvěma hornickými kladivy.
diní činil,-když vězněn byl na Přindě.
Kuří, ves u Říčan, n. s tvrzí, jejíž část Když biskup újezd ten desátky obtěžoval,
do r. 1349 Pražské kapitole & pak Zde vedl s ním klášter o to při (1 183). R. 1239
slavovi scholastikovi tudíž patřila. V 15. st. patřily i K. ke statkům kl. Kladrub
seděla tu větev Buziců. L 1546 prodal ského. L. 1422 zastaveny od kláštera Ja

VáclavValkoun z Adlaru K. Jiříkovi ml. novi Hanovci ze Švamberka & byly
Dlaskovi ze Vchynic. Po tomto násle pak v zápis. držení. Část patřila v 16. st.
doval l. 1559 Hynek Kostelák
z Ko ke Kočovu.
Kuromrtvíce (pův.Kuromrtuicí), n. ves
stelc e, l. 1559 Diviš Bošínský z Božejova
blízko klášt. Břevnovského, k jehož prvot
nímu nadání (993) část této vesnice pa
třila; ostatek patříval k úřadu nejvyššího
komorníka a dostal se klášteru také 1. 1260.
rčení »v Kuříma, něm. Herrmannsc/zlag), V pozdějších pamětech se K. nepřipomí
ves v již. Čechách u Benešova, prvotně naj1.
Kurovodíce, dvůr u Mnich. Hradiště,
majetek pp. z Rožemberka, od nichž pro
dána ]. 1433 kl. Vyšňobrodskému. Kromě prvotně přísl. zámku Zásadky, od r. 1560
ze
toho tu byl svobodný dvůr, jenž byl až sam. statek Mikuláše Samšinského
Samšiny, od jehož vdovy prod. l 1604
do 1. 1850 pozemským statkem.
Kuřívody (něm.Hahnerwasser, strněm.. BedřichoviRausendorfovi ze Šprem
Friensladl, lat. Libera ciuitas), město vokr. berka. L. 1610 koup. ke Svijanům, od
Mimoňském, jež bylo již r. 1279 měste r. 1624 byly Frydlantským lénem pánů
ěkem. Tehdá tu stál kostel sv. Jiří, jenž z Wachtendanku. Od těchto koup. l. 1642
byl až do roku 1293 filiální-.n k Bezdězi. k Loukovci, odděleny sice zase, avšak léta
K. patřily prvotně k panství Bezdězskému. 1667 zase přikoupeny. (H. X. 211.)
Král Václav II. dal K. dědičně Hynkovi
Kuškov, n. ves mezi Holoubkovem a
z Dubé, jenž je, tuším, založil, a Karel IV. Svojkovici, nyní dva lesy řečené Kuško
potvrdil je vnukům jeho Hynkovi a Jin vina. L. 1325 zastavil král Jan K. Petrovi
dřichovi. Jindřich, mladší z nich, držel z Rožemberka, aby jej vykoupil od Na
pak K. k Housce. R. 1404 držela K. vdova chvala z Osvračína. L. 1478 byl již pust
jeho Adla a pak je držel syn Jindřich k Je a patřil ke Zbirohu.
& Jan Ostr0vec z Kralovic a od toho přik.
]. 1577 od Smiřických a připojeny pak
k Úhřiněvsi.
Kuří (chybně Kouřim, což povstalo ze
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Kůští (nikoliv A'ušly, staroč. Kosčíe, l. 1300 v červenci začali s vybíjením nové
Kuošlie), ves u Touškova, jež patřívala ke mince, totiž grošů (zvaných i zmrzlíky) a
hradu Komberku (1341—1422) a s ním malých peněz dobrého zrna a krásného
od 1. 1368 klášt. Kladrubskému. Až do tvaru, tak že K. zastínila všechny min
r. 1628 bylo v držení zápisných majitelů: covny daleko odtud k západu a východu.
1. 1628 klášteru navráceno a přip. později Od prvních mincířů nazvána mincovna
k Čeminům.
Vlaským dvorem. Bohatost zdejších hor
Kutliře, ves u Křečhoře v okolí Ko lákala i cís. Albrechta, který žádal krále
lína, prvotně Újezdec řečená, kdež měl jakožto prý mana svého za vydání K. na
do r. 1383 Ješek Hradec svůj dvorec. Část 6 let a když mu odepřeno, přitrhl l. 1304,
patřila kl. Zbraslavskému, od něhož l. 1420
zastavena Albíkovi, proboštovi Vyšehrad
skému. Část tato patřila potom ke hradu
Kolínskému a zase od něho zastavena.
L. 1528 koupila K. obec Kutnohorská,
od níž později přip. k Lošanům. (Slavík,
panství Kutnohorské.)

dne 18. října, před K. Ač opevnění její .
bylo chatrné, přece se ubránila, jsouc há
jena Jindřichem z Lipého a Janem z Var
temberka a sousedstvem ač německým.
Císař pak kvapně ustoupil, když lidé jeho
mřeli zhusta (prý od vrchlice skrze trusky
hornické otrávené). Když l. 1307 král Ru
Kutná hora (i Kutné Hory), bývalý dolf, syn Albrechtův, zemřel, vtrhl tento
stolec králův Českých a proslulé horní zase do Čech se synem svým Bedřichem
město, někdy známé pro bohatství svých a po druhé K. oblehli. Tíž páni zase
sousedův a ve 14. stol. první město po město bránili. ač s většími obtížemi, po
Praze. (Pražané, Horníci a jiná města.) něvadž část sousedstva císaři přála. Po
V místech nynější K. stýkaly se dvoje po velkých ztrátách ustoupil císař ku konci
zemky, jedny kláštera Sedleckého, druhé m. září a Jan z Vartemberka podržel zatím
kapitoly Pražské. Hranice jich šla asi přes K. ve své moci. Moci jeho a druhů jeho
Smíškovo náměstí & končila se záp. od učiněn byl konec, když léta 1309, dne
Pirknerova náměstí. Na části Sedlecké ob 15. února, od Pražanů a Horníkův v kl.
jeveny ve 13. st. stříb. rudy, bezpochyby Sedleckém přepadeni a zajati. Král Jin
od kláštera samého, a byly příčinou za dřich uvázal se v užitky, jež byl před tím
kládání četných domův beze \'šeho přes i potom štědře rozdával: ku konci svého
ného plánu, avšak nové osídlení jakožto panování i tu dvorem byl. Horníci sice
horní vymykalo se pravomocnosti klášterní napřed se spolčili s jeho nepřátely, avšak
a stalo pod správou komorní. Město stálo potom ho do města pustili. Jsouce mu
již za Přemysla ll. (1'-1278), avšak svůj věrni odrazili l. 1310, dne 19. listopadu.
pozdější význam obdrželo teprve za syna útok vojska nového krále Jana a teprve
jeho Václava ll. L. 1289 poprvé se přip. po Pražanech se poddali. Jan K., která
Sibota, zdejší perkmistr. Klášteru zůstaly za něho a dvou jeho nástupcův největšího
jisté užitky, zejména lázně, o něž však rozkvětu dosáhla, hrubě nepřál. Teprve
povstaly pře s urburéři královskými; král l. 1327 obdařil uhlíře ke K. příslušející
hledě k vydrženému právu, přisoudil je a léta 1329 obdařil Horníky popravou
1. 1292 klášteru. Týž král těžce nesa, že vměstě, právem dosazovati perkmistry, lezce
Jihlavští nechtěli Horníkům vydati přepis hor, písaře, tesaře a hutníky. Asi v ty časy
svého práva, vydal (asi 1. 1300) všem hor byl tu mincmistrem Mikuláš Ruthartovic,
níkům v král. eském, jmenovitě na K. předek proslavené rodiny; bohatství sou
osedlým, knihu král. horního práva. Od sedů se množilo, jsouc podporováno všeli
té doby lze K. pokládati za město král., jakými svobodami král. (1343). L. 1348
jež buď tehdá neb nedlouho před tím bylo sice město zemětřesením a bouřkou ve
hrazeno. Asi v týž čas také král maje z K. likou škodu vzalo, ale nehody ty zase
dostatek stříbra a chtěje domácí minci dů brzo napraveny. Zámožnost a při tom po
klad ně napraviti. povolal do K. 2 Florencie božná mysl sousedstva ukazovala sev množ
Reinhera, Alfarda a Tyna Lombarda, kteří ství duchovních beneňcií, která odtud až
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do roku 1420 zakládána. K. sice patřila
k faře Malínské, avšak byly tu dva kostely,
horní a dolní (Vysoký a na Náměti), z nichž
onen před r. 1370 založen, a kaple s oltáři.
Při tom nové šachty v okolí, jak na Sedle
ckých, tak i kapitulních gruntech zaklá
dány, což způsobovalo nemalé pře nejen
o hranice, nýbrž i příslušnost k soudům
a úřadům. Karel IV. obdařil město (1371)
právem statky po zemi kupovati a nápady
na příbuzné a Václav IV. dodal k tomu
(1 386), aby mohli o statcích říditi, &změnil

val král Zikmund, když tu v květnu [. 1420
polem ležel. Obdarovav obec rychtářstvím
a sehnav tu drahně peněz, odebral se ku
Praze. Horníci účastni jsouce výprav na
Přelouč a Chotěboř, s přemoženými věro
lomně a ukrutně nakládali. Pomstě za tuto
nešlechetnost šťastně ušli. Když se 1. 1421
v m. dubnu vítězní Pražané blížili, Hor
níci rychle hledali milosti vítězovy. Podle
úmluvy dne 24. dubna učiněné dovoleno
všem, kteří by se nechtěli ve víře srovná
vati, aby se vystěhovali; ostatní kajicně
šli Pražanům do Sedlce vstříc a poklekše
úpěnlivě prosili za odpuštění. K. stala se
takto českým městem a přijala víru pod

nápady tak, aby odúmrtní statky šosovní
na obec spadaly. Do té doby padá nej
větší rozkvět K. a blahobyt jinde neoby
čejný, k němuž se ovšem dostavovala sice obojí.
prostopášnost, avšak podporovány mnohé
L. 1421 od stavův po dvě neděle v K.
a krásné podniky, jako ku př. zřízení sněmováno a dne 4. září požádán Alex.
kaple Božího těla a sv. Barbory skrze Vitold velký kníže Litevský od sněmu za
tovaryšstvo horníkův (1388), která ]. 1401 krále Nedlouho potom od obou stran
a 1403 od papeže důležitými svobodami zřizováno pole. Žižka a Pražané osadili
obdařena.
. na poč. m. prosince. Necítíce se dosti
Král Václav zamezil (1390) častá ob bezpečni v městě nedostatečně opevněném
stavování Horníků nařídiv, aby se mohlo vytáhli odtud (21. prosince) a potýkali se
státi jen se svolením mincmistr ívým, pře statečně s královými. Mezitím tajní pří
ložil silnici, z Čáslavě do Kolína jdoucí, vrženci královi otevřeli králi Kolínskou
z Malína do K. a vydal ustanovení v pří bránu a s Horníky zběhlými, kteří se zase
čině povznesení hornictví (1401, 1408). vrátili, protivníky své vraždili. Král usadil
Král sám tu někdy přebýval a l. 1409, se dvorem v K. a vojsko jeho vybíhajíc
dne 18. ledna, vydal tu známý dekret okolní kraj plenilo. Avšak když vojsko
Kutnohorský, aby po příkladu cizozem jeho dne 6. ledna r. 1422 přepadeno bylo
ských universit i na Pražské universitě od Čechův, dal se na útěk, dav zápaliti
nebyli domácí od cizinců odstrkováni. město na několika místech, než Čechové
Spory o pravomocnost duchovní mezi klá— přikvapivše uhasili oheň, tak že škoda byla
šterem Sedleckým a Pražskou kapitolou nepříliš velká. [ ti, kteří byli posud taj
ukončeny l. 1410 výpovědí biskupa Olo nými katolíky, zběhli. K. zase byla v moci
mouckéh'o &potvrzenímpapežským aurčeny Pražan, ale po bitvě Malešovské opanoval
hranice mezi farami Malínskou a Pněvi ji Žižka, při čemž část města vyhořela a
ckou a pravomocností duchovních při Vy mnoho lidí se udusilo, kteří se byli v ko
sokém kostele a kaple sv. Barbory přebýva stele zavřeli. Po Žižkově odchodu obec K.
jících. Nevázanost obyvatelstva. ukazovala sama se uvázala v minci, hory a její užitky
se vtom, že léta 1411 Malín vypálili a a aby nově zavedený řád skrze příchozí
l. 1416 král. posla Racka Kobylu ze Dvojic nebyl rušen, vydán l. 1433 řád takový,
samého dvanáctého zavraždili. Když začalo aby se noví měšťané jen s přivolením celé
náboženské hnutí [. 1419, Horníci bohatí, rady přijímali. Aleš Vřešťovský z Ryzem
jsouce většinou německého původu, po burka, stav se správcem zemským, ]. 1435
stavili se proti Čechům, 0 opravu církve svobody K. potvrdil. Tak iučinil král
usilujícím. Zášť jich byla tak slepá, že pro Zikmund po svém přijetí za krále a schválil
tivníky za peníze kupovali a do šachet smlouvu učiněnou mezi obcí starou (t. j.
metali a tak první příklad krutosti a ne zběhlými) a novou (kteří byli pod obojí),
snášenlivosti dávali. Úmysly jich posilňo aby onino zase ke statkům svým se na
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vrátiti mohli. Katolíkům vykázán kostel' vena a utvrzena zásada snášenlivosti ve
sv. Barbory, 0 němž se před r. 1420 sta- víře. L. 1492 Horníci dobývajíce starých
vělo. Po smrti Zikmundově držela K. se dolů přišli na kosti nešťastníků, které tam
stranou Ptáčkovou. L. 1441 na. počátkuj předkové jich l. 1419 uvrhli. Mezitím již
m. října svolán do K. skrze Jana z Ro-i po několik let znamenati bylo rozličné
kycan, správce duchovního království, sněm , neplechy, které se v K. dály, zejména ne
kněžský, při němž mu přítomní poslušen Í-poctivost při vybíjení mince. Havíři jsouce
ství slibovali. L. 1443 přijeli sem kněží, utiskováni od úředníkův bouřili se 1. 149.1.
strany Pražské k rozjímání a hádání s kně- 1a zase srotili sel. 1496 na pimberku
žími Táborskými. Strana Poděbradská měla , u Kaňku. Když byli obklíčeni vojskem,
tu 1. 1444 sjezd a ustanovila Jiříka : Po-[ poddali se sice chtíce míti slyšení u krále,
děbrad za svého hejtmana, kterýž pak sem *,než nestalo se tak a stali jich deset v Podě
l. 1448 svolal sněm své strany, když byll bradech. Král Vladislav teprve po jich
úmyslu táhnouti na Prahu. Za následují smrti dozvěděv pravdy, nařídil o tom nové
cích dob když pevné řády obnoveny byly, jednání a přísné potrestánívinných. Úpadek
zase blahobyt v K. (přerušený událostmi hornictví od těchto dob pocházející, jenž
po r. 1419) se zmáhal. Král Jiří, jsa K. byl zaviněn nepoctivostí a nedbanlivostí,
nakloněn, nejen l. 1459 všechny svobody pokládán pak od lidu za trest boží pro
potvrdil, nýbrž i zrušil l. 1461 starodávné nespravedlivé stětí havířův.
L. 1504 usadiv se v K. Filip, biskup
platy, které se posud kl. Sedleckému a
kapitole Pražské vydávaly, tak že odtud Sidonský (1-1507), bydlel v Kamenném
se mohly obraceti na domácí duchoven domě a tu kněží světě zařídil duchovní
stvo. Též zrušil l. 1467 všechnu odvislostl úřad, který potrval do r. 1620, řízen jsa
od Jihlavy nařídiv, aby odvolávání 0d arciděkanem zdejším. Král Ludvík potvrdil
měst. úřadu čili šepmistrův nešla do .li svobody městské a l. 1522 s královnou na
hlavy, než ke králi neb mincmistrovi. K po Vlaském dvoře přebýval, při čemž po celý
vznesení hornictví a k vyučení mladých týden od obce vydržování. Za té doby
havířův založen ]. 1466 havířský cech. Po vkládali se mincmistři do záležitostí obec
smrti Jiříkově svolán do K. valný sněm ních, zneužívajíce Opravy, které mívali nad
k volbě krále, a tu ve velké síni Vlaského městem; vzniklé odtud rozmíšky rozsoudil
dvoru zvolen za krále Vladislav Polský král tak, že mincmistrovi toliko obnovení
(27. května 1471), za něhož dosáhla K. rady jménem královým zůstaveno. Horni
největšího svého rozkvětu. Král nejen byl ctví za té doby stále a stále klesalo; za
městu nakloněn, nýbrž i bývával na Vla příčinu toho pokládalo se, že k úřadům
ském dvoře; l.1476.sám svou osobou horním dosazováni cizinci. kteří buď ve
obnovil radu a přísnější kázeň v obci za věcech horních se nevyznávali aneb jen
vedl. Rostoucí blahobyt působil na idealní svého zisku si hleděli. Ani král Ferdinand,
snahy sousedstva utěšeně. Vzácným zje známý jako výtečný pořadatel věcí finanč
vem bylo, že 1. 1480 zřízena tu tiskárna, ních, přese všechno šetření skrze komise
ještě vzácnějším, že Stavba kostela sv. Bar k tomu volané nedovedl kleslého hornictví
bory l. 1483 obnovena & dílo překrásné pozdvihnouti, když i Osel, nejlepší důl,
s ohromným nákladem provedeno. L. 1485 zatopen byl. Z těch příčin poručil [. 1544
pak následovala stavba nové radnice a hory stříbrné spustiti, s čehož však na
l. 1488 od samého Jana Smíška z Vrcho žádost obce sešlo. L. 1547 tu poslední
višť založen kostel sv. Trojice (1504 vy české groše vybíjeny. T. r. obec pokuto
svěcen). Zl. 1495 pak pochází kaple ve vána pro účastenství své ve vzpouře, tak
Vlaském dvoře, krásná kamenná kašna a že na ni uvaleno posudné & ustanoven
l. 1499 doklenut kostel sv. Barbory skrze král. rychtář. V následujících dobách opa
M. Rejska. L. 1484 o hromnicích byl valný kovaly se v městě časté výtržnosti a úkazy
sněm v K. a král tu přebýval. Podobný nevázanosti, které popsány jsou podrobně
sněm byl tu 1. 1485 v březnu, kdež vyslo v Pamětech Dačického, rodáka zdejšího.
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K tomu obyvatelstvo souženo bývalo ranou
morovou-, ]. 1568 se sem mísrodržící pro
mor v Praze panující odstěhovali. Výtěžek
hor se polepšoval a obyvatelstvu vycházely
lepší důchody; avšak obec obtěžována vel
kými půjčkami jako ku př. 1. 1560, kdež
na zakoupení panství Pardubského 1000
tolarův půjčili a peněz nemajíce kostelní
klenoty na to obrátili. L. 1582 následo
valo nové vytopení hor, l. 1584 opět pře
mezi mincmistrem a obcí 0 pravomocnost
a od léta 1586 zase sem jezdily komise
k napravení hor, avšak užitek hor byl pro
krále skrovný aneb žádný. Úředníci hor
a cizozemci bohatli a jediný prospěch byl
ten, že chudí lidé měli své obživení při
práci horní. K stavení zlodějství horního

končena reformace a po překonání útrap
válečných zase se obec, dobře jsouc zpravo
vána, vzpamatovala a statky pozemské
kupovala. V l. 1661—1694. závodila K.
5 Plzní o přednost místa a hlasu na sně
mích obecných. L. 1712 založen v K. klá
šter Voršulinek, na nějž Eleonora a Maxi
miliana hrab. : Trautmansdorfu větší část
svého jmění oddaly. (Nynější stavenív letech
1733—1743 postaveno.) L. 1733 začala
dlouhá pře mezi obcí a jezovity, poněvadž
tito erb městský, od obce nad branou ke
sv. Barboře vsazený, výtržně rozbili. Jezo
vité na české kanceláři odsouzeni (1740)
a přinuceni, nový erb zasaditi. L. 1753
vystavěn kostel sv. Jana Nep. na _spále
ništi, které k tomu byl J. Khun daroval.
poslán sem l. 1612 Prokop Dvořecký z 01— l... 1770 vypukl oheň, jimž 53 domů (též
bramovic a některé úředníky složil: za radnice) vyhořelo. L. 1772 zaveden v K.
ním přijela zase komise usilujíc o nápravu. magistrát, s nímž spojen potom kriminalní
Mincmistr Vilém z Vřesovic pečoval io řádné soud pro všechen kraj Čáslavský. Tím na.
hospodaření na statcích obecních, jichž obec uvalovány velké výlohy a nařízené
počet se stálým přikupováním zvětšoval, od vlády rozprodávání dvorův přivedlo ji
a též jiné nepořádky stavoval. Když pak o část stálých užitků. Po zrušení jezovit
pokusy 0 zlepšení hornictví se nedařily, ského řádu ujata kolej a proměněna v ka
císař opustil hory Kankovské (1614) a sárny. L. 1776 zřízena v K. škola v býv.
obec K. donucena l. 1617, aby čtyři hlavní jezovitském semináři (Hi-ádku). Mezi tím
hornictví stále zanikalo. V době francouz
doly ujala.
Když 1. 1618 nepokoje začaly, dali se ských válek byla v bývalé koleji vojenská
Horníci na stranu stavův odbojných, na nemocnice a když rozsáhlé zdejší míst
jali vojáky, l. 1619 ujali od stavův klášter nosti nepostačovaly, dávání nemocní 'i do
Sedlecký a opevňovali město. Po vítězství Vlaského dvora a školy. L. 1817 obnovo
obsazena K. vojskem, obyvatelstvu všechna ván kostel sv. Trojice a léta 1823 zuřil
zbraň odňata, hned uvedeni ke kostelům strašný oheň, jímž chrám Námětský a
kněží katoličtí, a kde byli kněží pod obojí, 142 domů vyhořelo. L. 1837 zřízena opa
služby boží zastaveny. l.. 1623 začato s re trovna pro malé dítky, l. 1839 vystavěn
íormací katolickou, kterou Vřesovec minc nový chudobinec, ]. 1842 položen základ
mistr bezohledně prováděl. Obci odňaty k nové nemocnici. L. 1850 zřízeny v K.
všecky statky a důchody (1624); část jich zeměpanské úřady, zpráva obce dána zase
darována l. 1625 jezovitům k založení ko osobám voleným, které pečovaly o mnohé
leje (založ. r. 1626) a ostatek obci na opravy a nové dobré podniky. Tak pro
prosbu její t. r. navrácen. Naproti tomu měněna hlavní škola v nižší reálku & do
byla obec starými a novými dluhy obtí plněna pak na vyšší, pro niž obec nový
žena a obyvatelstvo častým ubytováním dům vyzdvihnouti dala, založeny (1856)
vojska a vpády nepřátelskými ochuzeno. jednoty pro okrašlování města a ošacování
Pro vojska a náboženské útisky mnozí chudých dívek, l. 1857 c. k. vyšší vycho
sousedé zbíhali od města. Obec, která se vací ústav, l. 1860 spořitelna, l. 1861 zá
zavázala, že po 10 let bude hory vydržo ložna a nemocnice. L. 1877 opravován
vari, od tohoto břemene l. 1636 na svou Vysoký kostel, l. 1878 objeveny krásné
prosbu osvobozena. Působením jezovitů, fresky u sv. Barbory, které l. 1886 obno
kteří byli dostali kostel sv. Barbory, do veny. Obec koupila l. 1881 Vlaský dvůr,
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kdež po tu dobu byl horní úřad, a pečo-jodtudž (1481). V 16. st. patřila k Vilhar
vala l. 1882 o vystavění druhého chudo- ticům část, oddělena pak okolo 1. 1560;
bince. L. 1884 a v potomních letech opra- v 17. st. patřila ke Lhotě Kouskově (pak
vován kostel sv. Barbory, l. 1889 opraven Dol. Lhotě) a k Běšinům, a s obojími se
kostel Námětský al. 1896 sv. Trojice. Zna- dostala k Týnci.
menití rodáci: Martin Kuthen ze ŠprymsKvaň, ves u sv. Dobrotivé, jmenovaná.
berka (+ 1564), Ondřej (1-1571) a Mikuláš po Kvanovi, snad témž, který zavraždil
(1- 1626) Dačičtí z Heslova,- spisovatelélsv. Lidmilu. R. 1263 dána od Oldřicha
Pamětí, J. K. Tyl (1- 1856), J. E. Vocel,Zajíce klášteru sv. Dobrotivé. V 16. stol.
(1-1871), J. M. Pohořelý, A. Lhota, J. Braun patřila ke hradu Točníku a připomíná se
(1- 1891). Erb (l. 1641 polepšený): Štít, ]. 1593 jako pustá ves.
jejž ze spodku havíř v bílém oděvu a kukli
Kvasejovice,
ves v okr. Sedleckém,
jako břemeno drží, kterýžto štít od svrchu!n. s tvrzí. Dříve rozeznávaly se Hořejší
dolů na dvě polovice rozdělen, po pravé'a Dolejší K. L. 1519 držel je Jaroslav
zlaté, po levé červené barvy, v jehožtoiz Koutův, a skrze Alžbětu odtudž dostaly
spodku tři bílé hory, z nichž prostředníise v držení Mikuláše Měděnce z Rati
ostatní o něco převyšuje, se spatřují;_bořic, jehož potomci tu do 1. 1623 se
nad tím jsou dvě kladiva neb nosatcezděli. T. r. zabrány a prodány Zdeňkovi

havířské křížempřeloženéa konci ostrýmiíLibšteinskému

z Kolovrat,

jenž je

dolů obrácené, vedle nich po pravé orlice,připojil k Uhřicům. S těmi se dostaly ke
černá korunovaná, na druhé straně Českýjzboží Prčickému. (MB. Vlll. 52.)

lev, oba k sobě obrácené &jednou nohou j Kvasejovice, Kvasovice, ves u Sobě
rukověť kladiva držící. Uprostřed štítu slavě, n. s tvrzí, kterou držel l. 1376 ně
jest štítek (pod korunou) domu Rakou- jaký Kunrát a l. 1381 Oldřich, předek
ského (červ. a stříbr.) & v něm písmenajBabků
z K. Později tu seděli l. 1424 Jan
F. III., který štítek orlice levou a lev přední , Sloup a l 1452 Zbyněk. Potomky někte
nohou drží. Vůkol toho štítu vidí se míst03rého z držitelův byli Pěkníkové a Pře
přikryvadel z pravé strany obraz Naděje hořovští z K. Část držel l. 1536 Jaroslav
s kotvící štít držící levicí a pravicí rato Protivínský z Pohnání, část patřila
lest palmového stromu nesoucí, z levé strany Dvoreckým z Olbramovic, dílem k Mysko
obraz Víry držící pravicí štít a levicí kříž. vicům, dílem ke Dvorci. L. 1599 koupil
Nad štítem vyniká obraz sv. Barbory, která K. Jan Kába z Rybňan, jehož synu
pravou rukou štít, levou věž s třemi okny l. 1623 zabrány. Patřily pak napřed Ja
drží, majíc zář okolo hlavy a na hlavě novi Řepickému ze Sudoměře a později
pohanskou korunu.
Janovi Měděnci z Ratibořic. L. 164.4 koupil
Kutrovice, ves u Slaného, n. vladyčí je VáclavProkecius ze Šneberka, jenž
sídlo (Diviš 1- j.1415, 1417 Petr, pak je připojil k Přehořovu. S tímto se dostaly
Zdeněk 1-j. 1437, 1437 Jan), odkudž pošli ke Branlínu (H. IV. 97.)
Kvasenovice (obec. Kvašňouice),farní
Kutrovci z K. Později náležel jeden pod
daný kapitole u sv. Víta a díl obci města ves v okr. Horažďovském, kteráž patřila
Slaného. Této l. 1622 všechny statky za od nepaměti klášteru Nepomuckému a měla
brány a darovány Jaroslavovi Bořitovi farní kostel již před r. 1364. Po r. 1420
z Martinic i s městem Slaným.
patřily k Zelené hoře. L. 1561 prodány
Kůzí (t. j. Kozí, prv. Kozlí), ves v okr. ke Šťáhlavům, později patřily k Hořažďo
Klatovském, prvotně přísl. statku Janov vicům, dostaly se 1. 1594 za díl Bedřichovi
ského (1379), později samost. statek, který Švihovskému z Ryžemberka a od něho
Maršík, Jan a Habart z Hrádku postou připojeny k Nalžovům. Od nich připojeny
pili l. 1424 lvanovi z Nečtin. Po něm ]. 1628 k Lažanům. Kostel 1. 1768 obno
táhlo se ktomuto statku l. 1454 několik ven. (TB. 51o.)
nápadníkův. Polovici měla pak Kateřina
Kvasetice, snad zaniklá aneb snad
z Hrádku, po níž se táhl ke K. Stach jinak pojmenovaná ves, která ležela nad
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Medhují. L. 1186 dána křižovníkům

Svatomářským.

pomíná. K. byla přísl. panství Litomyšl
ského a farou patřila ke Karli až do r. 1814,

Kvasiny, ves u Solnice, prvotně pří kdež tu zříz. lokalie. Tato povýšena [. 1860
slušenství statku Skuhrovského (pak Solni na faru
Květnice, ves částečně stavěná do zbo
ckého). Při jeho rozdělení l. 1576 dostaly
se Bedřichoviz Vlkanova, jehož potomci řeného hradu u Č. Brodu. Hrad K. ve
tu tvrz postavili. L. 1624 prodány Jindři 14. st. býval v držení Pražských měšťanův,
chovi z Donína (1-1651), jehož nástupce zejména Petra, syna Bohuslavova (1374)
Hanibal o ně pro dluhy přišel. Dostaly al. 1386-1391 Jana z K. Od r. 1402
se pak Frebonii z Pernšteina a po její seděl tu Prokop Trčka : Kralovic, na
smrti karmelitánům v Praze. Tito skou němž Pražané ]. 1425 K. dobyli. Pro dluhy
pili ostatek Solnického panství, jehož sí Prokopa z Hobšovic ujali se K. věřitelé
dlem zůstaly K. až do novější doby. (H. a postoup. od nich 1. 1449 Petrovi Lopa
ll. 211.)
tovi a Jankovi ze Síbřiny. V 15. st. drželi
Kvasov (něm. Burilschen), víska v okr. statky Holci z K. V 16. st. spustl hrad a
Kaplickém, kterou prodal Procek z Ra zůstal v držení Smiřických; od nich pro
kova (1375) k nadání kostela v Rožem dán l. 1558 bratřím Pechancům z Kralovic,
berce. L. 1377 dvůr zdejší rozprodán & ale zase koupen ]. 1575 a pak připojen
K. úročil ke kostelu ještě 1. 1598. Po k Uhříněvsi.
Květoňov, snad dříve pojmenování
zději připojen k panství Rožemberskému.
Kvasovice viz Kvasejovice.
nějaké vesnice v jižních Čechách. Oldřich
Kvašťov, ves u Květuše v okr. Sedle z Drachova psal se před _r. 1349 z Květo
ckém, ze dvou oddělení se skládající, z nichž ňova. (Zdali Kvítky?)
Květošín viz Dědošín.
severní zván Velký K. a jižní Malý K.
neb Kvašťovec. Onen patřil z části k Orlíku : Květov, ves u Milevska, prvotně přísl.
(ještě 1584), jedna část přik. l. 1601 sei kl. Milevského, od r. 1437 hradu Zvíkova.
Stříteží k Milevsku a druhá patřila v letech 3L. 1540 oddělen K. k Milevskému dílu a
postavil tu tvrz
1668—1850 k Nadějkovu. Malý K. patřil Jan ze Švamberka
Smrčkům ze Mnichu a přik. ok. l. 1540 (1- 1559), kterou po něm držela vdova
k Vlksicům, s nimiž také přip. k Milevsku. Mandaléna ze Šternberka (1- 1573). Kry
Kvaštov, ves u Přestavlk v okr. Sedle—štof syn a dědic její přip. K. zase ke Zví—
ckém, na poč. 16. st. přísl. statku Mitrov kovu. V 16. st. přip. se kostel na poušti
ského. Když tento l. 1539 dčlen, dostal u K.; který nějaký čas stál pust. (H. X. Bo.)

se K. Jindřichovi Mitrovskému z Ne
myšle. Od té doby byl samost. statkem,

Květov viz Květenov.

Květuš, ves u Milevska, 1. 1396 sídlo
který drželi l. 1560 Drslav Byšický, l. 1580 Onšovo, l. 1407 Janovo, též Přibíkovo
Adam Voračický, l. 1608 Jan Vojtěch V0 (1- j. 1413). Mezi hejtmany vojska Tábor
račický, l. 1617 Judyt Byšická. V 17. st. ského vynikl pak Zbyněk Veliký z K.
dostal se v držení Černínův z Chudč V 16. st. a až do nové doby byl tu svo
nic, od nichž přip. k Mitrovicům. (MB. bodnický dvůr, ostatek patřil Smrčkům ze
VIII. too.)
Mnichu a prodán l. 1587 ke statku Na
Květenov, Květinov, ves u N. Brodu dějkovskému.
(ve 14. stol. snad také Květov), tuším ve
Kvíc malá a velká, dvě vesniceu Sla
14. stol. prebenda ke kostelu sv. Jiljí ného, již 1. 1316 mezi několik vladyk roz
v Praze, kterou měl do !. 1374 Chotek dělené. Větší část drželi l. 1331 Vilém a
z Říčan v nájmu. V 16. st. patřil ke Světlé, Vznata _bratří ze Zap, pak části 1. 1364
od l. 1637 k Okrouhlici, v 18 st. k Věži. Jan Hlušec, 1397 Jan Vrchota, Hašek,
L. 1791 K. odprodán a byl až do r. 1850 Petr, 1425 Vítek, 1454 Ctibor a Jan. Část
samostatným statkem pozemským.
M. K. patřila klášteru u sv. Ducha. Celou

Květná,

farní ves u Litomyšle, jež se V. K. drželi l. 1520 Jindřich Selmický

r. 1349 s Elial. kostelem (ke Karli), při z Cítova, l. 1523 Jindřich z Martinic,
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1528 Volf Štrouch z Chlumku. Vilém,
syn tohoto, prodal obojí K. (1579) Petrovi

Vokovi Žďárskému ze Žďáru, jenž oň

přišel pro dluhy. Po nějakém čase přik.
K. ke statku Bysenskému a s ním se dostal
k panství Smečenskému. (H. VllI. 152.)
Kvíčovice (staročesky Kviečovice), ves
u Horš. Týna, l. 1379 statek Oldřichův,
l. 1404 Martina Rochce z Trubec, 1416
Stachův a Zbraslavův. V 15. st. patřily K.
k Přichovicům, pak k Čečovicům, s nimiž
(1546) přikoupeny k Horšovskému Týnu.

království. Král Václav IV. zastavil K.
Alšovi z Hlavatec, jehož potomci Mikuláš,
Ctibor a Albrecht bratří Roubíkové je
1.1494 drželi. Ke Statku Komařickému
připojeny bezpochyby s Habřím.

Kvítkovský

dvůr (něm. Favoriten

hof), dvůr 11 Č. Krumlova, jenž obdržel
jméno své po majiteli Kvítkovi, avšak již
1. 1347 zase k panství Krumlovskému patřil.

Kydliny, farní ves v okr. Klatovském,
n. s tvrzí, l. 1379 na 3 vladyčí statky
(Benešův, Otíkův & Levův) rozdělená.
Kvilda (z něm. Gdílde), farní ves Tehdá tu byl farní kostel. Tři ty statky
u Vimberka, prvotně les, který patříval zůstaly až do 15. st. Celé K. dostaly se
Ondřeji, vladaři Píseckému, a l 1345 jeho pak ke statku Obyteckému &l. 1545 přijal
synům potvrzen. V 15. neb 16. st. vznikla je za díl Václav Vyduna z Obytec. Po
tu ves, jejíž část patřila l. 1569 k Velkému něm následovali syn Bohuslav a vnukové
Zdíkovu Malovcův z Chýnova. Až do Jan a Václav; od těchto je k. (1615) Anna
r. 1765 patřila farou k Dolnímu Rejšteinu, Markéta Šleglovská z Vrtby. Později
t. r. dáno povolení osadníkům, aby tu zří drželi K. Jiří Děpolt Lukavský z Řeneč
zena lokalie, a Arnošt Vilém Malovec vy (1- 1641) a po něm syn Bohuslav Karel.
zdvihl tu kostel. L. 1786 zřízena tu samo L. 1685 patřily již k Obytcům. (H. lX. 167.)
Kyje, Keje, farní ves za Karlínem.
statná duchovní zpráva, která l. 1854 na
Kostel vystavěn vl. 1134—1139 od Jana
faru povýšena. (T. B. 923.)
Kvilice, farní ves u Slaného, v níž byl biskupa Pražského. K. patřily ode dávna
farní kostel již před r. 1366. Podací jeho ke statkům biskupství Pražského, kromě
náleželo vladykám z Neprobylic a Kutrovic. toho tu bývalo vladycké sedění (1403 Ješek
Ves patřila dílem k Neprobylicům, dílem a syn Otík), a podací farního kosteía pa
k Blahoticům, něco také k Telcům (14. st.). třívalo arcijáhnům kraje Bílinského. Až
V 15. st. patřila část ke Třebízi. L. 1547 do r. 1547 drželi K. Pražané Staroměstští;
patřila část obci Slanské; ta sice po tu jim vzaty a l. 1549 dědičně prodány
zabrání navrácena k záduší, ale 1. 1623 Janovi Rašínovi z Ryzemburka. Patřily
opět zabrána a postoupena ke Smečnu, pak Ad. Šťastnému Hrzánovi, od r. 1587
k němuž také druhá část se “statkem Bla— Václ. Robmhápovi, od r. 1588 do rodu
hotickým přikoupena. Větší část patřila Zapských (l. 1588 Adam, 1. 1600 Marjána
odtud ke Slanému, něco i k Týnci a Vra Zapská z Harasova, 1- 1612), od nichž při
pojeny k Dubči, s tímto pak se dostaly
nímu. (M. XIV. 94.)
Kvítkov, ves u Lipého, n. s tvrzí na k Uhříněvsi. V 17. st. byly K. po krátký
strmé skalce stojící a od [. 1350 s farním čas statkem samostatným. Fara l. 1754
kostelem. Okolo l. 1295 seděl tu Jan z K , obnovena. (PA. VII. 51, M. XVlI. 37.)

snad předek Vlkův z Kvítkova.

Jistě

Kyjov, Kyjový, ves v okr. Pacovském,

k jich rodu patřil l. 1335 Petr. Sice se r. 1226 majetek kláštera Želivského,
přip. l. 1345 Ješek Kopec, l. 1361 Vlk, r. 1299 příslušenství panství Hořepnického.
1375 Jan a Ctibor, 1392 Jaroslav z Robče, V 16. st. tu bylo svobodství, ostatek patřil
1406 Bohuněk ze Mnichova, 1408 atd. ke statku Loutkovskému až do r. 1850.
dva Janové bratří. L. 1417 patřil K. Miku
Kyjov, n. hrad u Malesic za Plzní,

láši z Kolovrat. Kdy připojen K. k pan
ství Novozámeckému, není známo.
Kvítkovice, ves u Budějovic, po níž
se psal r. 1263 Rut z K. a Styr z K. držel
od r. 1264 Habří. Později patřiy K. ke

který býval sídlem držitelův Malesických.
Možná, že vystavěn od pánův z Ryžem
berka; jisto jest, že jej držel ]. 1344 Se
zima z Vrtby, a syn jeho Pešek že jej

postoupil kl. Kladrubskému.

L. 1503
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patřil k Malesicům pustý hrad K.
IV. 217.)

(HB. připsal, poněvadž mu zámek a město od
nepřátel vypáleny. Po smrti Jetřichově

Kylčov, n. ves kláštera Kladrubského dostal se K. v držení jeho bratří, až pak
(1239), která ležela v tom újezdu, jejž jej Jindřich z G. okolo 1. 1520 Štefanovi
držíval Svatobor z Přeštic.
Šlikovi z Holiče prodal. Král Ludvík
Kylhyfy, n. dvůr u Německého Brodu potvrdil 1. 1522 svobody města, tak i Fer
(1591), snad v těch místech, kde se přip. dinand (1537), který nad to přidal milost,
r. 1278 ves Gobelsdorf.
aby se mohli ohraditi (l. 1364 jen oplaň
SV. Kylian, farní ves u Zbraslavě, kovati). Zástavné právo zůstalo Šlikům
která založena bezpochyby od kl. Ostrov (l. 1530 Albrechtovi, l. 1547 Jeronymovi),
ského i s kostelem (l. 1357 farním). Opa avšak ok. l. 1550 od krále vyvaděno &
tové tu měli podací až do vyvrácení klá K. přivtělen ke kraji a panství Loketskému.
Králové Maximilian a Rudolf Il. potvrdili
(1570, 1579) svobody obce, které po
smlouvě l. 1595 s král. komisaři učiněné
rozhojněny. Ok. l. 1599 zastaven byl K.

štera &sázeli sem zákonníky své. Fara se
tu udržela v 16. st. &tuším i po r. 1623.
Po ohni l. 1692 přestavěn kostel a z prvot
ního zbyl jen kůr.

Kynšperk

(prv. Chnningsperg), město Janovi Popovi, když však zemřel, prodán

nad Ohří u Falknova. R. 1232 dovolil král \dědičně Kašparovi Belvicovi z'Nostic
Václav klášteru Doksanskému zalo :(1600), jenž panství rozprodal a zámek
žiti město na Králově hoře. Z držení klá-i s některými částmi obci pustil (1603) Když
štera byl potom vyvaděn a stal se komor *po r. 1621 obec všechno své jmění pro
ním městem. Král Václav II. daroval podací padla, prodán K. Janovi, Reinhartovi, Kar—
farního kostela (1286) křižovníkům u sv. lovi. Emerichovi, Vilémovi a Lotarovi bra
u, jichž potomkům
Františka, alel. 1290 zase kl. Valdsaskému, třím z Metternich
jemuž prý před tím náleželo, skrze což K. do r. 1726 patřil. L. 1647 založeny
povstaly spory. Křižovníci vyhráli a drží matriky a l. 1712—1731 kostel znova
faru podnes. Ve 14. st. patřilo vrchní právo vystavěn. Antonín Bedřich Convay z Wat
s mnohými lény ke hradu K. vysazenými terfortu
obdařil obec (1734) městskou
lantkrabím z Leuchtenberk a, odkudž vahou. Když pak léta 1739 panství pro
pošla tak zvaná Leuchtenberská léna. Pod dluhy rozchváceno, dostala se horní část
lantkrabími byli v K. a v okolí usazeni hrab. ze Sinzendorfu, od nichž prodána
šlechtici, z nichž někteří hrad drželi (1298 [. 1749 obci. Tato dosáhla potvrzení svo
Bera a Jindřich, 1303 Volfart se syny Ha bod vl. 1755, a vl. 1825—1830 svobod
1

l

l

1

|

bartem a Albertem, předky Planknárů nových na trhy. Panství dostavši se 1. 17135—
z Kynšperka, 1352 atd. Jindřich a do v držení Jozefa Ant. Mulce : Valdova
tčený Albert & j.. Cís. Karel IV. obdařil a l. 1772 Jana Jiřího Lutze ze Stahlen
K. (1364) městskými právy a Václav IV. berka, !. 1783 zase od věřitelův uchvá
dovolil obyvatelům, měšťany volně přijí ceno a od 1. 1817 bylo v držení Flejs

mati (1406). Týž král zapsal hrad (1408) ná rů z Ostrovic. L. 1862 založena dráha,
Erhartovi, Mikuláši a Hanušovi br. For pod K., 1. 1869 stálá pošta l. 1872 od
sterům, avšak císař Zikmund potvrdiv borná škola pro truhláře. Erb: K. pečetí
l. 1420 svobody obce zastavil ]. 1426 An erbem království Českého. (Próckl, Gesch,
dresovi ze Štampachu i hrad i město, der Stadt Kónigsberg)
_
po čemž nastaly mezi ním a měšťany roz
Kynšperk (vlastně Kiensberg), hrad a
tržky. V držení následovali synové Volfart',
Jan, Kryštof, Kašpar a Jan, jimž král
Ladislav (1457) K. potvrdil; prvním dvěma
král Jiří (1460) sumy zápisné připsal.
L. 1479 držel K. Kašpar. Později dostal
se K. v držení Jetřicha z Gutšteina, jemuž
jej král Vladislav pctvrdil (1508) a peněz

městečko v zemi Chebské, n. manství ko
runy České. Hrad stál již 1. 1217 a byl

v držení Jindřicha z K. a potom jeho
potomstva. Vrchnost nad ním patřila u'o
]. 1254 Plavenským a odtud pánům Cheb
ským. L. 1342— 1360 byl v držení Wink
lerův, l. 1380 Bohuslava z Hertenberka.

Kynžvart

Král Václav dal K. v léno Hynčíkovijkrál
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(1398), aby si na hoře K. nový hrad

PluhovizRabšteina(1396),jehožvdova
Amalie jej prod. obci Chebské (1401).
Chebští postoupili K. (1402) Albertovi a
LorencoviFrankengrynerům,
jehož potomstvo se psalo z Kynšperka (1430 Jan,

jeho Jindřich následoval. Tento dal K.
věnemzeti svému Hynkovi Krušinovi ze
Švamberka (ok. 1429), jenž l. 1448 oby

1433 Zikmund, 1440 Jan Kašpar, 1486
Lorenc). Mezi tím držel K. 1. 1470 Albert
Sak. L. 1506 prodali Lorenc a Albert
Frankengrynerové z K. hrad K. Kryštofovi z Týna. Z tohoto rodu následovali
Linhart (1545—1554) a od 1. 1555 Bernart, 1568—1292 Ruprecht, 1594 Ludvík
Bart. a Jan Bernart bratří. Za nich zavedeno luteranství. L. 1606 koupil K. Jan
Tanner, po němž následoval (1608) Volf

vatelům městečka K. svobodu udělil, aby
mohli o statcích svých říditi. Po jeho smrti
dostal se K. zase Jindřichovi Plavenskému,
jenž l. 1464 městečku várky piva udělil
a l. 1471 jeho svobody potvrdil. Tohoto
vévodové Saští, majíce ho v zajetí, ]. 1476
donutili, aby jim K. zapsal, ale král zrušil
zápis (1482) a K. zůstal synu jeho Jin
dřichovi. Na poč. 16. st. patřil K. Janovi
z Gutšteina.
L. 1509 opanoval jej Jin

Kryštof

dřich 2 G. mocně a poněvadž se Gutštei

Elpognár

z Dol. Šenfeldu.

postavil. Po něm se dostal Jindřichovi
Plavenskému, po němž ok. !. 1412 syn

Za potomkův jeho opustl statek a hrad nové králi protivili, vzat jim K. k ruce
1. 1648 od Švédův vypálen. L. 1658 k. K. králově (1510) a držen odtud jako část

jezovité

Chebští a drželi jej až do vy kr. komory. Ferdinand ]. zastavil (1534)

zdvižení řádu (1773). Pak byl K. jměním K. Hanušovi Pluhovi
studijního

z R'abšteina

fondu, alel. 1824 k. jej Jan (+ 1537). Když však tento se 1. 1546 dal

Nonner,. měšťan Pražský, od kteréž doby do spolků proti králi,“ byl 1. 1547 všech

jest zase statkem soukromým.(P.E.ll.52o.)
Kynžvart, Kunžvart (prv. Kunigswarte,iK1mgensllen a Kungenstein), nyní
v obecné mluvě Kušvarta, starý hrad na

svých statkův odsouzen. K. zastaven zase
(1558) Jindřichovi, Zdeňkovi aJáchymovi
bratřím ze Švamberka,
kteří l. 1566

městečku trhy vyprosili. L. 1574 první dva
hranicích za Vimberkem, jenž vystavěn ve ' městečku svobody potvrdili. Později dostal
13. neb 14. st. na panství Vimberskěm,|se K. v držení Jana Šebastiana z Cedvic

aby odtud vstup do země byl hlídán. Při-

1—1585), jehož bratru

Kryštofovi Jindři—

pomíná se r. 1359. V 16. st. opuštěn našehovi !. 1597 potvrzen. L. 1621 zabrán
čas, avšak přece se na něm bydlilo, až'K. Janovi Šebestianovi 2 C. a postoupen
l. 1578 shořel. (H. X. 153.)
i(1623) bratřím z Metternichu. K učinění
Kynžvart(pův. Kungeswarl), město, zá-ismlouvy došlo teprve 1. 1630 a K. byl
mek a starý hrad za Planou, jenž se poprvé _odtud dědičným statkem rodu Metterni
ve 13. st. vyskytuje, byv před tím asi zafchovského. I.. 1631 založeny matriky. Za
Přemysla Il. založen. Prvním jeho držitelem'tchdejších válek byl hrad císař. vojskem
byl Tuto (1287—1317) s bratřími Alber- osazen, ale 1. 1647 od Švédův opanován.
tem a Englhartem, z nichž tito asi do Když ho zase císařští dobyli, byl vypálen.
r. 1350 žili. Okolo l. 1347 byl hrad K., Filip Emerich a Ferd. Kazimír z M. uti
z něhož se škody dály, zbořen. V ty časy skovali vl. 1655—1668 obyvatele měste
tu byl farní kostel. L. 1350 přijali K. čka. L. 1667 dosáhli kr. potvrzení svých
Englbert a Albert od Karla IV. v léno. svobod, ale 1.1680 znova utiskováni. Také
Po nich dostal se pustý hrad s Amons- Frant. Ferdinand (syn Filipa, 1- 1698) byl
grynem a vesnicemi v držení Nothaftův, pánem nemilostivým (1- 1719). Po něm
kteří jej 1. 1372 Boršovi z Oseka pro- držel K. syn Filip .Adolf (1- 1738) a po
dali. Tento učinil sídlem panství hrad tomto syn Frant. Hugo. Nástupce tohoto
Amonsgryn, který přejmenoval Boršengryn. Frant. Jiří Karel byl na poddané laskav
Ok. ]. 1391 prodal B. Zikmundovi Hule- ('i- 1808). Po něm následoval syn Kliment
rovi, jenž jej ]. 1395 s Hynčíkem Plu- V. L., známý státník. L. 1850 stal se K.
hem za Orlík směnil. Hynčíkovi povolil sídlem c. k. úřadův. Erb: Štít polovičný
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v pravo červený, vlevo stříbrný a upro místě, které slove Staré Kyšice (přip. se
střed přes obě pole polovičný zlatý lev. 1. 1336). L. 1379 držel jednu část Jindřich
: Pístova a druhá patřila ke Smědčicům.
(Urban, Gesch. v. K6nigswart.)
Kyptov, n. ves v okolí Spál. Poříčí, V 15. st. patřili 3 lidé z K. ke kostelu
l. 1349 na té části Rožmitálska, která pa pod Řebříkem a výměnou se dostali s jinou
třila arcibiskupovi. Jako pustá ves patřila částí k Ejpovicům, s nimiž přivtěleni ke
]. 1601 k Poříčí.

statkům města Plzně. L. 1537 byly K.

Kyselov, Společnice (něm.Neustift), dílem osedlé & dílem pusté.
ves u Hor. Plané, založena na území kl.
Zlaté koruny. V 15. st. slove Společnice,
v 16. st. vždy Kyselov. S klášterstvím Ko
runským přivtělen K. v 15. st. k panství
Krumlovskému.

Kyšice,

ves v okresu Unhošťském, n.

s tvrzí, l. 1316 sídlo Divišovo a l. 1318
Heřmanovo, ]. 1331 Zdeslavovo a okolo
1. 1340 Buzkovo a Bohutovo. L. 1389
seděl tu Grynvald z Braškova, ]. 1402

Kyselov (něm. Samu, prv. Sauweraw), Hašek odtud, potom l. 1412 Jan z Kladna,
ves u Malšin, l. 1373 statek Kamarétův. jehož potomci je po 15. st. drželi. L. 1504
Od r. 1400 až do naší doby patřila část držel K. Zikmund Léva z Brozanek,

klášteru Vyšňobrodskému, jinou část 1.1507 Jan Hrzek ze Mšena a l. 1519
prodal l. 1405 Oldřich z Valkunova .la
novi ze Slavkova a i ta přišla k Vyšnímu
brodu. Opět část měl 1.1414 Beneš Plachtík
z Baršov a do 1. 1454 Jan, potomek jeho,
a jiné nabyl léta 1416 Matěj Holkovec.
V 16. stol. patřil K. k panství Krumlov
skému.

Václav z Chvojence.

Od r. 1525 seděli

tu Kozlovci z Kozlova, od r. 1557
Žďárští ze Žďáru až do vymřeníkato
lické pošlosti. L. 1689 přiděleny k Červ.
Újezdci, ale nedlouho potom odprodány
&l. 1705 koupeny k Tachlovicům. (H. Vlll.

291.)
Kyškovice, ves u Roudnice, která se
Kyselov, bezpochyby české pojmeno
vání vesnice Sarau u Vltavice, která pa r. 1253 přip. Ode dávna patřívaly k pan
ství Roudnickému, ale později od něho
třila od nepaměti kl. Drkolenskému.
Kysíble, ves v okr. Bochovském, ode odloučeny a přivtěleny ke Brozanům.
dávna přísl. hradu Andělské hory. Když
Kýšovka, n. ves v okolí Bystřice, jež
tuto drželi Kolonové z Felsu, zaměnili byla r. 1544 pustou a patřila k panství
nepohodlné bydlení na Andělské hoře 5 by hradu Léštna.
dlením na novém pohodlném sídle v K. K._. Kyšperk (nikoli Supí hora), město tak
stala se velice známou za naší paměti pro řečené po hradu K. (pův. Geiersberg),
kyselku, která u vsi Šemnic byla objevena jejž snad založil okolo 1. 1308 Jeniš z K.
a známa jest od 1. 1614. Od r. 1787 za Po něm následoval vl. 1349—1370 Buzek
sílána po světě a l. 1798 zřízen velký ze Žampachu, jenž měl syna Jeniše (1 370).
K.. přivtělen potom ke hradu Žampachu,
její sklad.
Kystrá, ves v okr. Lounském, ve 14. st. při němž zůstal až do 1. 1568 (kromě
s farním kostelem, jehož podací měli l. 1363 l.1539—1548, kdež byl zastaven). Při
Věnek, Bořita a Ojíř, l. 1366 první dva dělení tohoto panství (1568) dostal se K.
s Divišem a vletech 1391—-1412 Diviš a Čeňkovi z Potšteina,
ale zpravoval jej
Martin bratří a l. 1423 Martin sám. V 15. st. bratr jeho starší Jan Burjan, jenž v mě
seděli tu Hořešovci z Hořešovic, od stečku nové sídlo vyzdvihl. L. 1574 koupil
r. 1516 držel K. Šťastný Novohradský K. Jan mladší z Valdšteina, po jehož
z Kolovrat, od jehož potomkův postou smrti dědil Adam mladší, strýc jeho. Od
pena l. 1552 Šebest. z Vřesovic. V rodě něho koupil K. (1601) Jiří ze Štuben
jeho zůstala až do 1. 1612, kdež prodána berka, po němž děděn do rodu pánů

BohuslavoviZákostelskému z Bílejova z Losenšteina.

L. 1646 založeny ma

a patřila pak k Vršovicům. Fara bezpo triky. L. 1650 k. K. Adam Mik. Víta
chyby po r. 1623 zanikla.
novský z Vlčkovic(1-1653). Syn jeho
Kyšice, ves u Plzně, stála prvotně na Hynek Jetřich vystavěl l. 1680 zámek a
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kostel zámecký (1- 1681). Po něm dědila Volf ze Solhauzu,

za něhož K. skrze

manželka jeho Johanka Majd. Hrzánka a neopatrnost vyhořel. Od syna jeho Volfa
držela K. s druhým manželem Norbertem Abrahama a ostatních bratří vyplacen K.
Leop. Libšteinským z Kolovrat. Syn k ruce králové a zastaven potom Volfovi
jejich František Karel prodal K. (1717) z Vřesovic. Volf K. ne0pravil & dcery
Ferdinandovi Markvartovi hr. z Harachu jeho Anna a Mandaléna držely jej ke
(1- 1725). Nástupce jeho Jan z Bredova Krupce. Od nich vyvaděn asi 1. 1578 a
vystavěl kapli na Hradisku (1736). L. 1726 prodán ]. 1579 Hynkovi a Albrechtovi
Ná
zřízena fara. L. 1747 obdržela obec maje bratřím Kekulům ze Stradonic.
stát na trhy. Skrze sňatky dostal se pak sledující držitelé sídleli na tvrzi Sobě
K. v držení rodiny Cavriani, Marcolini chlebích. Po smrti Albrechtově (1- 1622)
a Nimptsch. L. 1779 skorem celý K. vy zabrán týž statek a prodán l. 1623 Ale
hořel. Erb: Štít červený, u jehož zpodu xandrovi Regniers z Bleileben (1-1659).
trávník a na něm jelen kráčející své při Vdova po něm Anna Marie roz. z Pichl
perka darovala K. a Soběchleby jez o
rozené barvy. (H. 11. 266.)

Kyšperk i Supí hora (pův. Gyrsberg, vitům Šejnovským
Geiersberg), hrad zbořený, který se po
prvé !. 1320 připomíná, jsa v držení Oty
z Bergova. Jan biskup koupil jej 1 1335
od Oty staršího a Oty mladšího, Alberta
a Oty z B., a pojmenovav jej Bischofs
berg přivtělil k němu některé vesnice.

Arcibiskup'Jan tu léta 1393 přebýval.
V držení arcibiskupů zůstal až do r. 1418,
kdež jej Kunrat arcibiskup Rydkéři z Po
lenska, svému purkrabí, zastavil. Dostal
se pak do rodu Vřesovcův, a když došlo

staly v držení

256)

kostela

a od té doby zů
tudíž.

(HB. IV.

Kytín, ves u Mníšku, v níž byl ve 14. st.
farní kostel. L. 1321 držel ji Štěpán z Te
tína. léta 1357 patřil K. ke Karlšteinu.
R. 1372 držen k panství tvrze Mníšku.

L. 1433 držel jej Jan Tluksa

z Vrabí,

na poč. 16. st. patřil k Hořovicům, avšak
od Vratislavův připojen zase k Mníšku,
k němuž patřil do r. 1850. Kostel (snad
po r. 1623) sklesl na kapli.

1. 1467 k rozdělení statkův, připadl Jaro
Kyžlíce, Kejžlice (pův. Kožlice), ves
šovi, předku Kyšperských z Vřesovic. u Lipnice v okr. Humpoleckém, založená
Po Jarošovi držel jej syn Albrecht, jenž ve 14. st. a pojmenována z počátku Nová
jej ok. l. 1522 prodal. Držitelem stal se ves Lipnice (na rozdíl městeček v Lipnici).

L.
Labe (lat. Albis, Albia, něm. Elbe),jl dlouho potom cizinci o pramenech Lab
hlavní řeka Čech od ústí Vltavina. Přip._ských nic nevěděli. V listu základním bi
se ze všech řek našich nejdříve, ovšeml'skupství Míšenského kladou se prameny
proto, že dolní jeho tok Římanům dříveI Labské do hor pomezných, ale nepsán je
znám byl, nežli země Česká. I dán mu'týž list r. 967, nýbrž později. Když se ve
název Albis proti proudu, a nikoliv po; 13. století část Podkrkonoší vzdělávala,
proudu. O poloze pramenů Labských seldáno jméno posledním bydlům lidským
ve starém věku nic více nevědělo, nežli pod horami Vrch Labe.
Labe (něm. výslov. Láb), ves u Žel.
že je třeba hledati asi v končinách, kde
jsou nynější Čechy. Tacitus a Dion mluví 1Brodu. L. 1615 se připomíná jako přísl.
o nich neurčitě. Ptolemaios vymezuje pra Malé Skály.
men ve stupních, z nichž jen tolik se zví,
Labětín, ves u Pardubic, jež se 1. 1333
že počátek Labe padá do vnitřku Čech. přip. Bývala z části v držení kl. Sedle
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v pravo červený, vlevo stříbrný a upro
střed přes obě pole polovičný zlatý lev.
(Urban, Gesch. v. K6nigswart.)
Kyptov, n. ves v okolí Spál. Poříčí,
1. 1349 na té části Rožmitálska, která pa
třila arcibiskupovi. Jako pustá. ves patřila

místě, které slove Staré Kyšice (přip. se
1. 1336). L. 1379 držel jednu část Jindřich
z Pístova & druhá patřila ke Smědčicům.
V 15. st. patřili 3 lidé z K. ke kostelu
pod Řebříkem a výměnou se dostali s jinou
částí k Ejpovicům, s nimiž přivtěleni ke

]. 1601 k Poříčí.

statkům města Plzně. L. 1537 byly K.

Kyselov, Společnice (něm.Neustift), dílem osedlé & dílem pusté.
ves u Hor. Plané, založena na území kl.
Zlaté koruny. V 15. st. slove Společnice,
v 16. st. vždy Kyselov. S klášterstvím Ko
runským přivtělen K. v 15. st. k panství
Krumlovskému.

Kyšice,

ves v okresu Unhošťském, n.

s tvrzí, l. 1316 sídlo Divišovo a l. 1318
Heřmanovo, ]. 1331 Zdeslavovo a okolo
1. 1340 Buzkovo a Bohutovo. L. 1389
seděl tu Grynvald z Braškova, ]. 1402

Kyselov (něm. Sarau, prv. Sauweraw), Hašek odtud, potom ]. 1412 Jan z Kladna,
ves u Malšin, l. 1373 statek Kamarétův. jehož potomci je po 15. st. drželi. L. 1504
Od r. 1400 až do naší doby patřila část držel K. Zikmund Léva z Brozanek,
klášteru Vyšňohrodskému, jinou část !. 1507 Jan Hrzek ze Mšena & l. 1519
Od r. 1525 seděli
prodal ]. 1405 Oldřich z Valkunova Ja Václav z Chvojence.
novi ze Slavkova a i ta přišla k Vyšnírnu tu Kozlovci z Kozlova, od r. 1557
brodu. Opět část měl 1.1414 Beneš Plachtík Žďárští ze Žďáru až do vymřeníkato
z Baršov a do 1. 1454 Jan, potomek jeho, lické pošlosti. L. 1689 přiděleny k Červ.
a jiné nabyl léta 1416 Matěj Holkovec. Újezdci, ale nedlouho potom odprodány
V 16. stol. patřil K. k panství Krumlov a l. 1705 koupeny k Tachlovicům. (H.Vlll.
skému.
291.)
_
.

Kyškovice, ves u Roudnice, která se
Kyselov, bezpochyby české pojmeno
vání vesnice Sarau u Vltavice, která pa r. 1253 přip. Ode dávna patřívaly k pan
ství Roudnickému, ale později od něho
třila od nepaměti kl. Drkolenskému.
Kysíble, ves v okr. Bochovském, ode odloučeny- a přivtěleny ke Brozanům.
dávna přísl. hradu Andělské hory. Když
Kýšovka, n. ves v okolí Bystřice, jež
tuto drželi Kolonové z Felsu, zaměnili byla r. 1544 pustou a patřila k panství
nepohodlné bydlení na Andělské hoře 5 by hradu Léštna.
dlením na novém pohodlném sídle v K. K.
Kyšperk (nikoli Supí hora), město tak
stala se velice známou za naší paměti pro řečené po hradu K. (pův. Geiersberg),
kyselku, která u vsi Šemnic byla objevena jejž snad založil okolo 1. 1308 Jeniš z K.
a známa jest od 1. 1614. Od r. 1787 za Po něm následoval vl. 1349—1370 Buzek
sílána po světě a l. 1798 zřízen velký ze Žampachu, jenž měl syna Jeniše (1 370).
K. přivtělen potom ke hradu Žampachu,
její sklad.
Kystrá, ves v okr. Lounském, ve 14. st. při němž zůstal až do 1. 1568 (kromě
s farním kostelem, jehož podací měli l. 1363 l. 1539—1548, kdež byl zastaven). Při
Věnek, Bořita a Ojíř, [. 1366 první dva dělení tohoto panství (1568) dostal se K.
ale zpravoval jej
s Divišem a vletech 1391—1412 Diviš a Čeňkovi z Potšteina,
Martin bratří 3 l. 1423 Martin sám. V 15. st. bratr jeho starší Jan Burjan, jenž v mě
seděli tu Hořešovci z Hořešovic, od stečku nové sídlo vyzdvihl. L. 1574 koupil
r. 1516 držel K. Šťastný Novohradský K. Jan mladší z Valdšteina, po jehož
z Kolovrat, od jehož potomkův postou smrti dědil Adam mladší, strýc jeho. Od
pena l. 1552 Šebest. z Vřesovic. V rodě něho koupil K. (1601) Jiří ze Štuben
jeho zůstala až do 1. 1612, kdež prodána berka, po němž děděn do rodu pánů

BohuslavoviZákostelskému z Bílejova z Losenšteina.

L. 1646 založeny ma

a patřila pak k Vršovicům. Fara bezpo triky. L. 1650 k. K. Adam Mik. Víta
chyby po r. 1623 zanikla.
novský z Vlčkovíc (1-1653). Syn jeho
Kyšice, ves u Plzně, stála prvotně na Hynek Jetřich vystavěl l. 1680 zámek a
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kostel zámecký (1- 1681). Po něm dědila Volf ze Solhauzu, za něhož K. skrze
manželka jeho Johanka Majd. Hrzánka a neopatrnost vyhořel. Od syna jeho Volfa

držela K. s druhým manželem Norbertem Abrahama & ostatních bratří vyplacen K.
Leop. Libšteinským z Kolovrat. Syn k ruce králově a zastaven potom Volfovi
jejich František Karel prodal K. (1717) z Vřesovic. Volf K. neopravil a dcery
Ferdinandovi Markvartovi hr. z Harachu jeho Anna a Mandaléna držely jej ke
(1- 1725). Nástupce jeho Jan z Bredova Krupce. Od nich vyvaděn asi 1. 1578 &
vystavěl kapli na Hradisku (1736). L. 1726 prodán ]. 1579 Hynkovi a Albrechtovi
Ná
zřízena fara. L. 1747 obdržela obec maje bratřím Kekulům ze Stradonic.
stát na trhy. Skrze sňatky dostal se pak sledující držitelé sídleli na tvrzi Sobě
K. v držení rodiny Cavriani, Marcolini chlebích. Po smrti Albrechtově (1- 1622)
a Nimptsch. L. 1779 skorem celý K. vy zabrán týž statek a prodán ]. 1623 Ale
hořel. Erb: Štít červený, u jehož zpodu xandrovi Regniers z Bleileben (1-1659).
trávník a na něm jelen kráčející své při Vdova po něm Anna Marie roz. : Pichl
perka darovala K. a Soběchleby jezo—
rozené barvy. (H. II. 266.)

Kyšperk i Supí hora (pův. Gyrsberg, vitům Šejnovským

a od té doby zů

Geiersberg), hrad zbořený, který se po staly v držení kostela tudíž. (HB. IV.
prvé l. 1320 připomíná, jsa v držení Oty 256.)
z Bergova. Jan biskup koupil jejl 1335
Kytín, ves u Mníšku, v níž byl ve 14. st.
od Oty staršího a Oty mladšího, Alberta farní kostel. l.. 1321 držel ji Štěpán z Te
a Oty z B., & pojmenovav jej Bischofs tína, léta 1357 patřil K. ke Karlšteinu.
berg přivtělil k němu některé vesnice. R. 1372 držen k panství tvrze Mníšku.

Arcibiskup'Jan tu léta 1393 přebýval.
V držení arcibiskupů zůstal až do r. 1418,
kdež jej Kunrat arcibiskup Rydkéři 2 Po
lenska, svému purkrabí, zastavil. Dostal
se pak do rodu Vřesovcův, a když došlo

L. 1433 držel jej Jan Tluksa

z Vrabí,

na poč. 16. st. patřil k Hořovicům, avšak
od Vratislavův připojen zase k Mníšku,
k němuž patřil do r. 1850. Kostel (snad
po r. 1623) sklesl na kapli.

1. 1467 k rozdělení statkův, připadl Jaro
Kyžlíce, Kejžlice (pův. Kožlice), ves
šovi, předku Kyšperských : Vřesovic. u Lipnice v okr. Humpoleckém, založená
Po Jarošovi držel jej syn Albrecht, jenž ve 14. st. &pojmenována z počátku Nová
jej ok. ]. 1522 prodal. Držitelem stal se ves Lipnice (na rozdíl městeček v Lipnici).

L.
Labe (lat. Albis, Albia, něm. Elbe),[l dlouho potom cizinci o pramenech Lab
hlavní řeka Čech od ústí Vltavina. Přip.,ských nic nevěděli. V listu základním bi
se ze všech řek našich nejdříve, ovšemjskupství Míšenského kladou se prameny
proto, že dolní jeho tok Římanům dřívej Labské do hor pomezných, ale nepsán je
znám byl, nežli země Česká. I dán muitýž list r. 967, nýbrž později. Když se ve
název Albis proti proudu, a nikoliv po 13. století část Podkrkonoší vzdělávala,
proudu. O poloze pramenů Labských seldáno jméno posledním bydlům lidským
ve starém věku nic více nevědělo, nežli pod horami Vrch Labe.
že je třeba hledati asi v končinách, kdel
Labe (něm. výslov. Láb), ves u Žel.
jsou nynější Čechy. Tacitus a Dion mluví1 Brodu. L. 1615 se připomíná jako přísl.
o nich neurčitě. Ptolemaios vymezuje pra Malé Skály.
Labětín, ves u Pardubic, jež se 1. 1333
men ve stupních, z nichž jen tolik se zví,
že počátek Labe padá do vnitřku Čech. přip. Bývala z části v držení kl. Sedle
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ckého až do r. 1421. Ostatek přip. se od šimskou sveden a grunty připojeny ke
r. 1451—1850 jako přísl. zboží Zdechov dvoru Věžnickému.
ského, k němuž od 16. st. celá ves patřila.
Ladměříce _vizVladiměřice.
Ladotice, slove l. 1268 dvůr kl. Plas
Labez, Labze viz Lobez.
Labouň, ves v okr. Jičínském, půvo ského, správně Mladotice řečený.
diště vladyk, kteří se pak rozdělili na větve
Ladvý (v Ladvém, v 16. st. Lodi/ey),
Brodských, Zlivských a Údrnických ves v okr. Jílovském, l. 1254 snad pouhý
z Labouně. Po ní jmenovali se 1. 1384 les. L. 1380 patřila ves celá kromě šesti
Markvart, l. 1386 Zdeněk a Otík, před dvorů k Božešicům, od 1. 1430 přip. se
r. 1391 Pešek & j. v. V 16. st. patřily L. jako přísl. statku Kamenického.
a Lhota Labounská k panství Velišskému;
Ladvec (i Ladeuec neb Malý Ladevcc),
když pak toto přip. ke knížectví Frydlant— ves u Ladvého l. 1380—1391 z části přísl.
skému, dána L. koleji jezovitské v Jičíně Božešic a vl. 1591—1850 statku Pyšel
k Milčevsi.
ského. Jiná část patřila od r. 1420 ke
Lacembok viz Hrádek Lacembok. Kamenici.
Lacembok, jinak Zíkev, n. hrad u V0 Lahošť, ves u Duchcova, ve 14. a 15. st.
vstojavky blíže Ledče, snad prvotně Lan přísl. hradu Oseka (zejména 1. 1454) a
zenbach řečený. Založen jest bezpochyby později panství Duchcovského.
.od některého z Chlumův. Jaroš (1350 až
Lahovice (pův. Lago'uici), ves u Zbra
4374) a Jindřich (1377—1415) nazývali slavě, jež se od r. 1100 často připomíná,
se odtud Lacemboky z Chlumu. Po poněvadž knížata odtud oddělovali kostel
nich seděl tu nějaký Prokop, který zemřel Vyšehradský a kláštery Ostrovský & Kla
před r. 1414. Dědil po něm Petr z Ku drubský. Přemysl ll. svedl ty statky ke svému
trovic. Když tento před r. 1457 zemřel, hospodářství v Zbraslavi, ale Václav Il. da

dostal se L. Janovi Hadburkovi

ze 50 roval L. ke klášteru Zbraslavskému.

=bučic a ten jej prodal l. 1458 Jindřichovi Císař Zikmund zapsal L. (1436) komusi,
Ledeckému z Říčan, od kteréž doby patřil avšak později vyvaděny a zase ke klášteru
připojeny.
“k Ledči. Hrad spustl již v 15. věku.
Lahovice, ves u Libčevsi v okresu Bí
Lačnice (v Lačm'cí), staré pojmenování
vsi Chlistova u Vadslavic (Benešova). L. linském, jež se přip. r. i143 v zákl. listu
přip. se 1. 1342 jako přísl. újezdu Vad _Strahovském. Také tu měl zemi kostel
-slavského. V 16. st. změněn název její na Litoměřický darovanou od Zdeslava. Ve
jméno Chlistov.
14. stol. patřily L. ke statkům kapitoly

Lačnov, ves v okresu Litomyšlském,
vlastně moravská ves Lačnov na české
grunty rozšířená; proto také 1. 1557 a
1610 ves tato, která patřila od počátku
k zámku Litomyšli, pokládá se za spo
lečnou s biskupem Olomouckým k Mírovu.
Lačnov, ves u Poličky, ode dávna
přísl. hradu Svojanova. L. 1557 přidělena
k dílu [.imberskému, později zase při
vtělena ke Svojanovu a od něho odlou
čena ]. 1579 k Bystrému.

Pražské. Jakoubek z Vřesovic

uchvátiv

je po r. 1420 měl je navrátiti l. 1457, ale
podržel je, a přiděleny ]. 1467 k dílu Dla
žimskému. L. 1498 a potom drženy k Dou
bravské hoře. V 16. st. připojeny od Vře
sovcův k Libčevsi.

Lachenwitz,

česky Lochovice, ves

v okresu Vyšňobrodském.

Landeskron,
krouna.

prv. pojmenování Lanš

Landeswarte, původní něm. název
Lačnov, někdy pojmenování chalup hradu Mostského.
pod Orlíkem na pravém břehu Vltavy nad
Landfryd, podlelidu pojmenovánítvrze,
Žďákovem.
která stála na Homoli u Petroviček v okr.
Lačnov, n. ves ve farnosti Chotyšan Polickém.
Landš— viz Lanš
ské, nyní rybník Lačinov pode dvorem
Věžnickým. L. patříval ke statku Věžni
Landštein,
zbořený hrad za "Novou
.ckému, pak r. 1682 skrze vrchnost Vla— Bystřicí, založený ve 13. stol. na území
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někdy Rakouském a tehdá tuším k Moravě
patřícím. l.. 1259 jej držel Oldřich z L.
Od něho jej převzal Sezima Vítkovec, který
se po něm v l. 1283—1293 psal. Po něm
následoval Vítek Ojířovic, předek pánů

z Landšteina,

ském, v níž byl farní kostel již před r. 1362.
L. patřil původně ke království r. 1367
Bolkovi, knížeti Svídnickému, a r. 1394.

Janovi

ouchovi ze Zásady,

jenž jej

měl zápisně od krále Václava. Odtud držen

který po r. 1311 zemřel. jako manství ke hradu Navarovu. l,. 1474

Syn jeho Vilém (1-1350) poddal L. králi odprodána část vsi s hamry Alšovi ze Ša
Když se synové jeho 1. 1358 nova a držena odtud k Hostinnému, kdežto
dělili, dostal Litolt L. a druhou polovici druhá část s horou Železnou k Vrchlabí
panství držel bratr jeho Ojíř. Od nich k. patřila. Mezi Hostinskými a Vrchlabskými
L. král Václav, jenž jej dal v léno Kunrá byly odtud spory mnohé asi po 30 let.
tovi Krajíři z Krajku (1381). Ze čtyř Později přivtělen k Vrchlabí celý Lánov
synův tohoto obdržel L. Lipolt, po němž (tuším za vlády írydlantské).
syn Volfgang následoval. Týž jsa l. 1487
Lanské, Véska u Holic, pův. rybniště,
věkem přemožen odevzdal L. a Bílkov jež před 100 lety rozprodáno slezským
synům svým Jiříkovi a Kunrátovi, z nichž přistěhovalcům k založení vesnice, odtud
v manství.

onen při dělení L. převzal (1- 1492). Sy něm. jméno Teichdorf.
Lanškroun (pův. Landescrone), město,
nové Volfovi se dělili r. 1518 a L. ob
držel Zdeněk, jenž zemřel před r. 1540. založené bezpochyby od krále Přemysla ll.
Syn jeho Zdeněk ('l- 1577) byl posledním a z počátku poddané ke hradu Lanšperku.
toho rodu na L.; neb pro mnohé dluhy S ním dostalo se 1. 1292 v držení klášt.

Zbraslavského.
L. 1306 opanoval L.
prodán jest l. 1579 Štěpánovi z chinku.
Od tohoto k. L. David Nejmar z Vintr Haiman z Dubé & odevzdal je klášteru
berka. Syn tohoto Golfryd dopustil, že teprve po vykoupení. L. vzrůstal, když
L. byl stavovským vojskem obsazen. Proto panství koupeno l. 1356 k biskupství
dobyt l. 1619 od císařských, odevzdán Litomyšlskému. Biskup Petr Jelito za
napřed Krystyanovi Hybnerovi, prodán ložil v L. klášter, kterýž hojně obdařili.
pak Jakubovi Keclovi z Rottendorfu Když však Lanšperk s panstvím opanován
(1622) a po zrušení těchto koupí ode od podobojích, uprchli mniši do 010—
vzdání Maximil.a Ferdinandovi br. Morům mouce a kl. spustl. Zdeněk Kostka zjednal
z Lichteneka. L. 1639 koupil L. Jakub obci (1463) majestát na výroční trh, léta
Khuen z Belasy, jenž jej odevzdal synu 1507 darovány jí odúmrti & Jan Kostka
svému Matěji. L. 1668 koupil L. Hum slevil jí (1518) platů šosovních. Na poč.
precht Jan Černín z Chuděnic, za něhož 16. st. zpravováno panství i z Lanšperka,
a synův jeho L. pustl. Dostal se 1. 1685 i z L., protože bývalý klášter na zámek

do rodu hrab. z Herberšteina,

v jichž obrácen. Od Jana z Pernšteina

rodě jako svěřenství (l. 1691 zřízené) až
do našeho století děděn byl. L. 1771 uhodil
do hradu hrom, od čehož vyhořel. (H.
IV. 98.)

Landštein

nazýval se dvůr v Ledeni

Langenau,

ves v okolí Kadaně, česky

cích.

Dlouhý luh.
Langenau viz Lánov, Skalice.
Langendorf v okresu Vyšňobrodském,
česky Dluhá.
Langendórflas v okresu Tachovském,

česky Dlouhý Derílín.
Langenberg. n. léno koruny České.
Lánov dolní, farní ves v okr. Vrchlab
Místopisnýslovník: Část historická.

obdrželi

!. 1536 a 1541 obdarování al. 1538 ob
drželi majestát na výroční trh. 1.. 1548
držel L. v zástavě Václav z Bozkovic &
l. 1561 Albrecht z téhož rodu. l.. 1567 a
1568 dosáhlo město svobod od Vratislava
z Pernšteina a l. 1570 a 1580 král po
tvrzení na ně. L. 1581 a 1582 vystavěna
radnice. Od r. 1588 vyskytuje se L. jako
přední sídlo na panství, jež prodali Jan a
Maximilian bratří z Pernšteina (synové
Vratislavovi) ]. 1588 Adamovi Hrzánovi
z Harasova. Tento l. 1601 zámek opravil
a obec utiskoval. Lanškrounští protivili
se a ohradili se vojensky tak, že vrch
nost jen zadní brankou vycházeti mohla
38

498

Lanškrounské — Lány dlouhé

(1593). Odpor jich přemožen a utiskování obležen L. zase (1428) a dobyt. Později
trvalo i po smrti Adamově (1- 1619) za zase navrácen Janovi, který jej odevzdal
Pavel, syn
synův jeho, zejména Zdeslava(| 620). Tento l. 1432 Janovi z Jenšteina.
prodal L. Karlovi kn. z Lichtenšteina. tohoto, odevzdal jej Bohuslavovi : Košíně,
jehož potomstvu velkostatek dosud patří. jenž jej zase pr. (1451) Zdeňkovi Kost
L. 1621 vyhořela velká část města, od, kovi z Postupic
(1- 1468). Po tomto
1. 1623 začala se reformace katolická, kteráž následovali bratr Jan ('I- 1486) a tohoto
!. 1631 ke konci přivedena. L. 1643 Své synové Bohuše & Jan. Skrze Markétu,
dové L. opanovali, vytloukli a tu posádkou dceru Bohušovou, dostal se v držení Voj—
zůstávali. Opět je opanovali 1. 1645 a těcha z Pernšteina manželajejího(15o7).
kromě toho město až do 1. 1648 od vojska Od těch dob patřil L. k ostatním statkům
obojí strany sužováno (l. 1645 také vel Pernšteínským (kromě toho, že jej měli
kým požárem). L. 1850 stal se L. sídlem v zástavě ]. 1543 Bohuněk ze Zámrsku,
c. k. úřadův. Znamenití rodáci: Štěpán l. 1544 Petr Bohdanecký z Hodkova,
2 L. (1390), Jan Marek Marci zKron l. 1549 tohoto synové a v nájmu l. 1576
landu (1- 1667), Jan V. svob. p. 2 Barn Johanka Žehušická z Bozkovic). V 16. st.
kappu 1- 1792), J. J. Steinmann (1- 1,833). hrad opustl, v 17. st. spustl docela a pan
Erb:
ervený štít a na něm královská ství řízeno pak z Lanškrouna. (H. II. 95.)
Lány, ves u Kostomlat blíže Nymburka,
koruna. (H. 11. 106, PA. XII. 26.)
Lanškrounské děkanství čili kraj dě jež patřila ke zboží hradu Kostomlatskěho
kana Lanškrounského oasahovalo ve 14. a s ním připojena k panství zámku Lysé.
a 15. st. fary a kostely: Lanškroun, Čes. L. 1758 objevili se tu Adamité.
Třebovou, Lukovou, Damníkov, Kunžvald,
Lány, předměstí u Litomyšle, prvotně
Třebovici, V. Řetovou, Ústí n. 0., Kna ves, která rozšířením města s ním srostla.
povec, Dobrouč obojí, Kunčice, Ostrov,? Bývalo tu 18—19 osedlých a panský dvůr.
Čermnou, Rudoltice a Jablonný.
Lány, n. ves v okolí Cerhonic, která
Lanšperk (pův. Landesberc), hrad zbo patřila vl. 1625—1688 jako pustina ke
řený a ves (býv. podhradí hražené) u Ústí statku Cerhonskému.
n. 0. Oboje založeno bezpochyby za krále
Lány, farní ves u Strašecího, prvotně
Přemysla ll., když okolní lesní krajina malé sídlo vladyčí (1392 Hašek, 1414 Jan).
mýcena a měli je v zástavě Oldřich z Drn Později patřily L. ke Stochovu a vrchnost
holce (1-1276) a Heřman z Ústí. Václav II. postavila při dvoře nový dům (pozdější
vyvadiv L. daroval jej léta 1285 Záviši tvrz), kamž sídlo statku Stochovského pře
z Falkenšteina
a synu jeho Ješkovi, neseno. Jindřich, Jiří a Ladislav bratří
když však Záviše upadl v zájetí, zapsal Zejdlicové ze Šenfeldu prod. L. (1581)
jej král napřed Bedřichovi Malému mar Jiříkovi Bořitovi z Martinic, jenž po
krabí Míšenskému (1289), ale léta 1292 nechav si Stochov ke Smečnu, ostatek

obrátil jej na nadání kl. Zbraslavského.
Okolo l. 1309 okolí od
sedů pleněno. Král Jan
ruce, avšak l. 1325 jej
vrátil. Když pak kl. l.

nepokojných sou
ujal L. k vlastní
zase klášteru na
1338 v závadách

prodal králi Rudolfovi ll. Hned potom
tvrz zdejší přestavěna vpěkné královské
sídlo, z něhož povstal nynější zámek. L.
zůstaly přísl. panství Křivoklátského. Léta
1750 zříz. tu zámecká kaple a l. 1757
fara. (H. VIII. 87.)

se nacházel, zastavil L. napřed markrabí
Karlovi al. 1343 Janovi, biskupovi Olo
Lány u Dašic, ves, ve starších dobách
mouckému. Konečně prodán pro velkou rozdělená. Část prodala l. 1452 Kateřina
vzdálenost od Zbraslavě (1356) k biskup z Bořic a z Horek Janovi Horynovi

ství Litomyšlskému.

L. 1420 přešel z Honbic. V 16. stol. patřily celé Lány
v zástavu Janka ze Smilkova a později k Pardubicům.
Lány dlouhé, L. na důlku, ves, jež
Václava z Dubé. L. 1425 opanovali jej
Sirotci a odevzdali Janovi Městeckému patřila ok. 1. 1300 ke statkům Dětochovým
: Opočna, že ale tento od nich odpadl, & l. 1337 k panství Žiželickému. Později

Lanžov — Láz horní a dolní

499

dostaly se biskupům Olomouckým a zřízena lokalie, která 1. 1795 na faru po
drženy k Jestbořicům. Od knížat Minstr výšena. (H. X. 78, TB. 537.)
berských zastaveny L. 5 krčmou na Důlku
Latran (v něm. výslov. Latron, La
(odtud příjmí) l. 1488 Václavovi Žehuši dron), oblíbený název 11 měst & městeček
ckému : Nestajova al. 1491 připojeny náležitých pp. z Rožemberka (ku př. Krum
od Viléma z Pernšteina k panství Par lově, Rožemberce, Velešíně, Přiběnicích),
dubskému. Právo dědičné koup. 1. 1536 znamenající ulici dlouhou, po straně mě
od biskupa. L. 1787 postaven tu dřevěný stečka vybíhající.
kostel, který 1. 1798 od větrův byl poražen.
Lauben, ves v okolí Lipého, dobře
l. 1802 vystavěn kamenný kostel, při němž česky Luben.
Laubenstein, n. léno koruny České,
l. 1855 fara zřízena. (PA. X. 753)
Lanžov, farní ves v okresu Hořickérn, jež [. 1459 k Sasku ponecháno.
Lauf, n. léno koruny České (1353),
v níž byl farní kostel již před r. 1380, .ale
faře říkalo se Poličany. Podací bylo z po l. 1374 k Falci, l. 1621 k Norymberku.
Lauseck viz Louzek.
lovice rozděleno mezi držitele Bílých a
Lauterbach, král. horní město, jež
Červených Poličan. Ves L. přidělena ok.
!. 1565 k Velehrádku, s nímž připojena vzniklo bezpochyby na poč. 16. st., když
l. 1657 k Bílým Poličanům, k nimž také tu Šlikové hory zarazili. Tyto patřily k pan
celé podací patřilo. V 17. st. přifařen byl ství Loketskému 1 s městem, ale platy vy
L. k Miletínu a l. 1716 obnovena zde fara. cházely odtud na zámek Bečov, na jehož
území tuším L. vystavěn. Král Ferdinand I.
(M. XXI. 13.)
Larnbecher, ves u Vyšního brodu, vysadil L. (1551) za král. horní město,
jež podřízeno hor. hejtmanství v Slavkově
česky Mlýnec.
Lásenice, ves u Jindř. Hradce, n. s tvrzí. L. 1626 založeny matriky. L. 1772 vy
O býv. majitelích není nic známo. Petr hořelo město, při čemž všechny staré pa
měti zkaženy. Erb: Červ. štít, u jehož
2 L. držel ]. 1444 Krchleby.
středu na příč jde stříb. vlnitý pruh, po
Lašitov, jinak Bor, slove l. 1367 ves němž kráčí Český lev, pod tím jsou kla
patřící kl. Chotěšovskému, jež jest to divo a hrábě na kříž přeložené. Štítonoši
tožná se vsí později Borek řečenou, která jsou dva havíři.
pak spustla,
Lauterwasser, ves v okr.Vrchlabském,
Laschkles, německé pojmenování ves
nice u Kaplice, která slove česky Blaž
kov (špatně Vlásky).
Lašovice, ves u Křivoklátu, n. dvojí
ves, jež patřila od r. 1143 klášteru Stra
hovskému. Později patřívala ke Hrádku
Křivoklátu.

založena od Němcův na panství hradu
Hostinného snad ve 14. st., přip. se však
teprve 1. 1494. L. 1624 postoupen k Forstu
jako léno kníž. Frydlantského a zůstal
odtud _přistatku Forstském.

Lautschney,

ves v okr. Jabloneckém,

česky Loučná, někdy přísl. Malé Skály.
Láz, Lazce, Véska u Týna Horšova,
Lašovice, farní ves u Milevska, v níž
byl farní kostel již ok. l. 1350. L. patřily prvotně ves vladyčí, jež v 15. st. spustla
ode dávna ke hradu Zvíkovu, než byl tu a patřila k panství Týnskému. Biskup
také vladyčí dvůr (1382 Kuneš, 1397 Bedřich udělil ji léta 1177 Přibyslavovi.
Otík Rys). V 15. st. vznikla při něm tvrz, L. 1378 bylo tu několik vladyčích statkův,
na níž seděli Lašovští z Lašovic. Po z nichž jeden držel Otík. Léta 1539 byl
slední z nich, Václav, prodal L. Václavovi L. pust.
: Nahorub (1547), po němž se dostaly
Láz (pův. Pone'buzláz, t. j. Poněbudův

(1567) v držení Zachrastských

chrašťan

ze Zá láz), ves u Stříbra, jež se přip. r. 1 115v zákL

a prodány l. 1604 k Orlíku, listu Kladrubském, a klášteru tomuto až

k němuž ostatek již před tím od Zvíkova do jeho zrušení patřila.
připojen. Po r. 1623 zanikla fara L., pa
Láz horní a dolní, dvě vsi v okresu
třily pak ke Starému sedlu & teprve 1. 1786 Příbramském, které patřívaly k arcibisk.
38*
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panství Příbramskému. V 15. st. rozchvá zabráno po jeho smrti (1622) a dostalo
ceny od zápis. držitelů. VI. 16. st. patřily se zase Chanovským. Držel je pak od
dílem k Břežnici, dílem byly v držení Ča r. 1650 Jan Kolenec z Kolna a l. 1653
stolárů z Dlouhévsi.
přik. k Tochovicům, při nichž až do 19. st.
Láz viz Sv. Maří.
zůstávalo. (H. Vl. 132.)
Láz, n. ves v krajině mezi Plzní a
Lázy, n. ves západně od Nasevrk, jež
Křivoklátem, jež patřila r. 1228 ke klá se přip. [. 1329 jako část újezdu Boja

šteru Svatojirskému,

vedle Bnečic,Stra novského a přísl.klášt. Vilémovského.

donic & Bratronic se jako část kraje Praž
ského přip. Bezpochyby jest to týž Láz,
který se v 15. st. jako přísl. Tmáně při
pomíná.
Lazce, n. ves v krajině severovýchodně
od Sázavy. L. 1436 přip. se mezi statky

V 16. st. patřilo okolí k Ohbi, avšak L.
se již nepřipojímají.

Lažany (prv. Lažané), ves “ Skutče,
jejíž prastarý kostel přip. smr. 1349 jako
farní & postoupen tehdá k bisk. Litomyšl
skému. L. byly ode dávna přísl. hradu
kl. Sázavského.
Rychemburka a páni jeho se ve zdejším
Lazec, Lazce, n. dvůr a ves v krajině kostele pochovávali (PA. !. 171.)
u Přepych, Čanky a Křiviny, jež patřily
Lažany, ves u Stoda, jež se připomíná
l. 1361 ke hradu Opočnu. V 15. st. byl
tu vladyčí statek (1405 Zdeněk, 1408 01
dřich Flaška a Beneš), jehož držitelé byli
many tuším k Liticům. Zůstal tu jen dvůr,
který !. 1496 k Opočnu koupen.

r. 1250 & patřívala klášteru
skému.

Chotěšov

V 15. stol. spustla a zastavena

l. 1496 MikulášiVlachovi z Přestavlk.

Držena odtud ke statku Přestavlckému.
V 17. st. opět vyplaceny ke klášteru.
Lažany Enisovy, ves u Blatné, n.
Lazec, n. ves v krajině severně od Mn.
Hradiště. L. 1225 darovala Bolemila ze s tvrzí, l. 1384 statek Ješkův, ]. 1402 až
Strakonic vsi Chlum. L., Koryta, Lstěn, 1438 Jana Žakavce ze Žakavy, jehož
Loukov a Březinu křižovníkům Sveto potomci (1406 Jan, 1489 Mikuláš a Lev,
mářský m.
1525 Václav a tohoto synové Jan a Jin
Lazice, Lazec (nynější Nová ves.|dřich) tu do 1. 1550 seděli. Od r. 1550
záp. od Mladé Vožice), ves, která se s far- *byly v držení Kořenských z Terešova.
ním kostelem sv. Kateřiny již r. 1257 při-lod nichž je vyženil (asi 1. 1604) Fabian
pomíná. Podací jeho náleželo r. 1357 vla-! Sekerka ze Sedčic. Později byly L.
dykám ze Zhoře & : Křenovic, společně 'přísl. statku Čekanic a od něho odpro
s Benešem z L. L. 1372 seděl tu Buzek dány 1. 1673 Maryně Kateřině Enisové
('l'j 1400). V 15. stol. byl rod vladyk roz. Častolárce z Dlouhévsi. Odtud se do
z Lazic. Podací kostelní patřilo l. 1452 staly vdržení Enisův. (H. X. 236.)

Roubíkům z Hlavatec.

Od 16. st. slove

ves tato Novou vsí a náležela ke statku
Těmickému. L. 1659 přidělena k Vrcholto
tovicům, ]. 1686 přikoup. k Vitanovicům
a s nimi připojena k Mladé Vožici. Okolo
l. 1670 založeny matriky.
Lazov, někdy ves v býv. kraji Beroun
ském, snad táž, co Laz.

u Horažďovic,
n. Lažany
s tvrzí,l lDefurovy,
. 1366 sídlo ves
Baška
Šilhéře a
l. 1389—1406 Volfarta. L. 1483 držel je
Oldřich, předek Lažanských
& l. 1496 Hynek z téhož rodu.

z Bukové,
L. 1542

nabyl jich Václav ze Strachovic, k jehož
dceři se ok. l. 1595 Adam Pikhart ze
Zeleného Údolu přiženil. Od r. 1615

Lazsko, ves u Příbramě, n. manský patřily L. k Přešticům neb Nalžovům,
statek ke hradu Karlšteinu (již ve 14. st.), jl. 1658 koupeny k Planici, v 18. st. patřily
od r. 1438 majetek vl. z Lisovic, 1445 rodině Desfours al. 1823 přikoupeny
Petra ze Smolotyl, od r. 1453 Šicův k Oselcům. (H. X. 268.)
z Drahenic a od r. 1473 Kerunků z Lomu.
Lažany, ves u Chýnova, jež se přip.
V 16. st. seděli tu-Chrastští z Chrastu r. 1250 jako přísl. biskupského statku Chý
&po nich Chanovští z Dlouhévsi. novského, k němuž patřily až do r. 1850
l..-1612 měl je Vojslav z Branišova, ale
Lažany, ves u Chomutova, jež se při
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pomíná r. 1209 jako přísluš. kláštera levic od vladyk z Polenska a držel po
Oseckého a l. 1341 mu potvrzeny. Ně něm syn Bohuslav ('I- j. 1548) Teplická
jaké dědiny přik. klášt. (1364) od Blada část odprodána l. 1549 Zikmundovi Vel
z Hořetic a Ješka, faráře Hořetického. vetskému : Nezpečova & od jeho po
V držení kláštera zůstaly až do naší pa tomků postoupena !. 1610 zase k panství
měti.
Teplickému.
Lčovice, ves v okresu Volyňském, n.
Lažany, n. tvrz a ves v obci Štíhlické
u Kostelce n. C. 1. L. 1358 přip. se tu s tvrzí, jež spadla [. 1360 na krále a daro
dvůr (také Nový dvůr řečený). Ves pa vána Bočkovi z Vilhartic. L. 1366 drželi
třila l. 1360 ke statku Chrastskému. V po Mik. Kosoř z Nehašovic a Bedřich ze Želi
zdějších pamětech se nepřipomínají.
bořic a l. 1397 Jan. Dlouhá léta je drželi
Lažany horní a dolní (něm. Losau), vl. z Čestic (Přech 1- j. 1402, Štěpán
dvě vsi v okolí Chebském. Odtud měli pří 1402—1434, Přech 1454—1484, Štěpán
jmení své Šlikové z Lažan, zovouce se 1499, Přech 1512 atd.). L. 1556 přip.
později hrabaty z Pasounu & Holiče. (PE. k Česticům, od nichž 1. 1651 odprodány.
Drženy v rodu Hysrlův z Chodů a od
II. 5453
Lažiště, ves u Netolic ve farnosti fran r. Althanův. Po nich následovala rodina
Sickingen, která L. do r. 1805 držela.
tálské, jež se 1 1316 připomíná.
Lažiště,
farní ves 1.1Prachatic, v níž (H. X. 276.)
Leblovíce, n. ves v býv. kraji Bole
byl farní kostel již před r. 1360. L. držel
r. 1360 Petr z Janovic k panství Vimber slavském neznámé polohy.
Ledce, ves u Libaně, n. městys s tvrzí,
skému a Husskému, r. 1372 patřilo bratřím
z Malovic a od r. 1404 vyskytuje se jako do r. 1383 statek Zbynka : Tupadl a od
přísl. hradu Husí, s nímž přip. k Drslavi r. 1385 Mírkův. L. 1410 zemřel Albert
cům a s těmito k panství Vimberskému. Vzteklec 2 L. V l. 1430—1444 seděl tu
Fara se tu nepřetržitě udržela. (TB. 903.) Epík z Klenice a Čeněk z Poříčan. V 16. st.
Lažiště, někdy ves v okolí Všerub drželi L. Křinečtí z Ronova, totiž 1541
(u Plzněl, po níž se nazýval r. 1233 Boček až 1556 Jan, 1558 syn jeho Kryštof, od

zL. Tento odkázal L. klášteru

Plas něhož k. L. Václav Cetenský

skému. V pozdějších pamětech se L. ne
připomíná.
Lbaň, n. ves v okolí Blovic, jihový
chodně od Chocenic při lese Chýlavském.

Povstala na kl. Nepomuckém,

spustla

z Cetně

(1- 1583). Odtud byly drženy k Vinařicům
a zůstaly v rodě Cetenských až do r. 1623,
kdež zabrány a k Dobrovici prodány. (H.
X. 342.J

Ledce,

ves u Třebechovic, n. s tvrzí,

v 15. st., patřila do r. 1561 k Zelené hoře l. 1450 sídlo Oldřichovo. L. 1450 tvrz
a odtud ke Šťahlavům.
zdejší dobyta & pak zbořena. Léta 1482
Lbančice (obec. Elbančicz', ve [.banči držel L. Daniel ze Šarova. Když nástupce
cích), véska 11 M1. Vožice, jež byla od jeho Jan zemřel, dostali L. synové jeho
16. st. přísl. hradu Šelmberka. Ok. l. 1720 a prod. L. (1528) Janovi Trčkovi z Lípy.
objevena tu léčivá voda a povstaly lázně, Od té doby patřily k Opočnu. (H. II. 71.)
které ještě v našem století s oblibou na
Ledce, farní ves u Plzně, jež se přip.
r. 1181. Již tehdá tu byl farní kostel, jehož
vštěvovány.
Lbín, ves u Litoměřic, prvotně jen podací i se vsí přináleželo opatům Plas
hora, která se v zákl. listě Vyšehradském ským. Král Zikmund zastavil L r. 1421
odkudž drženy
připomíná. Ves L. daroval témuž kostelu Burjanovi z Gutšteina,
!. 1302 Lev ze Skalice se zbožím Skali ke hradu Bělé. L. 1622 k témuž panství
ckým. Odtud zůstal L. při statku Žiteni dědičně puštěny. Při rozkouskování téhož
ckém.
panství v 17. st. odtrženy L. a připojeny
Lbín, ves 11Teplice, kteráž patřívala k Nekmíři. Kostel zdejší l. 1769 znova vy
z části k Teplici. Druhou část s dvorem stavěn.
koupil před r. 1540 Jakub Hodek ze Že
Ledce, ves u Smečna, n. s tvrzí, l. 1400
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sídlo Prokopovo (1-j. 1415). Po něm držel
L. Petr Kočvara (1- j. 1437). L. 1439
držel L. Otík z Bysně. L. 1536 již patřily
L. k panství Smečanskému (H. Vlll. 148.)

Ledce, samota s kostelem nad Sázavou
(v okr. Benešovskéml, n. farní ves s tvrzí
(1350). Právo podačné vykonávali l. 1360
Mik. z Božešic, Bohuněk a'Vilém bratři
a Balcar 1 L., 1. 1374 Přisnak 2 L., On
dřej a Lipoc bratří, vl. 1390—1395 Při
snak sám. L. 1417 držel L. Václav, farář
v Poříčí, po němž se dostalo k těm zbožím,
která držel l. 1454 Zdeněk Kostka 2 Po
stupic. L. bezpochyby zanikly v 15. st.,
když oblehán byl blízký hrad Kostelec.
Zůstal toliko kostel s farou, která okolo
1. 1624 zanikla. (MB. III. 65.)
Ledce, samota u Vitic, n. vladyčí sídlo
a ves, kterou držel l. 1396 Pešík Varhan.
Kateřina ze Stráže zdědivši tvrz L. po
Kateřině z Kunštátu mateři své prodala ji
(1481) Slavatovi z Chlumu a od té doby
patřily L. ke Kostelci n. Č. 1.
Ledce, n. ves v okolí Litomyšle čili
v kraji Hrutovském, která přináležela kři
žovníkům Svatomářským, ale od nich pro
dána ok. r. 1185 opatu Litomyšlskému,
poněvadž byla ke klášteru jeho příležita.

Ledce, Ledeč, n. ves v okolí Lipého,
která sel. 1454 jako jeho přísl. připo
míná. Sice byla část duchovenstvím a pa
třila k Jezvému & s ním v 16. stol. také

se po r. 1404 pánům z Rožemberka, kteří
sem sázeli purkrabě. V 15. st. připojeny
L. k panství Třeboňskému & hospodářství
panské l. 1447 prodáno. Pusté tvrzi říkalo
se pak Landštein. V 16. st. povstalo tu
zase vladycké hospodářství, které i. 1567
zase k panství připojeno. L. 1782 posta
vena věž kostelní a l. 1846 kostel znova
posvěcen. Erb: Červený štít a v něm stříb.
růže (erb pp. z Landšteina). (H. III. 190.)

Ledhuj (Velká a Malá), dvě vsi u Po
lice, které vznikly v újezdě Polickém kl.
Břevnovského a jemu ode dávna patřívaly.
l.. 1395 mu potvrzeny.

Ledkov, Letkov,

Véska u Libáně,

n. tvrz, dvůr a ves, kterou držel l. 1402
Beneš z rodu Valdšteinského. V 15. st. to
vše zaniklo a zůstal tu jen rybník Letko
vec (1593 — H. X. 311).
Ledčice (ob. Lečice, pův. Letící, Led
čci), ves u Roudnice. jež se přip. r. 1226
mezi statky klášt. Doksanského. Od 14. st.
byl tu farní kostel, jehož podací stále pa
třilo proboštovi, ač ves pánům a vladykám
se pronajímala. L.. 1436 zastaveny Janovi

Smiřickému ze Smiřic a drženy odtud
k Roudnici. L. 1546 obdržel sice výplatu
Jan z Hodějova, avšak L. zůstaly při pan
ství Roudnickém. Po r. 1623 zanikla fara
a l. 1784 zřízena tu helvet. modlitebnice.
Ledeč, město nad Sázavou, jež se přip.
r. 1262. Ve 14. st. byly tu hrad a farní

k Lipému.
kostel a pány byli 1. 1360 Zaviše a l. 1367
Ledečko (pův. Ledeč), ves pod Rataji Petr, Diviš a Václav bratří. Tito poslední
na Sázavě, jež se r. 1291 jako přísl. Rataj byli z rodu Říčanských a následovali po
připomíná. Po r. 1487 odprodáno a pa nich dva Mikulášové starší a mladší (jeden
třilo k Talmberku, s nímž přip. ke hradu syn Petrův, druhý Václavův) od r. 1406.
Chlumu._ Později zase patřilo k Ratajům. Oba obdařili obec 1. 1442, aby sousedé
Ledenice, městys u Lišova, pův. ves, O svých statcích říditi mohli. Král Ladi
jež se r. 1291 přip. Po něm se nazývali slav vyzdvihl městečko na město. Nástupce
synové Budivoje Krumlovského a bratří Mikulášů Jan daroval obci (1460) clo
Zaviše z Falkenšteina. L. 1359 drželi L. z mostu a obdaroval l. 1464 s bratrem
Jan, Mikuláš a Vítek bratří, po nichž ná Jindřichem špitál. Po smrti Janově (žil
sledoval l, 1362 Vchyna. Od tohoto koupil 1. 1479) vládl na L. Mik. Trčka z Lípy,

L. Vítek : Landšteina

před r. 1369 a zjednal obci majestáty na výroční trh

obdařil l. 1376 zdejší faru. Syn jeho Vilém
udělil obyvatelům l. 1398 právo, aby mohli
o statcích svých říditi. Po něm brala užitky
Eliška z Landšteina, manž. Borše z Oseka,
a po její smrti synové, kteří pr. L. 1419
Janovi Tožicovi z Videva. Vrchnost dostala

(1488) a na právo Německobrodské (1 501).
L. 1509 založena u kostela věž a dodělána
l. 1535, avšak kostel stavěn [. 1553 a
l. 1554 doklenut. Burjan Ledecký z Říčan
potvrdil svobody (1539) a zapsal obci jar
marečné. Jediná jeho dcera Markéta po
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tvrdila l. 1542 svobody obce a před smrtífBechyňové z Lažan, od níž je k. (1750)
svou (1-1556) odkázala L. Zdeňkovi Mezi-jlgnác svob. p. z Kochu. l... 1753 k. L.
řickému z Lomnice (1- 1556- manželuícísařovnaM.Terezie adarovalajej ústavu
a Janovi synu (1- 1569). Od těch obdrželafšlechtičen
na hradě Pražském. L. 1850
obec potvrzení svobod (1566) a nadáníístal se L. sídlem c. k. úřadův. Erb jest
na radnici (1561), váhu obecní (1569) altotožný s erbem Ledeckých z Říčan, totiž
dosáhli l. 1562 král. potvrzení. L. zdědillčerv. štít s třemi lupeny leknovými v troj
pak Jaroslav Trčka z Lípy, jenž l. 1570 , list spojenými, s pokryvadly stříb. a červ.
některé svobody obce zrušil a za to va-Šhelmou (s korunou) s dvěma červ. křídly
ření piv a prodej vína povolil. L. 1585; & mezi nimi týmž znamením jako na štítě.
postaven jest kostel na hřbitově znovař (PA. V. 135.)
Ledkov, n. dvůr a ves u Malevic (již.
(1553 kostel hořejší). L. 1590 k. L. Burjan!
Trčka 2 L., jehož syn Jan Rudolf I. 1598' od Erpužic a Blahust) za Stříbrem, jež
svobody obce potvrdil. Týž pr. L. (1605) „spustly v 15. st. Pustiny v L. přik. s Ma
Mandaléně Lobkovské ze Salmu, po níž, lovici ]. 1544. ke statku Sviňomazskému.
dědili dcery se synem, avšak Ladislav z l.. ! Lednice, ves u Kralovic, dříve přísl.
a Jan Mikuláš syn jeho právo to na se kl. Plasskěho. V 16. stol. nacházela se
převedli (1608) a onen (+ 1609) potvrdil 'v tom skromném počtu vesnic, které od
1. 1608 svobody města. Po smrt'Jana1 kláštera zastaveny nebyly.
Ledská, ves u Kostelce n. 0., n. s tvrzí,
Mikuláše ('i- 1614) dědila L. Eva. man-;
želka jeho (známá dcera Jiříkova), alel 1442—1451 sídlo Jana Kuchynky. Odtud
odevzdala L. strýni a švakrové své Maří, bezpochyby pocházeli Chorynští z Led
Majdaleně Trčkové z Lobkovic. L. 1618! ské, jistě to jest o Absolonech zL.,
obsazen zámek od císařských, ale Jiří Adam ikteří (1470 Jiří, 1520 Jan a Viktoryn,
z Roupova po odtažení vojska jej přepadl 1528 Jan sám, 1544 Václav, 1585 A1—
a vší zbroje se zmocnil. Jan Rudolf, manžel brecht, 1586 Jan, 1587 Mariana A. z Kra
Mařin a dědic její, obdaroval [. 1633 obec, lovic, c. 1610 Mikuláš) L. až do r. 1612
avšak po událostech !. 1634 L. zabrána. drželi. Léta 1612 k. L. Frydrych starší
Ferdinand II. potvrdil !. 1635 svobody z Oprštorfu a přivtělilji k Častolovicům.
obce a daroval L. (1636) Adrianovi z En (H. 11. 179.)
kefurtu, jenž obci výsady potvrdi'. Léta
Ledvice, ves u Duchcova, jež se přip.
1634 založeny matriky. L. 1639 hubeno r. 1226 mezistatky klášt. Doksanského.
okolí od nepřátel, 1. 1643 město od Švédů Později patřily ke hradu Oseku, od něhož
vypáleno. Od cís. Ferdinanda III. (1637) zastaveny léta 1333 Chotiborovi z Her
a Leopolda (1672) dosáhli Ledečtí po šteina. Odtud nějaký čas drženy ke hradu
tvrzení svých svobod. Jan Ferdinand (syn Kostomlatům, však zase vyplaceny a vy
Adrianův) prodal L. (1677) Michalovi sazeno tu manství ke hradu Oseku; ostatek
Osvaldovi hr. z Thunu, jenž kapli při k němu přímo držen a patřil po jeho spu
zámku postavil a l. 1688 Ledeckým svo štění k Duchcovu.
Lehnstein,
Véska v okolí Chebském,
body potvrdil (+ 1694), Po něm ujala “L.
dcera Barbora Františka vdova, jež po od 1. 1360 na dva statky rozdělená, totiž
tvrdila l. 1700 svobody obce. Pak se do Větší a Menší L. Při obou bývaly tvrze.
stala L. dcerám, z nichž Eleonora po Onen byl 1. 1360 v držení Rudischův a
tvrdila l. 1703 výsady obce a l. 1714 l. 1453 k. jej Erhart Werndl od Jana
kostel opravila. Syn její Jozef kn. z Lich Grunera. Od jeho potomkův dostal se
tenšteina potvrdivsvobodyobecní(1718) v 16. st. rodině Brunnerův, v 17. st. ná—
prodal L. (1723) Leop. hr. z Věžník, sledovali Šmídlové z Seeberka. Od rodiny
jenž také svobody obce potvrdil (1724). Dresslův dostal se 1. 1723 zase v držení
Tito měli od r. 1645 také
Týž zemřel 1. 1730 a syn jeho Leopold Werndlův.
Ondřej l. 1733, po čemž panství zadlužené Menší L., který býval v 15. st v držení
od věřitelů uchváceno. Dostalo se Františce Dólnitzerův a Cedvicův, v 16. stol. Wir
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který panství povznesl. L. 1581
11. berka,
526—531.)
prodal L. Jindřichovi Berkovi z Dubé
Lehom, ves v okolí Klatovském, před ('i' c. 1597). Po něm drželi jej napřed s_vn

sperkův, Kesslerův a Tannerův.

(PE.

r. 1380 statek Ješkův, k němuž se táhl Volf (1- 1599- a potom druhý syn Hynek
Něpr z Lukavice, později statek Lehom ('l' l. 1609), jenž prodal L. (1600) Vrati
ských z Malevic, kteří tu do sklonku slavovi, purkr. z Donína. Když tento v ci
16. st. seděli.
zině zemřel, dědili po něm jeho bratří,
Lehovice, n. dvůr v okolí Říčan, který z nichž jej dědil Jan. Že se tento zadlužil,
patříval ke hradu Říčanskému a v 16. st. prodán L. (1626) ke knížectví Fryd
lantskému. l... 1627 dán v manství Ada
již byl opuštěn.
Lechov, dvůr a kostel u Krs v okolí movi Vilémovi Schellhartovi a nástupci
Bezdružickém. Kostel byl r. 1357 farním jeho Hanušovi Rud. : Bredova (1633)
a patřil i se vsí křižovníkům Svato ponechán od císaře dědičně. Ze tří synův
mářským domu Manětínského. S panstvím jeho žil nejdéle Kryštof Rudolf, jenž zá
Manětínským dostal se také pp. ze Švam mek znovu vystavěl. L. 1680 se proti němu
berka. Později oddělen L. byl statkem poddaní pro kruté nátisky vzbouřili. Ná
samostatným a přivtělen před r. 171 1 k Bez stupce jeho Hertvík Mikuláš zemřel 1. 1723
družicům. Fara se tu nepřetržitě udržela a potom prodán L. (1726) Filipovi Joze
a od r. 1624 byla zase katolickou. L. 1813 fovi hrab. Gallasovi, od kterýchž dob
kostel vyhořel a l. 1814 znova vystavěn. majitele své s Frydlantem sdílel. (H. X
Leibitsch, ves u Pochlovic v okr. Falk 270.)
novském, dobře česky Liboc (prv. Ljuboc).
Lemuzi, knížectví a kmen český, který
L. byl přísl. hradu Kynšperka, od něhož se klade (v 10. st.) mezi Litoměřice a Pšo
l. 1604 odprodán.
vany a poněvadž tito bezprosřředné vedle
Leisneck, n. manství koruny České, sebe sídleli, nevybývá pro L. jiného místa,
kteréž l. 1459 při Sasku zanecháno.
než údolí řeky Nisy od Liberce k Žitavě
Lelov, Lelovo, ves u Stoda. r. 1243 dolů; avšak ve všech ostatních pamětech
sídlo Petra 2 L., avšak r. 1248 daroval (kromě vymezení biskupství Pražského)
jej král Václav klášt. Chotěšovskému, nesetkáváme se se žádnou zmínkou 0 L.
jemuž l. 1272 potvrzen. Při témž klášteře a ve 13. st. jmenovala se tato krajina Zá
zůstal L. až do jeho zrušení.
host. Po L. nazývaly se některé osady v Če
Lemberk upův. Lmenberch), zámek a chách, jež od \'ystěhovalých byly založeny.
ves u Jablonného, založený od Havla Mar— Lemuzy, Limuzy (pův. Lemnzi), ves
kvartice asi r. 1240 &pojmenovaný podle u Čes. Brodu, již odkázal hrabě Kojata
erbovuího znamení lvice. Synové jeho byli r. 1227 křižovníkům Zderazským. Později
bratří Havel, Jaroslav a Zdislav. Jaroslav patřily L ke hradu Jenšteinu. V 17. stol.
měl čtyři syny, z nichž jeden, Havel Beran patřily k Čern. Kostelci & byl tu 'jedíný
]. 1322 L. držel. Po něm vládli synové osedlý.
Lemuzy, Limuzy, n. ves u Řepice
Hašek a Ješek (1364), z nichž onen bratra
přečkal a před r. 1402 zemřel. L. dědili v okolí Strakonickém, dnes poloha řeč.
Jarek ze Železnice, Jan a Beneš z Var v Lemuzích. L. 1414 patřily L. k Doma
temberka.
L. 1408 držel jej Goltfred nicům. l.. 1553 byl tu pustý dvůr, jenž
z Hugovic, pak 1418—1427 Jan starší patřil k Řepici.
Léna, manství, statky od králův neb
z Ralska. Asi od 1. 1430 drželi L. bratří
Jindřich, Hynek, Mikuláš a Zbyněk Ber držitelův velkých pozemkův osobám (oby
kové z Dubé, naposled (okolo 1. 1465) čejně zbrojným) proti vykonávání jistých
Zbyněk. Okolo l. 1476 měl jej Hanuš služeb půjčené a proto se rozeznávající
z Elsnic, pak rozliční němečtí pánové, od zpupných čili dědičných statkův. Roze
naposled Vilém z llburka (1- 1538). Po znávala se 1. eská v starých mezech
tomto dědila manželka

Anežka (—'r1550) království ležící a Německá.

a zet'jich Jindřich Kurcpach z Trachen

[. Onano dělila se na ušlechtilá

a

Léna
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služebná.

Ušlechtilé manství drželi od lén v Chebském kraji, poněvadž le'na v Ně'
králů páni & zemané a konali jim službu mecku ustanovením Prešpurského míru
v poli. Takovými byly ku př. Krakovec, úplně odpadla.
Rozeznávala se v 17. a 18. st. trůnní
Egrberk, Perštein, Hasištein, Haunštein,
Andělská hora, Bečov, Žlutice, Nejdek, léna, která jen král udílel, a menší,
Kraslice, Osek, Eisenberk, Litvínov, Borek, která byla od jeho zástupce udílena. K oněm
Bílina, Kostomlaty, Střekov. Svadov, Ka
mýk, Grabstein, Hamrštein, Frydlant, Podě
brady, Hradiště Choust., Náchod, Kámen,
Vožice, Mníšek, Orlík, Vimberk, Hus, Nové
hrady, Pajrek, Janovice a j. v.
Služebnými lény nazývala se manství
taková, jichž držitelé konali službu na
určitém hradě bud' králi, neb jeho zásrupci
aneb později i některému pánu. Takovými
byly: Pražský hrad, Mělník, Vyšehrad,
Karlštein, Křivoklát, Týřov, Hasištein, An
dělská hora a Bečov, Rabštein, Loket,
Kynšperk, Osek a Most, Lipý, Grabštein,
Frýdlant, Bezděz, Poděbrady, Hradiště
Choustn., Hradec králově, Trutnov, Do
bříš, Zvíkov, Přimda, Tachov, Hluboká,
Písek. Arcibiskupové a jiné duchovní osoby
mívali nápravníky k podobným službám.
Hojně manův bylo ke hradu Roudnici.

Německými lény (feuda extra curtem)
nazývala se ta manství, která byla mimo
staré hranice Čech, Moravy a Slezska, ze
jména v krajích Chebském, Loketském a
v Říši, zejména ve Francku, Švábsku
a Bavorsku, onano co přímá léna, tato
jako podmanství císařova. Králové Čeští
od 13. st. nejvíce však Karel IV. drahně
len za hranicemi získali; počet jejich se
tenčil v 15. st. neustále, zvláště vl. 1420
až 1458, avšak i v 16. stol. mnohá pro
mlčována, jednak že nebylo vždy silné
ústřední vlády, jednak že změny do knih
nezapisovány. Od konce 15. st. vyskytují

se hejtmanové,

kteří nad těmito lény

bděli a manům spravedlnost dávali. V 16. st.
zavedeny knihy manské (Německých lén
desky). Císař Ferdinand III. chtěje v těchto
věcech lepší pořádek míti, přikázal řízení
těchto lén (1651) kr. apelačnímu soudu
v Praze, jemuž také ponecháno, když léta
1783 na obecný soud druhé instance po
výšen. Cís. František přikázal všechna tato
léna, pokud se právních věcí týče, zem
skému soudu a v politických guberniu
(1835). Opatření to týkalo se však jen

počítaly se 1. 1762: 1. vrchnost manská
nad obojí Lužicí, lény Fojtlandskými a
Míšenskými, clem Drážďanským (Saská

léna); 2. vrchnostnad Bavorskými lény
jako byly Tennesberg, Hohenfels, Harten
stein, Tůrrendorf, Holenberg, Stralenfels,
Auerbach, Eschenbach, Rottenberg, Bernau,
Heimburg, Holenstein, Freyenstadt, Wolf
stein. malá Vernberská léna v hrabství
Leuchtenberském; 3. saské léno panství

Saalfeldu; 4. arcibiskupství Olomoucké
se svými regaliemi; 5. vrchnost nad Opav

ským a Krnovským knížectvím; 6. kní
žectví Těšínské; 7. vrchnost nad Ru
dolštatem rodu Švarcpurského.
Menší léna, která přijímána napřed u kr.
české kanceláře, pak u direktoria politi
ckého, byla: |. dědičný úřad říšského číš
nictví (hrab. z Althanu); 2. dědičný úřad
číšnický bisk. Bamberského (hrab. Aufsess);
3. Schónsee, Reichenstein, Frauenstein;
4. Sporneck, Hollenstein a Wallenstein
(k Beureutsku); 5. díl knížetství Nisského
biskupa Vratislavského ve Slezsku; 6. Bo
benhausen (k Darmstadtsku); 7. hrad Burg
Milching (dříve Wilmersdorf rodu Hohen
lohe); 8. Parkenfels; 9. Reuth (Kaiser
steinský); lO.hrab. Wertheim (rodu Lówen
stein ; ! |.Waldau, Wallhof (rodu Mulcův),
12. Eschenau (Muflův); 13. Lauf, Felden,
Herspruck, Grávenberg, Petzenstein, Rei
cheneck, Hohenstein, Stierberg, Hauseck,
Mildenfels, Hiltpoltstein (obce Norymber
ské): 14. Friedenfels, Popperreuth, Weissen
stein (Nothaftův); 15. Haideck kurfirstství
Falckého; 16. Gera, Schleitz, Lówenstein,
Greitz (Rousův z Plavna); 17. Schónkir
chen (rodu Reitzenstein), 18. Schlatein
(Rumlův); 19. Pirschenstein, Glouchov,
Waldenburg (rodu Šumburkův); 20. Heuch
ling; zi. Pleystein; 22. Wildenau, Pless
berg; 23. Rothenstadt: 24. Thúngen; 25.
Mohrenstein; 26. Simmelsdorf; 27. Fleis
sen (Trautenberkův); 28. čtvrtý díl zámku
Thiingen,Wilanzheim, Haydungsteld, Mein
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bergheim (k Vircbursku); 29. Neuenburg,
Peilstein, Lichtenstein, Pochvar (k Vyrtem
bersku); 30. Neuberg, Krugsreuth, Aš &
Šenbach (Cedvicův); 31. Liebenstein (Ced
vicův); 32. Niklasberg (Cedvicův); 33. po
lovice Fleissen (Cedvicův).
Lenešice, farní ves u Loun, kteráž ná
ležela 1. 1226 mezi statky kl. Doksan
ského.
Léta. 1262 vystavěn jest kostel.
R. 1273 přip. se tu kostel, jenž byl snad
již tehdá farním. 'Je 14. a 15. st. patřily

L. ke klášterství Postoloprtskému.
L. 1436 zastaveny Parcifálovi z Prosti

berka. Vilém 2 R. daroval jej 1. 1569 .la

kubovi Krčínovi

z Jelčan.

Tento vy

stavěl při něm před r. 1577 zámeček, kte

rému dal jméno Nový L. Když potom
Vilém I. 1580 zase L. nabyl, založil okolo

něho nový hrad Kratochvíli

(viz to).

Staré stavení L. byvši pojato do nového
ohrazení, udrželo se až do r. 1696. kdež
jest zbořeno. (PA. XV. 765.)

Lerojídy,

nějaká osada (tvrz? dvůr?

ves?) neznámé polohy, avšak bezpochyby
mezi Mělníkem,

Prahou,

Kouřimí a Sá—

zavou, po níž se psali rodové Baštských

boře & později drženy ke hradu Most & Podvinských z Lerojid.
Leská, ves u Libčevsi, která patřila
skému (1480), s nímž se dostaly pánům
z Veitmile. V 16. st. odprodány a pa l. 151 1 Šťastnému a Petrovi bratřím Novo

třily Jiřímu Děpoltovi Černínovi z Chu hradským z Kolovrat. L. 1555 prodal
děnic, jenž je 1.1600 zase k Postoloprtům Jáchym N. 2 K. 5 Zdeňkem a Janem bra
prodal. V 17. st. zase byly samostatným třími svými ves L. Vojtěchovi Údrckému
statkem pánů ze Saurau, později rodiny z Údrče, jenž ji připojil k Třebívlicům.
Leskovec, ves u Počátek, která byla.
Clary a od r. 1803 Švarcenberků._ L. 1767
vystavěn tu nový zámek a l. 1800 nový původištěm vladycké rodiny Leskovcův
kostel. (Wesely, Geschichte der Domaine 2 L. Nejstarší známý držitel L. byl Chval
(1367), první známý předek Leskovcův
Postelberg 120.)
Lenhardice, Lethardice, n. vesv býv.;jmenoval se Jan a žil 1. 1400. Potomci
kraji Loketském. (Zl. Praha I. 263.l
Ijeho opustili zdejší tvrz nabyvše Cerekvice
Lensedly, ves u Kostelce nad Č. 1., |horní a L. k ní připojen.
která se přip. od r. 1415 jako přísl. hradu
Leskovice (pův. Leskouicí),ves u Rado
Zlenic. V 16. st. patřily L. ke Hrádku komor. myšle, která stávala ve 12. st. v újezdě
Lepejovice, kostelík sv. Michala, n. Bezděkovském a patřila klášt. Kladrub—
ves s tvrzí u Valů v okolí Přelouče, jež skému. Ve 14. st. byla tu tvrz, 0 jejíchž
patřila prvotně ke knížecímu hospodářství držitelích nám není nic známo. Od 16. st.
v Týnci n. L. Kedruta, manželka knížete byly L. přísl. statku Sedleckého.
Vladislava II., darovala tu zemi klášteru
Leskovice, ves u Nové Cerekvice, jež
Litomyšlskému, jenž před r. 1167 nějakou byla 1. 1379 jměním arcibiskupovým a.
jinou zemi přikoupil. R. 1349 byl tu farní držena k Červ. Řečici. Při ní L. až do
kostel, jenž postoupen k bisk. Litomyšl. r. 1850 zůstávaly.
L. byly manstvím biskupství Olomouckého,
Lesný, Lcsník, ves u Hořepníka, jež
jež drželi l. 1389 Hertvík, l. 1391 syn jeho se r. 1299 přip. jako přísl. hradu Ho
Myslibor a 1407—1420 Zvěst (zeť Hert řepnického. K tomuto a později k Lout
víkův). Po smrti Jana ze Svinčan dostaly kovu patřila větší část vesnice, odkudž
se L. bratřím ze Sekyřic. L. 1468 nále vycházel plat ke špitálu Hořepnickému.
žely Vilémovi z Duban a l. 1497 Václa V menší části byli tři svobodníci.
vovi ze Zásmuk, jenž je přivtělil k Va
Lestkov, městys u Bezdružic, jenž se
lům. S nimi se dostaly L. k Cholticům. r. 1257 přip. jsa sídlem Ratmíra předkův
pp. ze Švamberka. Ve 14. st. sídlela tu
Spustly v 17. st. (H. I. 205.)
Lepolisy viz Nepolisy.
na tvrzi větev pp. ze Švamberka (1375
Leptač, n. dvůr u Netolic v místech, až 1394 Ratmír ,1397—1414 Jan Rulant)

kde stojí nyní Kratochvíle..Týž

dvůr sela podací far. kostela bylo proto mezi ně

přip. ]. 1401 jsa na klášterství Korunském a pány hradu Krasíkova rozděleno. V 15. st.
& dědičně se dostal l. 1513 pp. z Rožem- připojen L. ke hradu Krasíkov-u. Bohuslav
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ze Šv. daroval obyvatelům (1473) za to, svými Bohuslavem a Drslavem. Ve 14. st.
že pomáhali pánům proti kacířům, od byl tu farní kostel, jehož podací vykoná
úmrtí a udělil jim svobodu, aby 0 stat vali ]. 1369 Jetřich a Půta bratří 2 Gut
cích svých řídili, a Jindřich ze Šv. udělil šteina. 1. 1412 Protiva ze Frymburka,
jim l. 1508 várky piva. Král Ferdinand I. l. 1422 Jan Burjan z Gutšt., !. 1434 Jan
vrátil jim ]. 1547 várky, kteréž jim předešlý z Úlic. Ok. l. 1523 rozděleny byly mezi
držitel odňal. L. 1647 byl celý městys od Přichovské a Bohuchvaly z Hrádku, l. 1552
Švédův vytlučen. Kostel v l. 1740 a 1780 držel L. Jakub Černín z Chuděnic, jenž
obnovován. Erb: Červený štít a na něm L. vyženil. Potomek jeho Jan Karel prodal
stříbrná labuť se zl. pyskem a zl. nohami L. 1628 Václavovi ml. 2 Příchovic, jehož
(erb pp. ze Švamberka).
rod tu do I. 1660 seděl. Tehdá koupil je

Lestkov,

ves u Klášterce pod Egrber Antonín Steinbach z Kranichšteina,

kem, jež se přip. od 15. stol. jako přísl. ale potomek jeho Karel Maxim. prodal L.
hradu Egrberka. Později patřil k Felix (1726) "Juliovihr. z Hamiltonu. (Pozdější
držitelé v Sommerové topogr. 353.) Léta
purku a s ním přip. ke Klášterci.
Lešany, ves u Netvořic, která patřila 1774 kostel znova vystavěn.

r. 1185křižovníkům Svatomářským,

Léšfany, Líšťany, ves u Loun, l. 1346

kteří část až do r. 1421 drželi. Od 1. 1353 sídlo Jindřicha Slejdy. Část této vsi oddal

sídlel tu na tvrzi Oldřich z L., předek
Medků z Valdeka a po nich následoval
Markvart ze Soběšína (1- j. 1404) a po
něm Prokop. L. 1418 držel L. Jan Řitka
z Bezdědic, jenž jich postoupil I. 1444
Záviši z Klinšteina
(1- j. 14.54). Okolo

l. 1457 držel L. Jan Kobian z Čečelic,
[. 1522 Jan Vratislav z Mitrovic, po

Albrecht z Kolovrat l. 1380 k nadání
kl. Ročovského, ostatek byv v 16. st.
přísl. statku Selmického přikoupen l. 1573
k Citolibi, dostal se 1. 1651 se Selmici
k Postoloprtům & patřil potom (až do
r. 1850) k Citolibi.

Leštěn vizHradiště nade Lštěním.
Léští, Líští,

r. 1226 jméno potoka

němž dědila manž. Alžběta z Hradešína tekoucího pod zámkem Haunšteinem.
Leština viz Lštění.
(1544). Skrze ni dostaly se L. v držení
synův, Čejkův z Olbramovic. L. 1578 Leština, vcs u Smrdova v okr. Hatr—
k. je Albrecht Netvorský z Břízy, jehož ském, l. 1327 snad sídlo Zdeňkovo, sice
syn je 1. 1612 prodal. L. 1622 dostaly se jmění kl. Sedleckého, od něhož odcizeno

v držení Michnův z Vacínova
r. 1683 patří kapitole Pražské.

a od l. 1436 a zastaveno Mikuláši Trčkovi

z Lípy. Ves L. zůstala odtud při statcích

Lešina, Líšina, ves u Stoda, která se Trčkovských, dána ]. 1636 k Habrům a
r. 1227 přip. R. 1243 byla sídlem vlady vl. 1685—1850 patřila k Vrbici.
Leština, ves v okolí Ústí n. L., jež
čím, avšak r. 1272 vyskytuje se mezi statky

klášt. Chotěšovského.

Král Zikmund patřívala ode dávna ke kostelu

Lito

zastavil L. (1421) Janovi, Martinovi a měřickému. Císař Zikmund zapsal L.
Rochcovi br. z Otova. Později držena ke (1437) Heníkovi z Valdšteina, od kteréž
hradu Roupovu, a to ještě 1. 15 35, po čemž doby držena k Býčkovicům. L. 1454 po
stoupena zase kapitole Litoměřické.
následovalo vyplacení ke klášteru.
Lešnice viz Líšnice.
Leština, n. ves u Ondřejova, která se
Lešov, ves u Pelhřimova, jež se r. 1203 1. 1428 jako přísl. hradu Dubé připomíná.
Leština., Leštiny, někdy tvrz a ves
přip. L. býval ode dávna jměním biskupův
a arcibiskupův Pražských a spravován do u Paseky s dvorem a tvrzí (v okolí Tá
r. 1850 z Červ. Řečice.
borském), nyní položení »na Leštináchc.
Léšfany, Líšťany (pův. Lesčané), ves V 15. st. zanikla tvrz. Ves se připomíná
u Touškova, n. s tvrzí, jež se r. 1115 v 16. st. a koupena !. 1550 od Zikmunda
v zákl. listě Kladrubském přip. R. 1269 Malovce a připojena k Výrci. (H. IV. 355.)
byly vladyčím sídlem Předotovým, po němž
Leštiny, n. ves na Plzeňsku, která se
následoval syn Bohuslav (1283) se syny vyskytuje vl. 1115—1239 v držení klá
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štera Kladrubského, avšak r. 1379 Jakub svob. p. Wimmer, od r. 1805 hr.
byla sídlem vladyčím. Polohu její nelze Pourtales, od r. 1872 rodina Daňkův.
na ten čas vypátrati, také nelze zjistiti, (MB. III. 119.)
Letařovice, ves u Č. Dubu, jež patřila
je-li totožná s jinou zaniklou vsí v tomto
kraji, která slula Lštění.
ve 14. a 15. st. i s farním kostelem kři
LéŠtnice, Líštnice, farní ves v okolí žovníkům Svatomářským a od nich
Zbraslavě, jež měla farní kostel již před držena k panství Dubskému. Po r. 1623
r. 1369 a patřívalaklášteru Zbraslav zanikla fara a 1. 1740 kostel znova vy

skému. R. 1424 opanována ke hradu stavěn.
Karlšteinu a 1.1436 zastavena Hynkovi
Letiny, farní ves u Přeštic, jež se
Škodovi z Valdeka, od něhož přešla r 1248 přip. jsouc výsluhou lékařův král.
l. 1453 na Bořivoje z Lochovic. Na poč. L. 1346 byly L. statkem Prostějovým a byl
tu farní kostel. Z vladyk zdejších se přip.
16. st. patřila L. k Hořovicům.
Leštnice, Líštnice, potok Léštnický ]. 1358 Něpr, 1395 Ondřej a Markvart,
a přítok Vltavy, r. 1367 na zboží Raděti 1402 Oldřich a Amcha, 1410—1417 Otík
ckém a Stezovském.
z Přeštic. Nějaký čas drželi L. Letinští

Léštno

(obec. Líšlno, Líšno), starý zá ze Snopoušova.

mek a ves u Bystřice, založený snad od Fremut

L. 1556 prod. Jáchym
z Tropčic ves L. Častolarovi

Beneše z Dubé (1361—1381), jehož po Hradištskému z Hořovic. Od 1. 1577
tomci byli Roháči z Dubé, zejména přip. se jako přísl. statku Újezda Purkar
bratří Ondřej, Hašek, Beneš a Václav,
z nichž tento až do r. 1424 na L. seděl.
l.. 1420 obleženo L. od kališníků, ale po
sádka se s nimi smluvila. Ok. r. 1443 byl

v držení L. Jan Sádlo ze Smilkova,

tova, l. 1651 patřily k Žitínu a l. 1717
přik. k dol. Lukavici. Po r. 1623 zanikla
fara, |. 1726 zavedena tu administrace &
l. 1766 zase fara zřízena. Žitínská vrch
nost postavila tu zámeček, z něhož po

po němž následoval Petr Holický ze vstaly lázně. (TB. 218.)
Šternberka,
jenž se přidržel ]. 1467 od
Letkov, Ledkov, ves u Plzně, z části
bojné šlechty. Vojsko královské proto L. přísl. biskupství a arcibiskupství k Roky—
dobylo a darováno Hynkovi kníž. Min canům, : časti zboží manské, jež dal král

strberskému.

L. 1476 Petr zase L. opa Jan 1. 1325 Bohuslavovi a l. 1339 synu

noval &po učiněném míru (1478) zase je
podržel (1- 1514). Syn jeho Jan obnovil
zámek !. 1536 (-|- 1551). Při dělení synů
jeho dostal L. Otakar (1- 1589), po němž
dědila dcera Dorota napřed vdaná Smi
řická, od 1'. 1601 manž. Kryštofa z Fyr

štemberka(1-1614). Po ní ujala L. dcera

jeho Oldřichovi potvrdil. L. 1350 drželi
L. Jindřich Přibík a Bohuslav, l. 1407 až
1414 Oldřich. Martin z Klecan a Tomáš
Pabiánek prod. tvrz L. 1447 Vilémovi &
Václavu bratřím z Račína. Později přip.
L. ke statkům m. Plzně.

Letky, ves nad Vltavou sev. od Prahy,
její Anna Albertina z F. (vd. llovova), jež se přip. již v zákl. listu Boleslavském
jež se po druhé za Jana Pavla z Bria (1052). Když majitel jich Bor byl asi
montu a po třetí za Šeb. Jana z Říčan r. 1159 pro zločiny oběšen, daroval král
Svatomář—
vdala. Když pozůstalost l. 1664 dělena, Vladislav L. křižovníkům
dostalo se L. Petrovi Vilémovi z Říčan, ským. L. 1316 seděl tu Zdeněk. Po
zději
patřily
L.
klášt.
Zbraslavskému,
synu jejímu (1- 1699). Po tomto ujal L.
s panstvím ztenčeným syn Karel Sebestian, avšak vedle toho seděli tu 1. 1361 Jakub,
jenž je prodal 1713 M. Renatě ze Satzen 1. 1387 Havelec, 1390 Alhera, 1406 Rat
hofen. Od r. 1741 držela je Lucie hrab. mír, pak .lan (Tj. 1439). L. 1464 prodal
z Kokořova a ta se zadlužila tak, že tvrz L. Albera Janovi ml. pánovi ze
L. prodán ve veřejné dražbě klášteru Zahořan. Pozdějitu sedělivl. z Hustiřan
Servitův v Praze. Po jeho zrušení (1785) _(1529), asi 1530 Jan Pytlík ze Zvole
potaženo k nábož. fondu, k němuž drženo něvsi, pak Šmoháři z Rochova, od
do r. 1800. Drželi je pak od r. 1800 Ir. 1548 Vlkové z Kvítkova, vl. 1568
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až 1650 Kropáči z Krymlova. L. 1666 Vyšehradském u, druhá vyskytujese léta
k. je jezovité a přip. k Tuchoměřicům. 1228 v držení kláštera sv. Jiří, potom
zase ujata k držení královskému a teprve
(H. Vlll. 239.)
Letná. u Prahy, prvotně pole, jež da r. 1292 darována ke klášteru Zbraslav
roval král Vratislav (1088) kostelu Vyše— skému. Oboje zapsal král Zikmund (1436)
hradskému. L. 1261 tu byla hlučná ho Zikmundovi Bolechovci z Pušperka.
stina po korunováni Přemysla Il. L. 1716 Později vyplaceny a přip. ke klášterství
postaven jest tu od hr. : Valdšteina zá Zbraslavskému.
meček, jenž obdržel jméno Belvedere a
Leutenberg, n. léno kor. České v Něm
cích, v l. 1367—1501 od Švarcburských
l. 1742 byl prachem roztržen.
Letňany, ves u Karlína, ve 14. stol. přiznávané, avšak od 1. 1607 zamlčené.
Levce, Lívce, n. ves u Oseka za R0
statek Velfloviců, totiž l. 1347 Jana a Ma
těje, pak jen tohoto, jenž se nazýval od kycany, jež byla r. 1379 jměním vladyčím.
Věže. Nabyv Vinoře přip. k nim L. Po V 15. st. byla vyhubena a pustiny drženy
zději odcizeny. Maří Majdalena Trčkova k Březině & jiným statkům pode jménem
Ještě r. 1653 znala se niva
z Lobkovic postoupila L. 1622 k panství Levecko.
Brandýsskému. avšak ]. 1631 postoupeny v Levcích.
Albrechtovi z Valdšteina &nedlouho potom
Leveč, Levče, dvůr u Bílínky, n. ves
a přísl. panství Týnského arcibiskupův.
přik. zase k Vinoři.
Letov, ves u Podbořan, kterouž prodal V 16. st. svedena na dvůr.
král' Jan (1325) kostelu Vyšehrad
Levín, n. hrad nad Levínskou Olešnici
skému. Ve 14. st. byl tu farní kostel, založený od nějakého potomka Načerata
jehož podací měli buď proboštové neb z Brady. L. 1333 držel jej Naček z l..
nájemci statku. Po r. 1420 uchváceny od (-i- 1355), l.1363—-1375 Jakub z L. a
zápis. držitelů; l. 1472 zapsány Janovi l. 1380 Zdeněk z Hustířan (ještě snad
z Roupova a po r. 1556 vyplaceny od 1421). V 15. stol. spustl L. & připojen
Jaroslava Libšteinského z Kolovrat k panství Kumburskému.
Levín, městys u Úště, ve 14. st. farní
k Petršpurku, k němuž [. 1575 dědičně
prodány. l,. 1592 dostal sc L. Benešovi ves, která patřila ke hradu Úšti. V 17. st.
synu Jaroslavovu & byl v 17. st. v držení zanikla fara a proto sem jezovité přeložili
Sekerků ze Sedčic. L. 1636 vyhořel faru z Liběšic. L. 1791 vyhořela L. i s ko
kostel s vesnicí a potom na jiném místě stelem a tento pak znova vystavěn. Erb:
postaven. V 17 st. přip. L. k Rozlezlým štít zlatý s obrazem sv. Václava.
Třebečicům.

Letov,

Letovy,

ves u Nalžovských

Levín viz Lovín.
Levínská Olešnice (chybně Levín)

Hor, ]. 1377 sídlo bratří Jana a Dluho viz Olešnice.
Levonice, Levynice, vesu Postoloprt,
mila, jichž potomci se nazývali Letov
skými z Vilhartic. V 15. st. připojen jejíž část s Ohří a ostrovem Soběhrd
L. ke statku Nalžovskému.
Bezpramovic postoupil okolo r. 1200 klá

Lettendorf viz Samotín.

šteru

Břevnovskému,

kdežto druhé

Lety, ves u Mirovic, kterou Eliška krá části nabyl tento r. 1238 od Sulislava
lová l. 1312 Buzkovi a Pavlovi bratřím purkrabě Loketského. Ve 14. st. patřily
'.:l.. zapsala, l. 1337 zase zastaveny Petrovi buď celé L. neb část ke kl. Postoloprt

z Rožemberka.

Kromě království byl tu skému.' Od r. 1420 byly v zástavním držení
také vladyčí statek. V 15. st. drženy L. a l. 1480 na nich výplata dána ke hradu
(kromě jediné usedlosti) ke Zvíkovu, ok. Mostskému. Později drženy k Postoloprtům.
!. 1580 připojeny k Orlíltu, k němuž již
Levý Hradec, Hradec, kostel sv.
Klimenta, n. knížecí sídlo a hrad. Z Kos
před tím jeden osedlý patříval.
. Lety, ves nad Berounkou za Zbraslaví, mova vypravování jde na jevo, že L. po
jež se přip. již v zákl. listu Vyšehradském. kládán byl za druhý hlavní hrad Pražského
Od té doby patřila jedna strana kostelu knížectví, na němž se Čechové Vlastisla
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vovi knížeti Luckému bránili. Také Bořivoj tu sídlíval a ve starých legendách vypravuje se, že byv pokřtěn na Moravě
kněží sebou přivedl a s nimi kostel sv.
Klimenta na L. založil. I v 10. st. nepozbýval L. své důležitosti. L. 982 zvolen
tu na sněmě Vojtěch Slavníkovic za biskupa. V pozdějších stoletích hynula důležitost L. a znenáhla opuštěn. Ve 12. st.
jest řeč o popluží, kteréž kostelu sv. Kli-

štěp jabloňový s ovocem a okolo toho
štěpu zdi se stínkami se spatřují. (M.
XIV. 65.)
Lhenice, ves u Bíliny, prvotně služebně
manství ke hradu Kostomlatům, kteréž
Jakub z Vřesovic vrchní pán (1485) ke
Kostomlatům přikoupil. Oddělením od to
hoto hradu staly se L. samostatným stat
kem s tvrzí, jenž byl do r. 1609 v držení
Kostomlatských z Vřesovic a od r. 1609

menta na Opyši ve vsi Vojkovicích patří- Zikmundovi Rousendorfovi
valo. Na hradišti povstala role, z nichž
jednu dal Zbyhněv kněz kostelu v Úněticích, zakládaje jej. Ves L. 5 hradištěm dostala se v držení kl. sv. Jiří, jemuž léta
1228 a 1233 potvrzována. Ve 14. stol.
byl tu farní kostel, jehož podací náleželo
abatyším. Od r. 1420 byl L. jměním zástavních držitelův. V 16. st. držen k Roztokám a po r. 1597 od kláštera vyplacen.
L. 1821 připojen L., jehož fara v 17. st.
zanikla, k Roztokám.
Ležky, ves u Podbořan, jež se přip.
vzákl. listu Litoměřickém(1057). Ve14.st.
byly tu vladyčí statky (1316 Lidéř, Drslav,
Jakub, Vilém, Jelena), později tvrz, kterou
drželi od 15. st. Chotkové z Chockova.
Od nich dostaly se L. (1568) v držení
Kateřiny Heršteinské z Kolovrat a byly
odtud \; držení Heršteinských
z Vilhartic.
L. 1584 přikoupeny k Chýším,
od nichž 1. 1656 pro dluhy odtrženy. Byly
pak samostatným statkem a přip. později

ze Šprem

berka patřil. Od r. 1623 patřily zase ke
Kostomlatům.
Lhota, neb zdrobněle Lhotka jest častý
název vesnic zhusta ve 13. a 14. st. za
kládaných, které na rozdíl od starších ro
dových vesnic lidem odevšad sebraným
zalidněny bývaly. Protože pak novým osad
níkům dáváno osvobození od poplatkův
na jistou lhůtu neb lhotu, říkávalo se
o nich, že jsou na lhotě a tak povstalo
toto pojmenování. Týmž jménem překlá
dán v jižních Čechách název Stift aneb
Schlag, v sev. Čechách odpovídá. tomu
jméno Reut. V latinských pamětech pře
kládá se Lhota názvem Nova plantatio.
Lhoty dostávaly začasté příjmení a také
je měnívaly. Od 16. věku bylo zvykem,
že se Lhota nazývala bud' po rychtáři neb
prvním hospodáři. Ku př. Lhota Balkova
nazývala se dříve Čelákovou; oboje ro
diny i Balkové i Čelákové tu a v okolí
posud žijí.*)

ke Mlýnci.
Lhota viz Hony.
Lhenice (prv. Lhenicí), městečko 11NeLhota, ves ve farnosti Dubské mezi
tolic, prvotně jmění klášt. ZlatokorunBoleslaví a Lipým, jež patřila r. 1403 ke
ského a to brzo po jeho založení. L. 1420 hradu Čápu, v 16. st. k Beršteinu, pak
uchvátil L. Oldřich z Rožemberk a, avšak k Deštné a od r. 1622 k Dokzám.
cís. Zikmund zastavil L. (1437) obci Tá— Lhota, ves u Újezda bílého v okolí
borské. Odtud patřily jí L. až do r. 1547. i Opočna. Ode dávna b_v'vala přísl. tvrze
L. 1544 povýšena ves L. na městečko.vSkalky, od níž oddělena l. 1670 a po
L. 1547 zabrány pro vzpouru Táborských zději k Rychnovu přikoupena.
a prodány rodu Rožemberskému, od něhož
Lhota, ves u Stračova (proto ]. 1553
dOSále potvrzení SVObOd(1569, 1596) pod Stračovem, v 17. st. Stračovská ře
Petr VOk _z R- daroval L- (1690) Marti- čená), přip. se již r. 1399, patřila v 16. st.
nOVi Grejnárovi
Z Veveří, JCUŽtu Zá-jz části k Nechanicům, z části k Sadové,
Petrovi Vokovi odevzdal. Drženy odtud čovu.
napřed k Libějicům a l. 1628 přivtěleny
k Netolicům. L. _1740 kostel prodloužen.
*) Pro ustálení našeho místopis—uvynaloženo
Erb l. 1544 propůjčený: Modrý štít, v němž na tento díl více práce, než na ostatní oddíly.
meček POStaViL avšak L- Ok- 1- It305 zase v 17. st. k Cerekvici a od r. 1682 ke Stra
|
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Lhota, ves ve farnosti Hoštické u Ho jako přísl. hradu Rožembérka. Od r. 1589
ražďovic, ]. 1399 sídlo Přibíkovo z Dlouhé slove Najštift i v českých pamětech.
vsi, ]. 1407—1433 Racháče odtudž. Po
Lhota (přední a zadní, něm. Vorder

tomci jeho psali se napřed Lhotami a Hinterstift), slovou někdy i bližší a
z Dlouhévsi a pak Chanovskými. Okolo další, onano nazývala se i Šenek (Schón
[. 1425 seděl tu Mikuláš, jehož potomci eck). Obě povstaly na klášterství Zlato
zvali se Lhotskými z Brloha. Poslední korunském & vyskytují se od 15. st. jako
z nich Mikuláš prodal l. 1543 tvrz a ves přísl. panství Krumlovského.

L. Mikuláši z Kraselova,

jenž ji při Lhota, Lhotka, ves ve farnosti Jiřické,
u Želiva, jež patřila od r. 1226 klášteru
(také L. Lipová), ves ve far Želivskému.
ností Budětické u Sušice, patřila v 16. st.
Lhotka (něm. Vogelsang), ves u Plané,
ke statku Tedražickému a postoupena od ]. 1379 na několik vladyčích statků roz
něho l. 1690 Janovi Kryštofovi Kocovi dělená. L. 1519 seděl na tvrzi zdejší Martin
z Dobrše.
Rendl z Úšavy a pak z téhož rodu Lin
Lhota, ves u Dubu (Volyně), n. s tvrzí. hart (1530—1543). Později patřila L. pp.
Odtud pocházel bezpochyby (1461) Jan ze ze Švamberka a Jiří Ernreich ze Šv.
Lhoty. L. 1509—1517 seděl tu Jindřich prodal jil. 1607 Potencianě Švamberkové.
Dubský z Třebomyslic. L. 1543 pa L. 1663 k. ji Kryštof Jonáš Tuchar ze
třila L. ke statku Dubskému. (H. Vll. 233.) Šoberova od Jindřicha Petra z Gut
Lhota, Lhotka, ves u Blovic, jež pa šteina. L. byla samostatným statkem až
třívala klášt. Nepomuckěmu a před do r. 1823, kdež koupena k Tachovu.
Lhotka, ves ve farnosti Rosické u Par
r. 1420 zapsána Vilémovi z Netunic.
V 16. stol. držena k Zelené hoře, l. 1561 dubic. L. bývala přísl.kl. Opatovského
prodána ke Štahlavům, oddělena pak ke & později hradu na Kunětické hoře.
Prádlu a patřila asi od 1. 1600 k Choce
Lhotka, ves u Nov. Bydžova, v níž
nicům.
byl již před r. 1357 farní kostel. L. drželi
Lhota, ves u Kounova (Rakovníka), 1.1357 Zbyhněv z Košic, 1.1363—1365
jež se 1. 1325 přip. Tehdá ustanoveno, že Sulek z Košic s Hrochem z Dobřenic,
místopleban Domoušický má přenésti sídlo l. 1370 Kuneš ze Lhoty se Hrochem,
pojil k Hošticům. (H. XI. 218.)

Lhota

své ze L. do Domaušic. Ves L. vyskytuje
se od r. 1418 jako přísl. manského statku
Kounovského.
Lhota, ves u Měcholup lŽatce), n. vla
dyčí statek s tvrzí, odkudž pocházel rod

l. 1390 Hašek & Zdeněk, l. 1408 Jan,
1. 1414 Jindra, vše z Košic. Později pa
třila k panství Bydžovskému. Kdy kostel
zdejší zanikl, není známo

dlnu patřila.

čas ke Kameni, patřila do r. 1467 Karli

Lhotka, ves r. 1779 založená na místě
Boreřiův neb Boryňův ze Lhoty. Ně býv. dvora u Lanžova (Hořic).
kteří členové rodu toho psali se Lhotami
Lhotka, dvůr u Častkovic, n. tvrz, asi
ze Lhoty. Sekerkové ze Sedčic připojili r. 1399 jmění Jana ze Sltopytec, později
L. v 16. neb 17. st. k Měcholupům.
Vernéře z Rankova, odkudž slula také
Lhota (jak se zdá), část Kopidlna města, Vernéřovou. Ok. [. 1445 držel ji Přibík
r. 1361 ves, která však tehdá ke Kopi Tluksa z Čechtic, pak držena nějaký

Lhota s Ostrovem,

jedna ves mezi kům z Nežetic a Prokop ze Štítného

Dlouhou Lhotou a Úběnici (u Dobříše). přip. ji 1. 1468 k Proseči. (H. IV. 281.)
Jan ze Stěžova prodal l. 1437 plat na
Lhotka, dvůr u Lidmaně (Černovic),
Lhotce &Druhlicích Mstidruhovi z Adlar. statek Bedřicha ze L. 1. 1362, jenž tu
Lhota, Lhotka(nikoliv Mladoně, něm. asi do r. 1371 na tvrzi seděl. L. 1374
Neushj't), vesnice v okr. Kaplickém, jež nazývali se odtud Jan Podlavička ze L.
založena byla bezpochyby v 15. st. od pp. a Jan syn jeho. L. patřila v'16. stol. ke
z Rožemberka. Od r. 1500 vyskytuje se statku Dolu, později ke Kamenici. V 16. st.
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nazývala se Prašivou L. Od 1. 1641 pa
třila k Černovicům. (H. IV. 203.)
Lhotka, dvůr u Mokrého (Opočna),
n. ves, která patřila v 16. st. ke Vranovu
a s ním přip. k panství Opočenskému.
Lhotka, dvůr u Spál. Poříčí, n. \'es,

statku Městecke'mu. Potom spustla &přip.
se 1. 1493 jako pustá ves.
Lhota, n. ves u Opatovic v okolí Světlé
nad Sázavou, která v 15. stol. spustla.
Pustotina Lhotovsko patřila l. 1591 k pan
ství Světelskému.
která patřila v 16. a 17. stol. k Poříčí.
Lhota, n. ves v okolí Těptína (mezi
Vratislavové koupili 6 sedlákův a udělali Jílovým a Pyšelyl. L. 1417 přip. se jako
z nich dvůr.
přísl. statku Těptínského.
Lhota, jinak Cukmantl, n. vesu Jevan,
Lhota, n. ves mezi Smečnem a Ledci,
jež patřívala ode dávna ke statkům kapi která se vyskytuje od r. 1359 jako přísl.
tuly Pražské. V 15. stol. spustla. Páni hradu Kostelce n. Č. 1., ale v 15. st jeden
Smečanští měli jí obyčejně v nájmu a léta čas ke hradu Zlenickému patřila. V 16. a
17. st. patřila jako pustina ke Kostelci.
1562 jim dědičně prodána.
Lhota, n. farní ves v lese Fidrholci
Lhota, n. ves u Libochovic, l. 1335
přísl. hradu Klapého. Asi 1. 1550 přidělena u Úval, v níž byl farní kostel _již před
ke Mšenému. V pozdějších pamětech se r. 1360. L. drželi r. 1360 Václ. Vanka,
nepřipomíná.
1377 Pešlin Bohuslavův, 1402 Petr z Květ
Lhota, n. ves buď v okolí Dětenic neb nice, měšťané Pražští. (Snad totožná se
Mcel a Bošína, která patřila v 15. st. ke vsí Fidrholcem. Viz str. 191.) V pozděj
statku Újezdci. L. 1454 držel ji Jan Val ších dobách udržel se toliko název »na

koun z Adlaru k Dětenicům. (Část léta kostelíku-.

1459 k Vlkavě.) Na statku Dětenském
Lhota, n. dvůr u Tismic (v okolí Čes.
přip. se 1. 1520 louky Lhotské a l. 1572 Brodu. Dvůr popl. pustý ve L. patřil
ryb. Lhotský.
l. 1512 ke statku Tismickému, v :7. st.
Lhota, po smýšlení našem bývala n. ves k Černému Kostelci. L. 1677 stály ještě
u Chudeřic na Chlumecku, neb v 16. st. zříceniny v lesích.
Lhotka slove ]. 1562 mlýn 0 Černých
se tu přip. lesy na Lhotách (nyní Lho
táček).
Voděrad, vedle toho přip. se ves Cuk
Lhota, n. véska nad Kovačem (v Ji mantl čili Lhota; i zdá se, že se tu vy
čínsku). L. 1479 pr. tu Bernart : Konec rozumívají dvě Lhoty.

chlumě dvůr kmecí Petrovi z Nemyčevsi.
Lhota, n. ves u Dolejší Brenné (za .li
lemnicí). L. 1403 patřil odtud jeden člověk
k Dolní Brenné.
Lhota, n. ves severně od Nových Ohni
šťan tam, kde se posud říká na Dolním
Lhotsku. L. patřívala k Sobčicům, avšak
byla již r. 1544 pusta. L. 1550 odprodáno
Lhotsko k Ohnišťanům.

Lhota, n. dvůr v okolí Myškovic a
Plaňan, prvotně majetek kl. Skalického.

L. 1540 držena zápisně k Zalešanům &
seděl tu člověk poplatný.
Lhota, n. ves pod Chvalami. L. 1442
přip. se jako přísl. statku Chvalského.
Lhotka, n. ves u Bukové v okolí Do
bříše, v těch místech, kdež jest nyní dvůr
Náves. Bývala přísluš. Pičiny a spustla
Lhotka, n. ves nad Jelením. L. 1495 v 16. st. Po r. 1629 vystavěn v těch mí
stech nový dvůr.
přip. se jako přísl. panství Litického.
Lhota, n. ves v okolí Žebráku. L. 1336
Lhota, n. ves u Žišova (v okolí Kou přip. se mezi vesnicemi, které patřívaly
řimě a Kolína), ]. 1410 již pustá.
ke hradu Žebráku. Od l. 1558 přip. se
Lhota, n. ves v okolí Víckovic, Host na panství Točnickém jako pustá ves.
kovic, Petrovic a Dědic (mezi Čáslaví a
Lhotka, Lhota, n. ves u Hlavatce
Ledčem). L. 1542 byla již pustá a držena mezi Bechyní a Soběslaví, jež spustla

ke statku Víckovskému. Viz L. žebračí. v 15. st. a byla 1. 1453 přísl. statku Vy
Lhota, n. ves v okolí Vojnina Městce hnanického a l. 1550 panství Zeleckého.
v lese u Radostína. L. 1426 patřila ke
Lhota, n. ves u Podolí (v okolí Ber
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nartic), která patřívala napřed k Bechyni jkovcové. L. 1616 koupena ke Kraselovu
a v 15. stol. spustla. Od 1. 1477 patřilyjod Jana Řepického ze Sudoměře. Jméno
pustiny k Bernarticům a l. 1553 byly lesem ]své změnila, když biskup Jan Ignác Dlouh0a
zarostlé.
veský nad ní kostel sv. Anny vystavěl
Lhota,
n. ves v okolí Smilových l—lor(1682), Chanovští k tomuto kostelu mnoho
(u Ml. Vožice). L. 1545 přip. se pusto dobrodiní učinili a- l. 1726 ambity a věž
tiny Lhoty a l. 1583 ještě tu byl mlýn přistavěli. (TB. 969.)
na Lhotkách.
Lhota Balkova (dříve Čelákova, Včelá
Lhotka, n. ves v okolí Rudolfova (u Bu kova, Kršňákova), ves v obci Radkovské
dějovic), jež se přip. [. 1378 jako přísl. u Tábora, v 16. stol. jmění Kršňákův

hradu Hluboké. Po r. 1420 spustla a : Božetína. Poslední z nich Petr prodal
l. 1490 přip. se jako pustá ves v rychtě L. (1587) obci Táborské.
L. 1623 jí za
Lešovské.
brána & prodána napřed k Jistebnicí, ale

Lhota,

Lhotka,

n. ves u Řeneč, jež hned potom k. ji Jozue Kořenský zTe

patřila r. 1239 klášteru Kladrubskému.
L. 1379 měl tu Blahoslav z Řeneč po
pluží. V 15. st. spustla a l. 1541 patřila
ke statku Řeneckému.
Lhota, n. ves u Bezděkova (Červené
Poříčí), jež patřila r. 1379 z části Ondře
jovi a Drhovi, a z části k Mečkovu, spustla
v 15. st. a byla r. 1548 částí panství Švi
hovského.
Lhotka, n. ves nade drahami Úsilov
skými u Nové Kdyně při lese ležící, jež
patřívala ke statku Úsilovskému al. 1571
byla pusta.
Lhotka, n. ves, nyní niva u Čívic
(Kralovic), l. 1407 sídlo Jiřinkovo a syna
jeho Bedřicha, v 16. st pustá ves a přísl.
hradu Libšteina.
Lhota, n. ves v okolí Údrče, jež se
1. 1378 přip. Boreš z Oseka zapsal na ní
plat kostelu v Údrči. L. 1407 držel ji
Hynek z Očedělic a l. 1437 šel odtud plat
k Brložci. V pozdějších dobách buď za
nikla aneb své jméno změnila.

Lhota Alénina čili Alínova véska

rešova. Patřila odtud k Meziříčí, pak se
dostala k Výrci a konečně k Chotovinám.
(H. IV. 357.)

Lhota Bartošova, tuším starší po
jmenování Lhoty Chomoutovy.
Lhota Bavorova viz L. Dlouhá.
Lhota Bělecká, Lhotka, ves u Bělčc
v okolí Prachatic, kteráž ode dávna ke
statku Bělči patřívala a s ním připojena
k panství Prachatickému.

Lhota

Beranova,

ves u Chotovin

v okr. Tábora, nazývala se dříve L. Slu
nečkovou (od prvního hospodáře). Od
16. st. patřívala k Chotovinám.

Lhota Blikova (1408), snad L. Čer
vená.
Lhota Bílantova (i Bielanlova a
Lhotky B.), véska u Ledče, dříve řečená
L. Mrázova (?). Jan vladyka dal ji 1. 1391
za díl synům Ratmírovi a Albertovi. Léta
1530 koupila tu obec města Ledče svo—
bodství od rodiny Přemilovských a pak
patřila tato L. obci Ledečské.

Lhota Bláhova, ves u Počepic (Sedl

u Cunkova ve farnosti Jistebnická, nazý
vala se dříve L. hořejší, zejména 1 1380,
když patřila ke zboží Jistebnickéinu. L. 1414
slove také tak, avšak tvrz zdejší L. na

čany), ve starších dobách zprosta Lhota.
V 15. st. patřila ke hradu Chlumci, pak
patřila obci Táborské, která ji postoupila
!. 1547 králi. Jakým spůsobem připojena
a patřila ke Chlumci, vypátrati lze jen podrobným

Ostrém (dnes Véska Ostrý)
: části Mikuláši Drkuli ze Lhoty.

Po badáním.
Lhota Bláhova, chybné pojmenování
Lhota u sv. Anny, ves v obci Kra Lhoty Plachovy v obci Koutské u Otic.
selovské u Volyně, nazývala se v 16. stol.
Lhota Blikova, bývalýnázev L. čer
L. Pechlatovou (i Pechlárovou a no vené.
žířskou). Petr Vok z Rožemberka prodal
Lhota bližší, jinak přední anebo také
L. (1594) Adamovi Chřepickému : Mo Šenek viz Lhota.
Lhota neb Lhotka Bolehoštská neb
dliškovic & tento r. 1598 Johance Rad
zději patřila k Jetřichovicům.

Místopisnýslovnik:Část historická.
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strhaná, ves u Bolehoště (Opočno), ve Ledče nad Sáz. L. 1406 odumřel v Lit.
starší době řečená L. pod Křivinou a L. Chval, syn Heřmanův z Vilemovic.
1. 1495 přísl. hradu Litic. V 16. st. pa V 16. stol. patřila k panství Světelskému.
třila k Bolehošti & s ní koup. k Opočnu. L. 1636 sice na krátko odloučena, avšak

Lhota Bolunkova v. L. Krchlebská. zase přikoupena a potom po rozbytování
Lhota Bořivojova, l. 1359 přísluš. téhož panství s Novou vsí sloučena.
Lhota, Lhotka Bubenečská, ves
hradů Vimberka a Husi, později jinak po
jmenovaná a proto neznámého položení. u Křivsoudova, l 1412 zprosta Lhota a
Lhota, Lhotka Borová, Véskau Pyšel, z části jmění Marše Smrčky z Alberovic.
býv. přísl. statku Pyšel, jež se však v star Sice byla L. přísl. panství Křivsoudovského.
Lhota Buková, též obyčejněBuková,
ších jeho zápisech nepřipomíná. (Viz iL.
Březná.)
ves u Noskova (Ml. Vožice).
Lhota Buková, Bukovská, vesu Bu
Lhota Bozdova, ves u Jablonce za
Krumlovem, slove tak již 1 1483. Zalo— kovan (Benešova), slove tak již 1. 1342
žena byla na klášterství Zlatokorun jsouc přísl. újezdu Vladislavského, tehdá
ském a uchvácena v 15. stol. ke hradu ke hradu Kostelci n. S. zastaveného, s nímž
Krumlovu.
přip. k panství Konopištskému.

Lhota Bradlecká jinak hrnčířská,

Lhota Častova, n. ves,nyní lesu Vápna

ves u Železnice (Jičína), patřívala ke hradu v okolí Chlumce n. Cidl., která náležela
Bradlci &s ním k. l. 1539 k obci Jičínské. r. 1337 k panství Žiželickému a při něm
Lhota Břekova, ves u Dublovic (Se zůstala přes odpor Miltul. Pískle. L. 13791
dlčan), ok. l. 1352 na Břekově založená patřila ke hradu Hradištku, s nímž přip.“
L. bývala přísl. statku Sedlčanského, s nímž k panství Chlumeckému. V 16. stol. byla
pusta.
přip. l. 1601 k panství Chlumeckému.

Lhota Březná, dvůr n. v kraji Kuřim

Lhota Čelákova, dnes L. Bálkova.

Lhota
elákova, Včelákova, ves
ském, který koupil l. 1587 Jiří Přibyšický
z Přibyšic, držitel dvoru ve Vysoké Lhotě u Vrchotic (Sedlce), tuším vl. 1517 až
(snad táž, jako Lhota Borová).

1542 Krajícova a l. 1548 Jindrákova

Lhotka Březová, prvotně Březová L. řečená. Tyto přip. se tehdá jako přísl.
aneb Lhotka, ves u Chrustenic (Unhošť), hradu Borotína. Od r. 1613 jsouc přísl.
která darována jest r. 1338 od Štěpána statku Vrchotického nazývá se L. Tý
z Tetína klášteru sv. Tomáše v Praze. blovou. Později přip. k Jetřichovicům.
V 15. st. tuším spustla; v 16. st. až do

Lhotka Čertova,

dvůr u Kubíkových

r. 1622 byla přísl. města Berouna (ač Dubů v okr. Čáslavském, n. véska, která
nemíní-li se tu druhá snad vedlejší L.). patřila ke hradu Lichtemburku. V 17. st.
Lhota Březovská, L. u sv. Got svedena na dvůr.
Lhota červená (n. i Kábova neb
harda, véska u Hořic řečená po blízké
Březovici, slove tak již 1. 1365 jsouc přísl. Nová), ves a zámek u Jižné ve farnosti
statku Hořického. L. 1503 držel ji Jan Deštěnské, prvotně tuším Jenzenslag ře
Rašín z Ryzemburka. V 16. a 17. st. čená-a vl. 1388—1418 statek Ondráčka
patřila k Hořicům, od nichž přidána léta ze Zásmuk, jehožto potomci se nazývali
1624 k Třebnouševsi, avšak i. 1656 zase Lhotskými ze Zásmuk. DivišBoubín
k Hořicku připojena.
ský z Újezda prodal okolo 1. 1530 L.

Lhota Broučkova,

ves u Chotovin Janovi Kábovi' z Rybňan(1'1564),

jenž

(Tábora), l. 1470 Lhavá L., a až do t. r. tvrz obnovil. Po jeho synech následoval
jmění Petra faráře Soběslavského. V 16. st. vnuk Jan a od toho koupil L. (1597)
patřil obci Táborské jeden osedlý. V 17. st. Vilém Růt z Dírného. L. 1621 zabrána
nazývá se L. Drmolovou
a obdržela L. potomkům Růtovým a k. ji Antonín
tehdá jméno své od sedláků Broučků.
Bruccio (1—1639). Pak spadla na císaře
Lhota Broumova jinak hlasná (léta a prod. Vilémovi Slavatovi z Chlumu,
1406 Literátova), ves u Nové vsi v okolí jehož rodu až do vymření patřila. L. 1694
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dostala se za díl M. Terezii Fynfkyrch L. 1515 oddělena od Píčiny Mikuláši Be
nerové roz. Slavatce, skrze niž se do chyni z l ažan. Nástupce jeho Václav

stala do rodu Windischgríitze,

druhého ode\zdal ji 1. 1578 synům, z nichž ji měl

David. Pak následovali Mikuláš, 1630 Jndyt
(1' 1656), pak Saloména Veronika, kteří
tu seděli na tvrzi. Do r. 1745 vládl tu
Hynek Humbert z téhož rodu. L. byla
Lhota červená, L. pustá, Lhotsko samostatným statkem až do první polo
(1391 Blikova), ves v okolí Lipnice, jejíž vice našeho stol. (H. Vl. 138)
část 1. 1391 vladyky z Proseči Václavovi
Lhota dlouhá, n. ves, jež byla r. 1203
z Lukého prodali. V 16. stol. patřila ke ve farnosti Rynarecké za Pelhřimovem
Světlé a byla pusta. V 17. st. opět vysta (snad u Benátek).
vena a nazvána po nových střechách. Od
Lhota dlouhá, ves ve farnosti Neve
1- 1636 patřila k Chotěboři, později přik. klovské. již 1. 1398 tak řečená. V 16. st.
k Lipnici.
patřila část k Léštnu, část k Maršovicům

manžela. L. 1755 koupena do rodu Gu
denus, pak byla od r. 1794 v držení
Štylfrydův, od r. 1823 Veithův a za naší
paměti knížat Schónburkův. (H. IV. 264.)

Lhota červená, LHótk a, mm u Úžic a třetí část prodal Jan starší z Říčan
vokr. Velvarském, n. ves s tvrzí, kterou (1560) Adamovi Řepovi z Neveklova.
prodal Jan Pohan l. 1444 Hanušovi 2 Kolo Všechny ty části spojeny pod vrchností
vrat. V 16. st. byla v držení Sekerků Tloskovskou.
ze Sedčic, pak ji měla od r. 1592 Si
Lhota dlouhá, ves ve farnosti Chust—
byla Berkova z Eberšteina a děděna nické u Tábora, která patřila léta 1369
v rodě Berkovském. Od r. 1602 střídali
k Radenínu a dostala se před tím pánům
se rychle držitelé a naposled následovala z Rožemberka. Odtud patřila k Choustníku.
(1614) Anna Šlejnicova z Říčan. Po V 16 st. patřila část k Táboru, postou
zději patřila k Jeviněvsi a Veltrusům.
pena l. 1547 králi a pak patřila zase
Lhota česká, ves ve farnosti Bošilecké, k Choustníku (později k Radenínu). Jiná
l. 1379 jmění pp. z Rožemberka a přísl. část patřila l 1602 k Branlínu.
statku Bukovska. L. 1433 slove Česká a
Lhota DobeŠOV, někdejší název Velké
patřila odtud k panství Třeboňskému.
Lhota
ížkovcova, staré pojmeno Lhoty u Kostelce n. .
Lhota Dobrovítova,

ves u Ledče, za

vání nynější Hanušky, samoty u Chmelné
starších dob přísl. Světlé a potom p0 roz—
(blíže Nové Cerekvice).
kouskování téhož panství statku Novo
Lhota další viz Lhota.
veského.

Lhota Davidova viz L. vysoká.
Lhota Divůčkova jinak Šimkova,

Lhota Dohnalova, ves u Kosovyhory,

staré pojmenování Lhoty ve farnosti Li byla od 16. st. přísl Kosovy hory a ob
bické u Chotěboře. L. patřila až do roku držela v 17. st. svoje příjmení.
Lhota Dohnalova, samota u Obdčnic,
1557 k Vilímovu, pak ke Studenci.
Lhota dlouhá, dříveMravinná, ves dříve řečená Lhota neb Lhotka na Pod
hájí.
L. 15 13 patřila k Zahrádce, od konce
u Března (Sobotkyl. L. 1383 a 1409 pa
třila z části ke statku Újezdci. V 16. st. 16. st. k Obdčnicům.
Lhota dolní, stará, ves u Roztěže
patřila k Březnu a při rozdělení tohoto
statku dána l. 1558 ke Skašovu, s nímž (Kutné hory), stála již ve 14. st. Jindřich
Firšic z Nabdína prodal !. 1541 ves Lhotku
v 17. st. zase ke Březnu připojena.

Janovi star. Salavovi z Lípy, od které
Lhota dlouhá viz velká.
Lhota dlouhá, ve 14. st. Bavořova, doby patřila k Malešovu.
Lhota dolní, nyní zprosta Lhotka,

ves u Svatého pole (Dobříše), první příjmí

dostala od Bavora ze Strakonic, jenž ves záp. od Zásmuk, jež v 15. st. spustla
tu snad kostel farní založil. R 1389 měl a ok. l. 1557 se znova stavěla. L. byla
ji Vilém ze Strakonic, pak se dostala přísl. statku Malotického.

s Píčinoukřižovníkům Svatomářsky'm.

Lhota dolní, ves ve farnosti Strážské
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(u Jindř. Hradce), bývalé přísl. zámku
Jindřichova Hradce.

Lhota

dolní, ves u Lhoty horní ve

Lhota u sv. Gotharda

zovská.

viz L. Bře

Lhota Halouškova, Halušovská,

farnosti Lukavecké, založena snad v pozdní dřívější název L. Karasovy.
Lhota Hanušova, vlastní název ny
době, protože se ve starších zápisech Pravo
nínska nepřipomíná.
nější Hanušky, samoty u Chmelné (blíže
Lhota dolní, přední, ves u Svojanova Nové Cerekvice).
Lhota Haškova, ves u Bechyně, n.
(Poličky), bývala ode dávna přísl. hradu
Svojanova.
přísl. panství Bechyňského, avšak majetek
Lhota dolní viz L. Marvalova.
kláštera.

Lhota dolní, bývalé pojmenování L.

Vilasovy.
Lhotka dolní, nižší. Véska u Lhoty

Lhota Heřmanova, někdejšípojmeno

vání Vrchní L. u Malče.

Lhota hlasná, ves ve farnosti Ostru

horní ve farnosti Heřmaňské (u Chotěboře), ženské u Jičína, prvotně jen zprosta Lhota
jež bývala ode dávna (1454) přísl. Malče. a od 14. st. přísl hradu Veliše Své pří
L. 1592 slove L. Jeníkovou, od r. 1599 jmení má od r. 1546.

L. Hnojíkovou.

Lhota hlasná, !. 1431 přísl. hradu
Lhotka dolní, ves u Besednice(v okr. Šelmberka (buď Lhota Křekovská aneb
Svin.), proto ve starých zápisech Lhotka Lhotka u Řemičova).
pod Besednicí, kterou zakoupila r. 1475
Lhota hlasná, ves ve farnosti Zá
obec Krumlovská od Ondřeje, Jana a Za blatské u Prachatic, jež patřila ke hradu
Husí hned od jeho založení. L. 1359 slove
po r. 1456 přip. se se svým
nynějším pojmenováním. V 16. st. patřila
Lhota Druží, někdejší název nějaké k Drslavicům a od r. 1628 k Vimberku.
Lhota hlasná viz L. Broumova.
Lhoty u Bydžova, buď Lhotky u Lužce
Lhota Hlaváčova, Hlaváčkova, ves
aneb L. mezi Mlékosrby a Barchovkem.
Lhota Dubova, [. 1398 sídlo Majnu u Kouřimě, nazývala se dříve L. pod
šovo, jedna ze Lhotek u Malotic !buď Lipskou
a patřila léta 1415 Mikuláši
dolní neb horní).
z Lipan. L. 1508 měl ji Václav Broum
chaře bratří z Nemyšle.

Lhota Drmolova, starší názevLhoty Bihařovka,

Broučkovy.

Lhota Dubova, ves r. 1397 u Lštění : Chomutovic, jeden čas Hlaváčová
n. S., bezpochyby nynější Dubsko.
z Vojenic, 1572 Jan Čeněk ze Čbánova,

Lhota, Lhotka dubova (jindyL. pod 1574 Dorota Novohradská

z Bítova,

Petrovici, L. pod Janovici), ves u Ro 1589 Mik. Varlych z Bubna, 1664 Do
hozna ve farnosti Janovské, n. s tvrzí, rota Mladotova,
1671 Bohuslav Ferd.
kterou postavil Jan Boček z Vilhartic
na své polovici Petroviček po r. 1416.
Ofka dcera a Kateřina vdova jeho prodaly
L. Přibíkovi z Klenového. Od té doby
zůstávala při Klenovém až do sklonku
15. st. Tvrz potom zanikla. V 16. st. pa
třila L. k Petrovicům a od r. 1648 k Týnci.
Část patřila k Janovicům a přik. l. 1615
k Petrovicům. (H. IX. 151.)

Lhota, Lhotka n. Fišlova

Teis z Losu, 1695 Jan Fr. Roznhan
z Janvic, pak Vilém Jaroslav Mladota
ze Solopisk,

od r. 1700 Vilém Leopold

Záruba z Hustířan, l. 1710 Lidmila
z Lobkovic, l. 1711 Kateřina Vítova,
1713—1755 zase Mladotové, od r. 1755

Filip Krakovský z Kolovrat.

Za naší

paměti držel L. Dr. V. Milner (1- 1864).

Lhota Hlaváčkova, ves u Smilkova
(něm. (Otic), slula dříve L. Charvátovou.

Fósselhof, Mehlhiittel), véska na pravém
břehu Vltavy u Chabičovic (Krumlova),
přip. se již 1. 1347 a bývala přísl. hradu
Krumlovského. V 15. stol. slove L. Sva
chovou od r. 1541 Fišlovou.

Lhota Frydlova jinak Hrušova.

L. 1543 prodaly ji Anna a Dorota sestry
ze Zahrádky Burjanovi z Otic. Od té
doby patřila k Oticům, od nichž oddělena
v 17. st. ke Smílkovu. Příjmení Ch. od
prvního sedláka měla ještě 1. 1757.

Lhota Hnojíkova tolik jako L. dolní.
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Lhotka hnojná — Lhota chocholatá

Lhotka hnojná neb hnojová nazývala v l. 1544—1647 obci Klatovské, od níž
se dříve L. kamennou
a bývala přísl. prodána k Týnci. Jiná část patřila ke
panství Přiběnického pp. z Rožemberka Kouskově Lhotce a s ní přip. také k Týnci.
V 16. st. držena k Želči, odprodána ]. 1594 Třetí část patřila až do r. 1687 k Dolní
Jiříkovi Vítovi ze Rzavého, od jeho Lhotce a také přip. k Týnci.
potomstva l. 1615 ke Dražičkám, s nimiž
Lhotka horní, vrchní, Hubkova,
véska ve farnosti Heřmanské u Chotěboře,
zase přik. k Želči.
Lhota Homolina, Lhotka, vesu Tlo bývalé přísl. tvrze Malče. L. 1456 slovc
skova ve farnosti Křečovshé, prvotně řeč. L. svrchní, vl. 1592—1602 Heřma—
Malá Lhotka

(1389), ale již ve 14. st. novou.

také Homolina řečená Od 16. st. patřila
Lhota horní, dřívější pojmenování L.
k Tloskovu.
Žemličkovy.

Lhota pod horami, ves u Bílé hůrky
(Hluboké), bývala rozdělena mezi několik
majitelů. Část patřila v l. 1545—1850
k Libějicům, jiná od r. 1546 k Vlhlavům.
Tato náležela v 17. st. ke Chvališovicům
a přip. pak ke Hluboké.

Lhota hrazená,

ves u Vlašimě, jež

náležela ke klášteru Louňovskému.
Po r. 1420 opanovalaji obec Táborská,

r. 1437 jí kr. Zikmundem zapsána & zů
stala jí do r. 1547. L. dostala se pak

v držení Skuhrovských,

kteří ji připojili

Lhota hořejší, Nová, ves u Roztěže k Domašínu a s ním dostala se ke Vla
(Kutné hory), tuším teprve v 17. st. po šimsku.
Lhotka Houserova, 1. 1371 staré po
stavena, protože se v 16. stol. jen jediná
ves (Lhotka, nynější L. dolní neb stará) jmenování Houserovky u Nového Rych
nova.
připomíná.

Lhota pod Hořičkami, ves u Ho

Lhotka Hřivná vizLhota Mrkova.

Lhota Hrnečkova, v 16. st. pojmeno
řiček (u Náchoda), patřila l. 1405 ke hradu
Visemburku. V 16. st. náležela ke hradu vání Lhotky u Častkovic.
Lhota, Lhotka Hrušova, ves u Sobě
Ryzemburku & léta 1628 k Ratibořicům,
s nimiž přip. k Náchodu. (MB. X. 74.) slavě, tuším táž, která se nazývá v 15. st.

Lhota, Lhotka Hořilova, véska ve Frydlovou.

Patřívala pánům z Rožem

farnosti Libické u Chotěboře, prvotně jen berka a držena k Soběslavi. Později pa
Lhotka řečená, v 16. st. také L. nádo třila ke statku Lžínu.
Lhotka Hubkova viz L. horní.
bová pojmenovaná Až do r. 1563 patřila
Lhota Hubová, l. 1533 ves na Vla
k Předboři, odtud pak k Bezděkovu, s nímž
šimsku (snad táž jako Hubkova).
přip. ke statku Štěpánovskému.

Lhota horní, n. ves v okolí Krut, Bar

Lhota Hulínova,

ves u Skutče, jež

chovic a Hryzel, jež byla přísluš. statku patřila od r. 1392 k panství Rychembur
skému.
Malotického. V 15. st. spustla.

Lhota horní, německá, ves u Jindř.

Lhota Hurtova,

ves u Krásné hory

Hradce a ode dávna přísl. panství Hrade (Něm. Brodu), slove v 16. st. L. Olešnou
ckého.
& patřila ke Světlé.

Lhota horní, ovesná, ves ve farnosti

Lhota

Husí, ves u Uhelnice (Mladé

Zhořské u Dol. Kralovic, prvotně jmění Boleslavě), l. 1391 tuším sídlo Mikuláše
kl. [.ouňovského a od r 1426 v držení Kusa ze L. V 16. st. patřila k Volenovi
Janka z Chotěmic, jenž ji držel s Pravo cům a přik. s nimi 1. 1525 ke statkům
nínem ke Vlašimi. Léta 1547 odprodána města Boleslavě.
Lhota Charvátova, dřevní pojmeno
s Pravonínem, jehož přísl zůstala. (MB,
vání L. Hlaváčkovy.
XI. 115—1 zo.)

Lhota horni, Lhotka, ves ve farnosti

Lhota chocholatá (dř.chocholová),

Týnecké u Klatov, l. 1367 statek Otíka ves u Budkova (Prachatic), patřila až do
L. 1594
ze Štěpanovic a l. 1390 Jindřicha Soběti r. 1594 pp. z Rožemberka.
ckého. V 16. st. patřila část k Lubům & prod. Sylvestrovi Mlazovskému z Těš
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nice.

Lhota Chomoutova -—-Lhota Kalousova

Buď on neb Budkovští z Bud Z drobných statků povstali tři svobodníci,

kova tu postavili tvrz. L držena k Bud
kovu až do r. 1656, kdež ji Václav Hy
srle z Chodů AlžbčteVolfomíně Hysrlové
z Dubé prodal. Krátký čas potom přik.
k Vlachovu Březí. (H. Vll. 231.)

Lhota

Chomoutova

ostatek byl pozemským statkem

Lhota Jestřábí, velká, ves u Kolína
ve farn051i Ohařské, jež patřívala klášt.

Strahovskému

R 1420 uchvácena od

světských d'ržitelův a držena potom

ke

(dříve i Jed— hradu Kolínu.

Lhota Jindrákova, tuším nyní Če
notaP), véska ve farnosti Borotínské u Tá
bora, slove 1.1386 tuším Bartošovou lákova.
Lhota Jindřichova, l. 1396 ves na
a patřila k faře Borotínské. L. 1423 pa

třila Jednota Chomoutova k Jistebnici. zboží Chocenském, nejistého položení.
Lhota Jobova, zadní, ves u Svoja
V 17. st. patřila k Podolskému Kostelci.
Lhota Chroustovská, ves u Chrou nova, bývalé přísl. hradu Svojanova.

stovic, jež patřívalake klášteru Podlaž
skému. Při rozprodání klášterství v 16. st.

Lhota Kábova viz L. Červená.
Lhota Kacákova,

ves u Robous (Ji

připojena k Žilovicům a s nimi po r. 1607 čína), patřila z části ke hradu Bradlci,
dostala se 1. 1533 na díl Jana z Valdšteina.
ke Chroustovicům
Lhota Jadýrkova, staré pojmenování Jiná část patřívala prvotně k Chotči, kou
Velké
L. nad Vrchotovými Janovici. pena od pánů z Valdšteina, s předešlou
držena pak do r. 1567 k Tuří a od r. 1567
L. 1573 patřila ke Smilkovu.
k Lomnici. Jiná část patřila vl. 1558 až
Lhota Jankovská, ves u Jankova 1607 k Úlibicům a od r. 1607 ke Kum
(Otic), jež tak již 1. 1408 slove. V 16. st. burku.
vycházely odtud platy do hradu Léštna,
Lhota Kácovská, ves u Kácova, ve
avšak L. patřila celá k Jankovu. L. 1546 starší době na zemanské statky rozdělena,
sice oddělena ke Kříženci, ale později zase z nichž povstalo 11 svobodnických statků.
k Jankovu připojena.
Lhota Kačerova, n. ves u Tomic

Lhota Janovská (prvotněLhota na (mezi Bystřicí a Otici), na jejímž místě
křích), ves u Uhl. Janovic, jež patřívala postaven *! 17. stol. Semtínský čili Nový
ke hradu Šternberku, avšak l. 1392 seděl dvůr. Jmenovala se tak již 1. 1390.
tu Štěpán.
Lhota Kačkova, Kacova, ves u Koz
Lhota Jencova, dvůr, n. tvrz a ves mic (Benešova), ve 14. st. již K. L. a do
u Lužce (Chlumce 11 C.), 1. 1395 sídlo 1. 1388 statek .Iana Nužíře Část její pa
Benešovo, l. 1467 Mikuláše z Holovous. třila vletech 1405—1413 k Býkovicům a
Ok. [. 1472 k. L. Mikuláš Dobřenský v 16. st. ke Komornímu Hrádku, Třebe
z Dobřenic,

jehož rod (1512—1534 šicům a Mrači. V 18. st. tu byli též tři

Václav, 1550 —1589 Bohuslav, pak Lucie, svobodníci.
1601 Zikmund) tu do r. 1608 seděl,
Lhota Kahlovská,

vlastně a dříve
L. 1608 k. L. Karel Kapoun ze Svoj vždy pod Kahlovici (léta 1386 Kahlí
kova, jenž ji prodal (1612) vrchnosti kovaP), ves u Něm. Záhoří (Milčína).
Chlumecká. (H. V. 300.)
Odtud" pocházel rod Lhotků ze Zmy
Lhota Jeníčkova, ves u Tábora, slove slova. V 16. st. patřila ke Hlasivu, od
prvotně Pňovou L (1380 Přibík Lysec). r. 1586 k Chýnovu, v 17. st. k Nčm. Zá
Část její získali okolo 1. 1437 Vítové ze hoří, pak k Ml. Vožici.
Lhota Kalousova, n. ves v okolí
Rzavého a přip. později k Chotovinám.
Druhou část držel l. 1.1.41 Purkart z Pe Ledče (východně od Hor. Hradce říká se
trovic, po němž se dlouho nazývala Pu r na Lhotskul. Ves ta patřívala ke hradu
kartovou. Kromě toho tu bylo ještě ně Ledči a přip. se v zápisech Ledeckých
kolik drobných statků. Část patřila ]. 1517 v l. 1545—1587 a klade se i l. 1636
k Borotínu, část k. l. 1546 Záhoří, část mezi vesnice téhož panství. Buď vypálena
až do 1. 1547 k Táboru, část k Měšicům. za válek tehdejších neb opuštěna.

Lhotka kamenná — Lhota Kouskova

Lhotka kamenná,
hnojné.
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starý název L. lat. Albia). L. 1416—1436 byl Jan Čanka
z Čanky tu proboštem. Od r. 1420 zboží

Lhota kamenná, !. 1532 ves, jež přešla proboštství uchváceno od držitelův svět
od pp. z Klinšteina v držení Smiřických ských a l. 1522 dědičně prodána Arnošt.
i se zámkem Škvorcem, nejistého položení. z Újezdce a z Kunic. V 16. st. patřila
Lhota kamenná, ves u VlkančeL. dílem ke Štěpanicům, dílem k Vrchlabí.
(Habru), nazývala se dříve tuším L. Tá Tento díl koupen !. 1612 k Třebověticům.
borovou.
Od té doby patřila část k Jilemnici, část
Lhota kamenná, ves u Sudějova(Uhl. k Vrchlabí a část k Čisté.
Lhotka kostelecká (n. Žalmanova,
Janovic), založena r. 1690 v lese.

Lhota kamenná,

ves u Ledče n. S., ve 14. st. Tlukačova),

jež se tak již 1. 1454 jmenovala a ke Msti
slavicům patřila. Na poč. 16. st patřila
celá L. (kromě 1 osedlého k obci Lede
cké koupeného) Slavatům, avšak od r. 1545
k Ledči. Později patřila k Dol. Kralovicům

dvůr u Kostelce
n. 0., někdy ves severně od Tutlek (který

se v novější době mate se Lhotou
jižně od Kostelce),

do 1. 1389 sídlo

Všechovo, do r. 1407 Valtířovo. Ke sklonku
15. st. byla v držení Malšovských & do
Lhota, Lhotka kamenná ves u Po stala se od nich 1. 1497 pp. z Pernšteina.
povic (Benešova), slula tak již 1. 1400 a Odtud patřila L. k Potšteinu. L. 1558 od
z Byd
byla přísl. Popovic. Při témž statku zů prodána Mikuláši Pecingárovi
stávala až do 1. 1850.
žína. Od té doby patřila k Vamberku.
Lhota kamenná, ves u Borotína, jež Na poč. 17. st. vystavěna tu tvrz. L. 1628
se přip. l. 1386 jako ves v osadě Boro zavražděn tu kněz Kamill Gramb. Tehda
tínské. V 16. st. patřila Malovcům & na přip. L. ke Kostelci. (H. ll. 29.)

zývala se také L. Přibíkovou.

Okolo

Lhota kostelní, ves u Poděbrad, za

!. 1530 dostala se Kateřině Malovcové, ložena i s farním kostelem nedlouho před
která ji ještě 1. 1556 držela. V 18. st. byla r. 1354 a patřívala k panství Poděbrad
v držení Kopidlanských z Kopidlna, skému. Po r. 1623 zanikla fara a L. při
pak rodiny Gótz, Týřovských a jiných fařena k Sadské; ]. 1784 tu zřiz. lokalie,
rodin, které se rychle střídaly. (Viz v Som která l. 1856 povýšena na faru. l,. 1813
vyhořela celá ves s kostelem a 1. 1817
merově topogr. Tab. 74.)
Lhota Kandelova, l. 1431 přísl.hradu kostel znova vystavěn.

Lhota Koubelova neb Koubalova,
Šelmberka a název jedné ze Lhot v okolí
ves “ Lašovic (Milevska), prvotně přísl.
(KřekovskéP u ŘemičovaP).
Lhota Kapsova, ves u Strakonic, bez hradu Kamýka, pak až do 16. st. hradu
pochyby táž, kterou Dalevoj vladyka před Hluboké. Od 1. 1569 patřila zase kc Ka
r. 1318 křižovníkům Svatomářským mýku, od poč. 17. st. k Obděnicům, s nimiž
daroval. Držena odtud ke Strakonicům a přip. k Vysokému Chlumci.
své příjmení měla již 1. 1569.

Lhota Kouskova,

tvrz a dvůr nyní

Lhota Karasova (dříveHalouškova řeč. u Černé krávy, nade vsí Neznašo
i Halušovska), ves u Smilkova, slula vem u Klatov. Držitelem jejím byl 1. 150!
napřed Smilkovskou a patřila l. 1402 Milota Beneda a l. 1521 Jan Beneda ze
Matěji Holubovi. V 16. a 17. st. patřila Štahlav. Lidmila, dcera tohoto, prodala
ke Smilkovu a obdržela příjmení své v 17. st. L. (1544) Janovi Kouskovi ze Sobě
tiček, jehož rod (1559 Václav, pak Jakub
od rodiny Karasův.
Lhota Karpíškova, ves, která byla (1- j.1607l, Jindřich (1- 162l) a Vilém
v 16. st. v zápisném držení Trčků z Lípy, (1- 1635), 1655 Jan a Albrecht) tu až do
17. st. seděl. Ok. ]. 1660 dělena na polo
u Věže (Něm. Brodu) ležící.
Lhota klášterská, Klášterec, ves vice; jeden díl pr. Ladislav Vilém I. 1667
u Hostinného, která patřívala ke klášt. a druhý díl Kateřina se synem svým Vi
Opatovskému. Tento tu měl proboštství lémem !. 1687 k panství Týneckému. (H.
(tak řečené Vrchlabské neb Labské, lX. 249.)

Lhota Krajícova — Lhota Lužná
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Lhota Krajícova, tuším nyní L. Če jmenování Křištanovic

lákova.

za Prachatici a

Záblatím.

Lhota králova, vesu Meziříčí(Opočna),

Lhota Kříženecká vizL. Křekovsk á.
Lhota pod Křivinou, starý název

jež nazývána proto tak, že založena před
r. 1346 v lese království. Ve 14. st. byl Lhoty Bolehostské.

Lhota Kršňákova viz L. Balkova.
tu kostel podřízený faráři v Meziříčí. V le
Lhota Kubcova, starý název L. Pej
tech 1407—1418 patřívala Jitce z Meziříčí
ve věnné zástavě od Třebechovic. Později sovy.

zapsala L. (1418) Prokop. z Talmberka.

Lhota Kuncmanova, dřevnínázev L.

l.. 1456 vyprosil si statek tento Vratislav buď Sejické neb prostřední.
Lhota Kunšova viz L. Zářecká.
7. Mitrovic. V 16. st. přip. L. k Opočnu.
Lhota pod Kůstrým, ves u Bukov
(PA. III. 308.)

Lhota králova, —\'esu Starého Sedla níka (Strakonic), která patřila v 16. stol.
(Mirovic), prvotně majetek královen, který k zámku Dobrši. Kocovč z Dobrše od
Eliška, manželka Janova, pod plat pro dělili ji k Ohrazenicům.
Lhota, Lhotka nad Labem, ves
dala. Právo to přešlo l. 1437 na Buška
Sekerku ze Sedčic, od něho ]. 1456 u Lovosic, založena před r. 1348 a proto
na Lipolta Vítu ze Rzavého, l. 1460 Novou L. řečená. L. patřila vždy ke zboží
na Jošta z Rožemberka, ]. 1461 na Jin Lovosickému.

dřicha Sádlo z Kladrubec,

pak na vla

Lhota Labounská,

ves, která patřila

dyky z Hodějova, od nichž 1. 1481 po v 16. st. ke hradu Velisi (snad část n_v
stoupena ke Zvíkovu. Při dělení tohoto nější Labouně).
Lhota lékařova, ves u Netolic, která
panství a Orlicka přip. L. k zámku Orlíku.

Lhota králova,

prvotní pojmenování patřívala l. 1347 pp. z Rožemberka

ke

vsi Kralovic (něm. Krallen), ve farnosti hradu Poděhusům. Po rozprodání Podě
Frantalské za Netolici. L. 1379 patřila ke husského zboží dostala se k Malovicům.
hradu Helfenburku, později z části k Li L. 1549 prodal Pavel Malovec díl svůj L.
Zikmundovi Malovci k Libějicům, odkudž
bějicům, z části k Netolicům.
Lhota Krásova, l. 1359 název jedné oddělena část tato ke Chvališovicům a
z vesnic, které patřily ke hradům Vim s nimi přip. ke Hluboké. Jiná část patřila
berku a Husí, dnes neznámého položení. l. 1600 ke statku Sedleckému & připojena
Lhota krejčova, starý názevvsi Krej s ním k Libějicům.
čovic za Prachatici a Záblatím.
Lhota pod lesem, Lesáky, vesu Lou

Lhotka krejčova,

tuším starý název ňovic, jež patřívala klášteru

Louňov

Německé Lhoty u Veselí n. L. ve 14. st. skému, pak až do r. 1547 městu Táboru
Lhota Křekovská (jindy Křížene a od r. 1548 zase ke zboží Louňovskému.
Lhota Lhavá viz L. Broučkova.
ck á). ves u Křekovic (M1. Vožice), v 15. st.
na vladyčí statky rozdělená (l. 1406 jeden
Lhota pod Libčany, ves u Libčan
Pabíkův, před tím Buzkův). l. 1523 tuším (Nechanic), : části jmění klást Opatov

táž, která byla jako pustá L. přísl. statku ského, později přísl. Kunětické hory a
Šebířovského. l.. 1612 patřila k Vyšeticům. konečně Pardubic, z části přísl. Roudnice,
Lhota Krchlebská, ves u Zbýšova s níž koup. l. 1513 k Pardubicům. V 16. st.
(Čáslavě), [. 1378 z části přísl. probošt obývali tu předkové slavného Balbína.
Lhota Libická viz Lhota žebračí.
ství Zbýšovského (odtud v 15. st. L. pro

boštova),

z části vladyčí statek (Adam

Lhota Lipanské,

starší pojmenování

Smach 1- 1388). V 16. st. nazývala se L. Malé (i Velké) L.

Lhota pod Lipskou, starší jméno
Hlaváčovy L.
s nímž přip. ke klášterství Sedleckému.
Lhota na křích, l. 1392 pojmenování Lhota Literátova, snad totéž, jako
L. Broumova.
.
Lhoty Janovské.
Lhota Křištanova, ve 14. stol. po Lhota Lužná, jinak Lužná, ves u Zá
Bolunkovou

a patřila ke hradu Chlumu,

521

Lhota Mackova — Lhota Mrkova

tonč (Krumlova), jež náležela klášteru z části přísl. Lomce, z části jiných soused
Ostrovskému (1310), S újezdem Záton ních statkův, s nimiž přik. k Týnci. Statek
ským přip. v 15. st. ke Krumlovu.

jeden patřil Kouskům

ze Sobětiček

Lhota Mackova, pojmenovánívesnice, (totiž jen dvůr), jenž po smrti Albrechta
která l. 1493 ke hradu Kosti patřila, snad Hynka Kouska také k Týnci prodán (1687).

část Zelenecké L.
Lhota Masákova, ves u Vel. Ždíkova
Lhota Mackova, ves u Ktise(Chvalšin), (Vimberka), prvotně jen Lhotka řeč., po

založená na klášterství Korunském & až vstala na zboží Zdíkovském křižovníkův
do 15. st. přísl. téhož kláštera, odtud pak Svatomářských a stála již 1. 1467. Později
zámku Krumlova.
patřila ke hradu Vimberku, od něhož od
Lhota Machovská, ves u Machova dělena po r. 1531 k Vysokému dvoru a
(Náchoda), ve starší době snad přísl. Ma od něho zase k Vel. Ždíkovu, k němuž
chova, v 16. st. k zámku Náchodu.
od 1. 1569 patřila.
Lhota malá, ves u Lhoty Rytířovy Lhota Mazancova v.L. Švejcarova.
Lhota městská, jinak Prachatická,
(Sobotky), l. 1406 snad statek Zikmunda
syna Václavova. Jiří Ušák z Lomnice pr. ves u Prachatic, jež patřívala obci Pra—
Lhotku (1437) Mikuláši Zajíci z Hazem chatické.
burka ke hradu Kosti.
Lhota Michalkova, starý název L.

Lhota malá. (dříveLipanská L.), ves Pejšovy.

Lhota Mikulášova vizL. Ptáčkova.
11Velké Lhoty (Kostelce n. 0), kterou
Lhota Milostina viz L. Slovanská.
l. 1474. Mikuláš z Lipan s Lidmilou ze
Lhota mladá viz L vysoká.
Lhoty vyženil. Potomek jeho Albrecht pr.
Lhota mlynářova, ve 14. stol. po
ji 1. 1526 k Potšteinu. L. 1559 od něho
odprodána k Borovnici a dostala se dědí jmenování Mlynářovic za Záblatím a
ctvím po Bohunce Bubnové roz. Okrou Prachatici a přísl. hradu Husi.
Lhota Mnichova, jinak Vesecká, ves
hlické z Kněnic synu jejímu Mikuláši ml.
z Bubna, jenž ji 1. 1603 ke statku Zá jjihovýc'nodně od Ronova n. D. ve farnosti
vrší prodal. S ním přip. ke Kostelci. (H. ;Heřmanské. L. povstala na klášterství
ll. 33.)
lVilémovském,
byla od 15. stol. přísl.
Lhota malá, Lhotka, ves u Bezmířejhradu Lipnice a rodu Trčkovského; od
(Otic), patřívala : části v 16. st. ke statku jr. 1556 patřila kUhrovu, od r. 1623 k Vesci,
Voračickéznu, z části k Olbramovicům a 's níž přip. k Ronovu. .
oddělena l. 1613 k dílu Zahradnickému. l Lhota mnichova neb mníškova i L.
Ěmnišská, jiný název Rybovy L.
Později přip. k Oticům.
Lhota malá viz L. Mrkova.
Lhota mokrá, ves u Nového hradu
Lhota Malátova, starší název L. Pa (Skutče), založená na klášterství
Po

zderkovy.
dlažském a od 15. st. přísl. zámku No
Lhota Malšova neb za Malšovici, vého hradu.
ves u Hradce kr., ve 14. a 15. st. vla
Lhota mokrá, ves u Benešova, l. 1327
dycké sedění (1606 Anežka ze L. a Staník, jen Lhota řečená a přísl. hradu Konopiště.
její zeť). V 16. st. byla statkem zádušním V 16. st. patřila k Bezejovicům, s nimiž
k městu Hradci králové a proto l. 1549 před r. 1543 přik. k Léštnu.
Lhota Mravinná, staré pojmenování
a po r. 1623 k němu zanechána.

Lhota Manova,

ves u Rohozné (Po L. dlouhé.
Lhota Mrázova,

ličky), až do r. 1850 přísl. hradu Svoja
nova.

Lhota Martinova,

dřívějšípojmeno

vání buď Lhoty prostřední neb Sejické ská,
u Dobříše.

snad dřevní název

Lhoty Bilantovy.
Lhota Mrkova (n. Hřivná, Ostrov
malá),

véska u Světlé (Vlašimě),

v 15. a 16. st. 1 části svobodství, : části

Lhota Marvalova, dolní, ves nad přísl. zámku Ostrova, s nímž připojena
Úhlavou u Janovic (Klatov), tuším v 16. st. k Vlašimi.
Mlstopisnýslovnlk: Část historická.
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Lhota Nádobova — Lhota písečná

Lhota Nádobova, tolik jako Hoři dlouhou ve farnosti Rynárecké, neznámého
lova
položení, snad u Benátek.
Lhota německá, ves u Trh. Dušník Lhota Ostrovská viz L. Mrkova.
Lhota na Ostrém, n. tvrz, která pa
(Příbramě), jež dána l. 1292 od krále
Václava II. kl. Zbraslavskému.
K to třila ke statku Lhoty hořejší (Aleniny),
patřila z části a byla od 1. 1420 nyní véska Ostrý.
Lhota pod Ostrým, staré pojmeno
v držení zápisních držitelův. Jiná část pa
třila l. 1556 ke Skorotínu a jiná od 16. vání Lhoty Aleniny neb Alínové.
Lhota otrhaná viz L. Švejcarova.
až do 18. st. k Dušníkám. K těmto přip.
muto

i ostatní části a L. přik. s nimi ku Pří— Lhota ovesná, ves u Smrdova (Ledče),
brami.
patřívala za starších dob ke kl. Vilémov
Lhota německá, ves u Pošně(Pacova), ském, od 15. st. k Lipnici a v 16. st. ke

již 1. 1430 tak řečená, byla ode dávna Světlé.
Lhota ovesná viz L. horní.
přísl. hradu Kamene, patřila od 1. 1557
Lhota ()žerovská (i Ožerovka),
k Proseči a později oddělena k Novému
dvoru.
d\'orec u Skrýšova (Neveklova), l. 1386
Lhota německá, dřívějšípojmenování a potom ves, jež patřila v 16. st. ke statku
dvoru Lhoty u Bošilce (rozdílná od ves Tloskovskému.

nice České Lhoty). Jinak se jí také krej

Lhota Pařezská, ves u Ostružna (Ji

čova L. říkávalo. l.. 1355 seděl tu Zdeněk čína), tak řečená proto, že stávala při
ze L., od 1. 1379 přip. se jako přísl. Bu hrádku Pařezu (proto v 16. stol. L. na
kovska. Později patřila k Bechyni & do— Pařezu). L. patřívala ke hradu Bradě a
stala se 1. 1530 v držení pp. ze Švam— s ním ok. [. 1500 přik. k Veliši.

berka. Potom p'rip. k panství Třeboňskému.

Lhota Pazděrkova (i Pazdern á),

Lhota německá, n. ves u Rozdělova véska u Popovic (Benešova), dříve také
Viz Malátova. Zde držela dvůr v 16. st. ro

při myslivně Mrakavech (Unhoště).
PA. X. 339.

dina Pazderků, odkudž své příjmení do
Lhota Něprova, někdejšípojmenování stala. Později tu bylo 6 svobodníků.
Lhotky u Bydžova (mezi Barchovem a
Lhota Pechlatova, někdejší název
Zachrašťany).
Lhoty u sv. Anny.

Lhota nižší vizL. dolní, Hnojíkova.

Lhota nová (n. pustá), ves u Třebo

Lhota Pechova, ves u Kravařova(Mi
levska), starodávné přísl. kl. Milevského,

nlna (Čáslavě), jež byla vladyčím statkem
avšak od 1. 1437 hradu Zvíkova a od 16. st.
(1380 Přibík z Úmonína, pak Adam Smach zámku
Orlíka.

'i- j. 1388, 1406 Zdich). V 15. st. patřila

k Paběnicům. L. 1565 prodal Václav Be

Lhota Pejšova (l. 1517 Kubcova,

dřichovský z Lomné ves L. Janovi ml. l. 1623 Michálkov a), bývala přísl. hradu
Saluvovi z Lípy, jenž tu 1. 1579 kostel Borotína a obdržela své nové příjmení

vystavěl. L. byla pak v držení Salavův od rodiny Pejšův tu posud osedlé (tedy
buď jako přísl. Úmonína aneb statek samo nikoliv Bejšová).
Lhota Petrova, názevstarý Hraštice
statný s tvrzí. Později byla v držení Bal

neb Chrastice.
bínův a skrze Alžbětu Haugvicovou
Lhota Petrova, Lhotka, ves ve far
z Orličné dostala se v držení rodu to
hoto a r. 1665 Bergmanův. V 18. st. přip. nosti Onšovské u Dol. Kralovic, jež patřila
ke klášterství Sedleckému. (M. X. 3, H. XI.) v 16. st. z části ke statku Onšovskému.
Lhota nová vizL. červená, hořejší. Ostatek býval rozdělen mezi svobodníky
Lhota nožířské., v 16. st. pojmeno (l. 1789 devět).

vání Lhoty u sv. Anny.

Lhota Petrova,

starší název vsi Pe

Lhota odraná viz L. Švejcarova. trovic (za Záblatím a Prachatici), !. 1359
Lhota Ohništská vizL. Smidarská. přísl. hradů Vimberka & Husi.
Lhota Okrouhlá, vesr. 1203se Lhotou Lhota písečná, písková, ves u Lhoty

Lhota Plachova — Lhotka Rychnovská
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kostelní (Poděbrad), jež se od 16. st. jako farnosti Vacovské u Volyně, jež se tuším
l. 1383 L. Mikulášovou nazývala. Tato
přísl. panství Poděbradského přip.
Lhota Plachova (nikoliv Bláhova), patřila tehdá k Radikovicům. Ve starších
ves u Smilkova (Otic), přip. se od r. 1417 zápisech Volyňských se nepřipomíná.
jako přísl. tvrze Koutské. Své příjmení
Lhota Pudílova, l. 1643 ná:ev L. Sa

Od 17. st. patřila ke lačov .
Lhota Purkartova, dřevní název L.
Lhota Pňova, Pněva, prvotní po Jeníčkovy.
jmenování L. Jeníčkovy.
Lhota pustá viz L. nová.
Lhota podbřezská, dvůr u Skalky
Lhotka Ratiborova, ves u Lhenic,
(Opočna), byla statkem samostatným až do
měla již v 16. st.

Smilkovu.

1. 1693, kdež od Viléma Antonína Mla jež povstala na klášterství Korunském po
tom (v 15. stol.) k zámku Krumlovskému
doty ze Solopisk přik. k Rychnovu.
Lhotka na Podhájí, starý název L. patřívala.

Lhota Řešetova, ves u Náchoda, prv.

Dohnalovy.

Lhota Prackova, ves u Radnice, jež přísl. hradu Ryzemburka, od r. 1579 statek
jméno své obdržela po Prackovi, jehož KunšeBohdaneckého z Hodkova, jenž
syn Kunrát ze 1.. žil 1. 1363. L. 1379 tu tu tvrz a dvůr postavil. Po něm držel L.
byly dva vladyčí statky. V 15. a 16. st. Petr st. Straka z Nedabylic ('l- 1616
až 1617), jehož rod (syn Václav, 1626
patřila L. ke Svinné.
Lhota prašivá, ves u Nákří(Hluboké), Anna, 1660 Petr Mikuláš) tu do r. 1716
patřívala ke zboží Dívčickému a s ním seděl. Tehdá koupena k Náchodu. (H.
VI. 56.)
l. 1550 ke Hluboké koupena.

Lhota prašivé. slove v l. 1621—1641

Lhotka u Lidmaně.

Lhota Řitka,

starý název vsi Řitky

u Mníšku.

Lhota přední v. L. dolní &Záborní. | Lhota, Lhotka nad Rohanovem,
Lhota přední, ves u Poděbrad, jež lves ve farnosti Vacovské u Volyně, jež

byla od 16. stol. přísl. zámku Poděbrad bývala přísl. zámku Dobrše až do 1. 1707
ského.
a odtud k Přečinovu patřívala.

Lhota přední, ves u Těchlovic (Dě

Lhota Roubíčkova,

ves u Postupic

čína) a ode dávna přísl. panství Děčín (Benešova), ve starší době zprosta Lhota
ského.
a od nepamětných dob přísl. statku Jem
Lhota Přibíkova, v 16. st. jméno L. ništského.

kamenné.
Lhota u přívozu víz Lhotka.
Lhota proboštova,

L Krchlebská.
Lhota Prosenícká,

Lhota rybářská viz L. Úřetská.
Lhota Rybova, ves u Soběslavě,léta
v 15. stol. název 1379 již tak řečená a přísl. hradu Choust
níka. V 15. st. nazývala se také L. mni

ves u Kosovy chovou, mnišskou i mniškovou, pro

hory, bývala ode dávna přísl. statku Ose tože snad část ke klášt. Louňovskému patří
čanského.
vala. Část snad patřila rodině Rybů v Sobě
Lhota prostřední (dříve buď Kunc slavi; l. 1546 držela tu ves Eliška Rybova
manova neb Martinova?), ves 1.1Lhoty a později patřila ke statkům města Sobě
Záborní (Dobříše), založená l. 1335 v lese slavě.
Kapčici v lovčovství Kamýckém od Kunc
Lhotka Rychnovská, dvůr u Rych
mana Hochinstollena. L. 1365 dostala se nova n. Kn. (chybně řečený L. Žalma
klášt. Slovanskému. V 16. stol. držena ke nova), n. ves v 15. stol. a odtud až do
Mníšku, napřed zápisně, potom dědičně. 1. 1850 přísl. zámku Rychnova (v 15. st.
L. 1601 odprodána Janovi ml. Bechyňovi 2 části též k Dubnu). Řehoř, zakladatel
: Lažan a patřila pak k Netlukám a před jednoty bratrské, obeslal l. 1467 souvěrce
r. 1636 koupena ke Starému Knínu.
své ke schůzi do L. a tu se jich 60—70
Lhota Ptáčkova, Ptákova, véskave z Čech a z Moravy sešlo. Biskupové tři
4o*
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Lhota Rytířova -— Lhota stoklasná

Lhota Slovanská (n. Milostina),
obráni losem a potom posvěcení od bi
skupa \'aldenského.
ves u Borotic (Dobříše), kterouž daroval
Lhota Rytířova, ves u Libošovic(So Karel IV. klášt. Slovanskému v Emau—
botky) již 1. 1497 tak řečená a ode dávna zích, odkudž slove Slovanská.
Lhota Slunečkova, někdejší název
přísl. hradu Kosti.
Lhota Salačova (i Salašova), ves Lhoty Beranovy v okolí Táborském.
Lhota Smetanova, ves u Čimelic (Mi
u Lukavce (Pacova), dříve L. pod Stra
žištěm řečená, !. 1415 z části přísl. Ko rovic), v 16. st. dílem přísl. statku Var
šetic. V 16. stol. patřila část k Pacovu a važovského, dílem Čimelického, což tak
část ke Hrádku u Roučkovic, oboje pak zůstávalo do r. 1850.
Lhota Smidarská, jinakOhništská,
k Pacovu: část patřila l. 1612 k Vodici,
část patřila až do r. 1707 k Lukavci a ves u Smidar (Bydžova). Ve 14 st. seděl tu
potom k Mezilesí. Ostatek byl mezi svo Bohuše Leptáč ('l' 1386), pak Pešík z La
bodníky rozdělen. L. 1643 slove také L. bouně ('i' j. 1391). V 15. stol. patřila ke
Pudilovou.
Smidarům, v 16. st. ke Smrkovicům část
Lhoty Samoty, Lhota za Sedlcem, a ke Smidarům také část.
véska u Plané (Tábora), ve starší době
Lhota solná, ves u Vimberka a jeho
snad přísl. statku Sedleckého u Plané, pak přísl. od 1-. 1359.
Lhota na Srubě, starý název Srubu
až do '. 1547 panství města Tábora. Léta
u
Chocně.
1547 sice postoupena králi, ale 1. 1549
Lhota Sťajická viz L. Sejická.
zase navrácena. Od r. 1561 přip. se tu
Lhota Staňkova, ves u Sobotky a od
jen jeden dvůr.
Lhota Sejická, (vlastněStajická, též 15. st. přísl. hradu Kosti.

Zálesní),

ves u Živhoště (Dobříše), zalo

Lhota

Stará,

žena [. 1335 v lese Kapčickém lovčovství Lhoty u Částkovic.

v 17. st. pojmenování

Lhota stará viz L. dolejší.
Kamýckého skrze Kuncmana Hochinstollen.
L. 1365 byla zase v držení králově a dána
Lhota stará, bezpochyby název ny
ke kl. na Emausích. V 15. st. uchvácena nější vsi Dórrstein v Šumavě za ByStřicí.
od zápis. držitelův & patřila později ke Od 1. 1379 přip. se jako přísl. hradu Paj
reka, l. 1440 slove Durstein, spustla pak
Zhudovicům.
,
Lhota Semínova, ves u Ujezda(Tur & zarostla lesem. V 16. st. opět postavena
nova), n. vladyčí statek(1364—1375 Ry a dostala nynější své něm. jméno. Kromě
vin, 1389—1416 Matěj). V 16. st. patřila toho byly v.okolí ještě dvě Lhoty, z nichž
Semínům ze Semína & držena kSe jedna snad dopadá na nyn. Freihóls.
mínu. L. 1554 oddělena Adamovi, jenž tu
Lhota Starcova. ves u Nadějkova
tvrz vyzdvihl. Po něm následoval Jindřich (Sedlce), l. 1506 statek Petra z Doudleb
(ok. !. 1590) a tohoto syn Adam. Tento s tvrzí. Pak patřila k Nadějkovu a před
prodal L. ke kníž. Frydlantskému, ale r. 1542 zase oddělena. Zůstala v držení
podržel ji pak jako léno, které dědila dcera Doudlebských (Diviše, 1578 Bedřicha a
jeho Anna Marie vd. Straníkova (1664). Petra, 1616 Anny Marie, pak Jiří Fran
Později přip. ke Hrubé Skále. (H. X. 78.) tiška) už do r. 1664. Pak ji měl Karel
Lhota Skašova, obecněSkašov, ves Jiří z Valdšteina, l. 1667 Frant. Adam
[. 1683 Václav
u Měčína (Nepomuku), pův. řečená jen Khek ze Švarcpachu,
Lhota a založená r. 1346 v lese Skašově. Fr. Budkovský z Budkova, od r. 1691
L. patřívalaklášteru Chotěšovskému rodina La Cron, pak 1. 1699 manželé
až do jeho zrušení.
Kůrnbergovi, kteří ji přip. k Nadějkovu.
Lhota Sklenářova, léta 1359 jedna (H. VII. 21o.)
Lhota stoklasná, ves u Chotovin(Tá
z vesnic, které patřily ke hradům Vim
berku a Husi.
bora), patřila od 15. stol. Hýlovcům
Lhota Slívova, v 15. st. název jedné z Polkovic a přip. od nich k Měšicům.
ze Lhot u Tábora.
Kromě toho tu bylo v 16. st. svobodstvi.
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Lhota Stračovská — Lhota Turská

Lhota Stračovská viz Lhota.
Lhota pod strání, ves u Hradce kr.,

Lhota. Šimkova viz L. Divůčkova.
Lhota Štěpanická, ves u Štěpanic

ode dávna přísl. téhož města (v 17. stol. (Jilemnice), prvotně řečená Lhotka a ode
dávna přísluš. hradu Štěpanického a od
řečená).
Lhota pod Stražištěm, starépojmeno r. 1628 Branné.

tuším L. za šibenicí

vání L. Salačovy.
Lhotka stříbrná,

Lhota Štěpánova,
ves u Mníšku, jež Lhot v okolí Chocně.
Lhota
těpánova,

se od 1. 1409 jako přísl. zámku Mníšku

1. 1418 jedna ze

ves u Štěpánova

připomíná, avšak bylai odloučena od něho (Vlašimě), ve 14. st. zprosta Lhota a ode
(l. 1490 k Čisovicům, ok l. 1520 k Ho dávna přísl. Štěpánova.
řovicům).
Lhota vastalova, vesu Krásné hory,
Lhota strhaná viz L. Bolehoštská. prvotně přísl. hradu Kamýka. Od 15. st.

Lhota Sudličkova (nikoliv Sudli držena ke hradu Hluboké a po odprodání
coval, ves u Brandýsa n. 0., jež byla
snad l. 1342 přísl. Boruhrádku (Lhota
UjčíkovaP), l. 1371 slove L. Tasovcovou
a patřila z části k Olešné. Jan Okrouhlický
ze Kněnic prod. L. (1519) Mikuláši Su

Kamýku (1569) patřila zase“ k němu.

Lhota

vejcar0va,

ves u Kraselova

(Strakonic), od 14..st. přísl. hradu Strakoni

ckého. L. 1356 slove Mazancovou,

pro

tože ji měl v nájmu Racek Mazanec z Kra

dličkovi z Borovnice, jehož rod tu na selova V 15. stol. se jí říkalo odraná,
t\rzi do 17. stol. seděl (1519-—1543 Mi v 16. st. otrhaná.
Lhota Táborova, tuším starší název
kuláš, 1565 Matěj. 1575 Václav, 1631
dcery tohoto Kunka a Hedvika). L. 1654 nynější L. kamenné u Vlkanče. L. pa
třila l. 1378 k proboštství Zbýšovskému,
koupena k Brandýsu. H. ll. 145.)
Lhota SUChá, ves u Nového hradu s nímž se dostala (1463) v zápisné držení
(Litomyšle), založená na klášterství Po Slavatův a ke hradu Chlumu. Adam Sla
dlažském a od- 15. st. přísl. zámku No vata z Chlumu prodal ji 1. 1579 s Vlkan
vého hradu.
čem Jindř.Chotouchovskému
2 Ne

Lhota Svachova viz L. Fišlova.
Lhota svankova viz Svankov.

bovid.

Lhota Tasovcova,
Lhota Svatonina (něm. Wade/schlag, Sudličkovy.

starší název L.

Lhota Tetínská, ves u Nové Paky
dříve Wallenschlag, t. j Smalenschlag, zko
molené Vodeň), ves u Frymburka (Vyšního pod Peckou, slove tak již 1. 1417 a byla
brodu), jež patřila od r. 1380 ke hradu přísl. hradu Pecky, s nímž se dostala k pan
Rožemberku.
ství Radimskému.

Lhota Šablova, Šavlova, ves na bý

Lhota Tetourova,

ves u Malé Chýsky

valém klášterství Korunském v rychtě Po (Milevska), řečená tak po Tetourech
kteří ji drželi a v 16. st. ke
lenské, jejíž nynější jméno ještě zjištěno z Tetova,
není
zboží Vlksickému připojili; z té příčiny tvrz
Lhota Šalomonka, též Neptejov, zdejší spustla. Při Vlksicích zůstala až do
n. dvůr v okolí Živhostě ]. 1546 již pustý. r. 1597. Potom se dostala k Malé Chýšce.

Lhota

arovcova,

ves u Hořic, jež; (H. VII. 21 1.)

Lhota Tlukáčova v. L. Kostelecká.
obdržela své příjmení od Šarovcův ze'
Lhotka třemešňová, název vesnice,
Lhoty, bývalých držitelův. l-. 1518 prodali
ji synové Janovi Václavovi Zahrádkovi jež patřila ]. 1548 ke Zvěstovu.
z Černé, od jehož dcer se dostala Ada
Lhota Turská, dřevní název Butovsi,
movi Karlíkovi z Nežetic. Potom se na od 16. st. přísl. hradu Veliše. Ku konci
statku tomto, na němž byla také tvrz, 16. st. držel dvůr zdejší sedlák Mikuláš
držitelé rychle střídali; měl ji také od Buta a slula od té doby Butowko. L. 1604.
r. 1549 Soběslav Pardubský z Mile prodána k Tuří a l. 1614 přikoupena ke
tínka (1- 1563). Dědici jeho prodali L.\ Kumburku. Od 1. 1624. patřila k Milčevsi.
(1567) k panství Hořickému. (H. V. 136.) (H. V. 282.)
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Lhota Týblova — Lhota Viničná

Lhota Týblova, tuším nyn. L. Čelá byl farní kostel již r 1350 a drželi ji
ova.
1 1360 Rous z Litic, 1362—1363 Ry
Lhota Údrnická, ves u Libaně, léta nart z Volduch, l. 1371—1374 Albrecht
1322 již s tvrzí, kterou držel Vok z Rot z Kolovrat, l. 1376 Bohuslav ze Švam
šteina. V 16. st. patřila k panství Veliš berka. L. 1400 držena k Březině, l. 1409
k Hoholovu a s ním se tato část dostala
skému. (H. V. 273.)
Lhota Uhlíkova, l. 1454 název ves k Oseku. Část patřila k Rokycanům a pro
nice, řečenépo držiteli Uhlíkovi již mrtvém. dána 1. 1584 ke Zbirohu. Část patřila
Protože se o ni brali zemané Rynárečtí v 16. st. k'Točníku a ostatek l. 1623 při
a byla jedním statkem s Mysletínem, lze konfiskací statku Oseckého také připojen
ji hledati v okolí Pelhřimova.
ke Zbirohu. Nedlouho potom zanikla fara.
Lhota uhlíi'ská, ves u Týnce n. L., L. 1785 zřízena tu lokalie a l. 1857 po
ode dáma přísl. kláštera Sedleckého. výšena na faru.

l.. 1436 zapsána Vaňkovi z Miletínka
Lhotka Vesecká, ves ve farnosti Heř
maňské u Chotěboře, prvotně řečená mni
a držena ppk k Pardubicům.
Lhota Uřetská, ves u Ejvanovic(Par chova, protože patřila ke klášteru
dubic). l. 1340 tuším rybářská řečená Vilémovskému. Od 15. st. držena v rodu
a přísl. Pardubic. L. 1414 patřila rodině Trčkovském, v letech 1556—1600 patřila
Rožnovských v Chrudimi (z části). Od 16. st. k Úhrovu, vl. 1623—1697 k Vesci a po
byla zase přísl. panství Pardubského.

zději k Ronovu.

Lhota Včelákova viz L. Balkova a Lhota Veselka, ves u Chotýšan (Vla
Čelákova.
.
šimě), n. s tvrzí, až do r. 1385 statek Ber
Lhota velká, pod Přeloučem, ves nartův, pak Děpolta z Libče, od něhož ji
u Přelouče, která patřívala klášt. Opatov koupila ( 1393)Zbynka ze Švabína. L. 1400
skému a zapsána r. 1437 s Kunětickou držel ji Vesel a l. 1405 odumřel tu Jakub.
horou Diviši Bořkovi z Miletínka. Po Od 17. st. patřila ke Vlašimi.
zději náležela k Pardubsku.
* Lhota Veselská, ves u Vys. Veselí,
Lhota velká, (prvotně L. Dobešov, jež již 1. 1412 stála a pp. z Vartemberka
\“ 17. st. chybně L. Lipanská), ves-u Bo k Veselí patřívala. Část vsi patřila až do
rovnice (Kostelce n. Orl.), která patřila 1. 1533 ke hradu Bradlci a dána pak na
1.1544 rodu Příbkův z Otoslavic a díl Jana z Valdšteina; tato l. 1544 při
l. 1567 prodána Jetřichovi Lipanskému koupena k Veselí.

z Lipan. Syn toho Petr dostal L. za díl

Lhota Vidlákova, ves u Poříčí(Bene

a postavil tu tvrz a dvůr. Po r. 1620 se šova) nazývala se tak již l. 1409. V 16. st.
děla tu Dorota Lipanská roz. Pecingárova. patřila k Týnci n. S. a později tuším k Le
L. 1634 k. L. Kryštof Ciran z Bom šanům. Kapitola Pražská prodala l. 1718

baku, k jehož rodu se přiženil rod Šlech L. FerdinandoviSchónpflugovi Pražanu.
tínův ze Sezemic. Za nich rozdělena Rodu tomuto, který zde zámeček vyzdvihl,
L., ale oba díly skoupil l. 1685 Jaroslav patřila L. až do r. 1744, kdež koupena
Alex. Náchodský z Neydorfu. Od něho ke Konopišti.
koupena (1690) k Borovnici a s ní připo
Lhota Vilasova, ves u Petrovic (Sedl
čan), dříve dolní řečená. L. 1489 patřila
jena ke Kostelci. (H. ll. 33.)
Lhota velká, ves u Janovic (Otic), část její k Obděnicům, od 16. st. až do
nazývala se prvotně Jadýrkovou a pa r. 1850 část k Petrovicům a vl. 1513 až
třilu ]. 1578 ke Smilkovu, tuším, z části, 1538 část k Zahrádce. Ostatek rozdělen
sice se L. po celé 16. st. a až do r. 1850 byl mezi svobodníky. Na jednom svobod
ství seděla rodina Vilasův.
jako přísl. statku Janovského přip.

Lhota velká, dlouhá (n. i Vlčkova),

Lhota Vilémova, v 16. st. název nové

farní ves pod Račem (u Zbiroha), v jejímž vsi založ. u Suchdola na panství Třeboň.

bezprostředním sousedství byla Lhotka
Lhota Viničná, Chaloupky, vesu Rož
neb Lhota malá s mlýnem (1379). Ve L. ďalovic, pojmenovaná po vinicích, které

527

Lhota Vlaštkova — Lhota Zářecká

tu v 16. st. bývaly. L. 1611 přip. se jako seči, avšak od 1. 1584 zase ke Kameni
přísl. Nového zámku Nepokojnického.
Později patřila zase k Proseči.

Lhota Vlaštkova, v l. 1379—1458

Lhota vysoká, dvůr u Libže ve far

přísl. hradu Helfenburka za Bavorovem a nosti Divišovské, n. ves, která bývala přísl.
snad totožná se Lhotou Ratiborovou.
hradu Šternberka. Vrchnost svedla ves na
Lhota volavá, volová, ves u Chře dvůr. Když l. 1752 Marie Barbora hrab.
novic (Ledče), prvotně na arcibiskupství, z Roggendorfu statek Třebešický odpro
pak zápisná až do 1. 1547 a v držení rodu dala, přidala k němu L. v. (MB. 11. 84.)
Trčkovského. Od r. 1547 patřila k Vla
Lhoty vysoké, dvě vesnice u Bystřice
stějovicům a pak k Ledči.
n. M., jež byly 1. 1444 pusty a přísluš.
Lhota Vožerovská v obecné mluvě, statku Bystřického. L. 1496 byly lesem
zarostlé
Jedné z nich říkalo se také L.
správně Ožerovská.

Lhota Vranova, Vranovská, Zaho prostřední.
Lhota záborní, přední neb horní,

řanská, ves u Vranova (Benešova) přip.

se 1. 1404. V 16. stol. patřila ke Komor ves u St. Knína, založená okolo 1. 1330
nímu Hrádku.
v lese Kapčici v lovčovství Kamýckém. Od

Lhota vrbová,

ves u Lhoty kostelní KarlaIV. dostala se klášt. Slovanskému

(Poděbrad), od 15. st přísl. hradu Podě & v 15. stol. držena zápisné ke Mníšku.
bradského.
V 16. st. stala se dědičnou a l. 1601 od

Lhota vrchní v. L. horní, Hubkova. prodána Janovi ml. Bechyňovi z Lažan.
Lhota Vrzalova, starší pojmenování Odtud držena ke Pnětlukám a v 17. st.
vesnice Lhoty ve farnosti Hei-manské za přip. ke Starému Knínu.
Lhota zadní, ves u Těchlovic (Děčína),
Čáslaví. L. 1491 patřila k Rusinovu, l. 1567
k Lipce a v l. 1620—1695 k Modletínu. jež bývala přísl. hradu Děčína.
Lhota zadní viz L. Jobova.
V 18. st. patřila ke statku Klokočovskému.
jehož sídlem se stala, když tu Jan Karel
Lhota zadová, n. dvůr u Tloskova,
Šenovec z Ungrsvertul. 1789 zámeček jenž byl v 16. stol. pust & patřil ke Tlo
skovu.
vystavěl.

Lhota vysoká, Lhotka mladá

Lhota zahajská viz L. zálesní.

Lhota záhumní, záhumení, véska
i malá, ves u Března (Boleslavě), jež
patřila l. 1406 z části ke statku Telib u Dol. Bousova (Sobotky), jež náležela
skému. V 17. st. patřila k Březnu.
r. 1497 ke hradu Kosti.
Lhota vysoká, n. i Davidova, ves

Lhota Zákostelská,

ves u Kostelce

u Poříčí (Benešova), l. 1358 statek Jeskův. (Náchoda), jež patřívala v 15. st. ke hradu
L. 1437 připovídal se k ní Jan Žák po Visemburku a s ním přip. k panství Ná—
smrti Dudíka a Jindřicha. V 16. st. patřil chodskému.

tu dvůr Žebrovcům a od r. 1582 Jiří
Lhota Zálesí, v 17. stol. název vsi
kovi Přibyšickému z Přibyšic. V 17. st. Lhoty u Kamenice n. L.

seděl tu rod Lhotákův

ze Lhoty (1665

Lhota zálesní viz L. Sejická.

Lhota Zálesní, zahajská, ves u Stu
Václav). Předposlední z nich Antonín za
střelil se v L a bratr jeho a dědic Václav dence (Jilemnice), ve starší době zprosta
Karel prodal L. (1737) Karlovi Davidovi, Lhota, v 16. stol. a ještě r. 1602 přísl.
krajskému sekretáři. Tento byl 1. 1741 panství Vrchlabského, ale potom k Jilem
z domácích nepřátel M. Terezie nejúčinli— nici a Branné.
vějším, pročež odsouzen k smrti, avšak
Lhota Zářecká (v 15. st. Kunšovař),
životem darován a do života vězením opa ves u Chocně, jež ode dávna, avšak jen
třen. Statek L. jemu zabrán a prodán z části patřívala ke statku Chocenskému,
část (Lhotka pod Choceňkem) patřila
l. 1743 ke Konopišti. (MB. 111. 77.)
Lhota vysoká, ves u Pošně (Pacova), l. 1506 k Brandýsu a část k Borohrádku,
1. 1523 přísl. hradu Kamene. Později pa kteráž l. 1546 také k Brandýsu koupena.
třila část k Pošni a část od 1. 1557 k Pro Tak to zůstalo až do r. 1850.
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“Lhota zárybničná — Lib

Lhota zárybničná (prv. L. za ryb Obděnic, ]. 1593—1601 z části přísl. Pe
níkem), ves u Chýnova (Tábora), v letech trovic, pak ke Křepenicům a konečně
1391—1547 přísl. hradu Kozí. L. 1547 k Vysokému Chlumci.
Lhotice, ves u Mn. Hradiště, ve 14. st.
postoupena od Táborských králi, avšak
l. 1549 zase navrácena. V 17. st. patřila z části přísl. kl. Hradiště, 2 části statek
část k Měšicům.

vladyčí (Mikeš -|-j. 1462) s tvrzí. Od r. 1462

Lhota zbožná, nejstarší jméno vsi patřila k Valečovug později tu byl svob.
Zbožnice u Vadslavic.
dvůr, který se dostal kVinařicům. (H. X.
Lhota zelená, farní ves u Nýrska, od 38-)
Lhotice Šadova, ves u Želiva, n. s tvrzí,
starých dob až do r. 1757 přísl. statku
Dešenského (již 1. 1533 zelenou pojmeno na níž seděl l. 1400 Markvart,

syn Vilé

vaná) a vl. 1757—1850 přísluš. panství mův. V 15. st. drželi ji Dobrovítovští
Bystřického. Za neznámé doby postavena z Újezda, z nichž poslední byla Anna
tu kaple, lt níž později přistavěna loď. Salavova : Ú. L. 1559 ujal Lhotici Jan,
U ní zřízena ]. 1786 lokalie, jež l. 1857 1. 1567 Jiřík Salavové, pak následoval po
Vrchotických z Loutkova !. 1616 On
na faru povýšena. (TB. 172.)
Lhota Zelenská, Zelenecká, ves dřej z Ostešova, jenž ji 1. 1628 prodal.
u Libáně, která stála snad již r. 1337. L. 1642 koup. ji Alžběta Františka Teng
Od |5. st. patřila z části ke Kosti, v letech naglova :: po její smrti prodána (1674)
ke klášterství Želivskému.
1542—1585 z části k Obrubům.
Lhota zlatná, starší pojmem. (1362)
Lhotice, ves u Dol. Kralovic, n. s tvrzí,

nynější Zlatenky

u Pošně (Pacova) až do r. 1598 statek Vraždů

z Kun

V 16. stol. patřila k Pacovu (ještě 1550), valdu, pak až do r. 1617 přísl. Křivsou
později Ondřeji ze Chmelného (1- 1566) a dova, odtud do r. |628 statek Malovcův.
l. 1621 ke Kamenici.
L. 1630 koupil ten statek Jan Vražda

Lhotka žabí, tvrz &dvůr, l. 1550 ma z Kunvaldu. Odtud patřila k Martinicům,
jetek Václava Srbského ze Ž. I..., bezpo
chyby nynější dvůr Lhotka u Otradovic
(v okolí Otic) až do r. 1850 svobodství.
Při něm bývala ves, jež patřila v 17. st.
k Neustupovu.

později k Dol. Kralovicům. Za starých dob

nazývala se také L Vraždovou.

(MB.

Xl. 22.)

Lhotice Růžkova,

ves u Čechtic, n.

s tvrzí, \. 1363 statek Onše Tluksy z Čechtic.
Lhotka žabí, v 15. st. pojmenování ]. 1388 Pešíka Stekla a pak Jetřicha Váchy
vsi (? neb jen dvoru), jež patřila ke hradu (1-j. 1421). L. 1436 patřila Zdeňkovi Ma
Kolínu.
lovci. Pavel Dřítenský z Malovic prodal
Lhotka Žalmanova viz L. Koste L. (1542) Janovi &Jiříkovi br Růžkům,
lecká.
svobodníkům z Miřetic, jichž potomci Růž

Lhotka žebračí neb Libická,

ves kové z Rovného dvůr popl. L. až do

u Chotěboře, až do r. 1383 statek Vaňka r. 1611 drželi.“ Kromě toho tu drželi Růž
Bezchleba 7.části a z části kl. Vilémov kové a jiní rodové svobodství. (MB. XL 54.)
ského. V 15. st. byla v držení rodu Trč— Lhotka viz Lhota.
Lhůta viz Lhota.
kovského; od r. 1556 patřila k Úhrovu,
později (1591) ke Světlé, od r. 1597 ke
Lhýšov (ob. Lhey'šou), ves u Ml. Vo
Studenci a pak ke statku Libickému.
žice, ve staré době na vladyčí statky roz
Lhota žebračí, žebračetina, l. 1406 dělená, z nichž povstala svobodství. Dvůr
sídlo Zdíchovo, v 15. st. přísl. Tchořov, držel na poč. 16. st. Matěj Koza a l. 1549
pak manský statek Sudliců ze Tchořov, koupen k Neustupovu. Část vsi patřila
jest bezpochyby totožná se zaniklou Lhotou, v l. 1603—1674 k Sebířovu a odtud k Ml.
Vožici.
v okolí Víckovic, Hostkovic a Petrovic.
Lhota Želenská viz L. Zelenská.
Lib (pův. Ljub r. 1178 a 1236), pra
Lhota Žemličkova, ves u Obděnic staré pojmenování potoka Martinického
(Sedlčan), dříve L. horní, ]. 1489 přísl. u Dolních Kralovic.

Libakovice — Libčice

Libakovice, ves u Přeštic, jež se přip.
v zákl. listu Vyšehradském (1088), kterýž
kostel měl i r. 1336 tu nějaký díl; avšak
kromě toho byly r. 1266 a 1272 majetkem
klášt. Chotěšovského. Část Vyšehradská
dostala se po r. 1420 v zápisné držení
světských pánův & patřila l. 1491 k Rou
povu. Ostatek patřil v 15. st. k Řenči &
k Drahkovu. Roupovská část koupena léta
1599 k Vodokrtům & s nimi se dostala
též k Řenči & s ní celá ves přip. k Dolní
Lukavici.

Libáň (pův. Ljubaň), město, jež se již
r. 1340 jako městečko připomíná. L. pa
třila ode dávna ke hradu Staré. Arnošt
arcibiskup, jsa spoludržitelern tohoto za
ložil v L. špitál. Kdysi v 15. st. založen
tu také kostel (tuším s farou). L. 1574 na
prosbu Jiříka Pruskovského z Pruskova
vysazena L. za město a obdarována erbem
a 2 jarmarky. Kromě toho obdržela maje
stát na vybírání cla. Obyvatelstvo vyzná
vající víru pod obojí po r. 1623 hlavně
přičiněním jezovitův Jičínských na katoli
ckou víru obráceno. Působili tu Vít Johan
nides, Matyáš Burnatius aAdam Kravařský,
jichž práce 1. 1629 ukončena. Od r. 1688
patřila L. k panství Kopidlanskému. Kostel
l. 1754 s velkým nákladem znovu postaven.
L. 1820 a 1821 zuřily tu požáry al. 1850
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k Žumberku, s nímž se dostaly k Nase
vrkám. (H. I. 171.)

Libčany (původně Ljubčané), farní ves
u Nechanic. v níž měl klášter Opatov
ský roli (1086). Od r. 1252 vyskytuje se
jako statek vladyčí Častův. L. 1398 drželi
je Jan Roudnice a Václav, I. 1406 Jan
Sova, farář Dvorský, Racek &Jan a 1410

Bušek. Léta 1516 seděl tu Jan Donat
z Těchlovic.
V 16. st. patřily L. obci
Hradecké, ale 1. 1547 jí odňaty a pa
třily Janovi z Pernšteina, od něhož se do

staly v držení Nejedlých

z Vysoké

(1549). Tito drželi L. až do 17. st. Ná

sledovalipotom Strakové z Nedabylic,
jichž poslední, Jan Petr, odkázal jmění
svá na zřízení šlechtické akademie. (H. V.

338)

Libčeves,

farní ves u Bíliny, po níž

se nazýval r. 1251. Protivec 1 L. a l. 1295
Smil. Ve 14. st byl tu farní kostel. L. pa
třívala tehdá pánům ze Žirotína, v l. 1390
až 1401 Pešíkovi a od r. 1416 Kryštofovi

z Minic. Potomci tohoto prod. L. (1437)
Václavovi Cardovi z Petrovic. Později
seděla tu zchudlá větev pp. z Vartem
berka

(Zikmund &Václav 1—j.1483). Na

poč. 16. st. drželi L. Vřesovci a po nich
od r. 1544 Jaroslav Beřkovský ze Še
bířova, a od r. 1548 Bušek Kaplíř ze
stala se L. sídlem c. k. úřadův. V L. na— Sulevic, jehož potomci prodali L. (1588)
rodil se (1836) Dr. J. Emler. Erb: Štít Janovi Vřesovci z Vřesovic. Rod Vře
červený, v němžto u spodku žlutý kopec sovcův seděl tu až do 1. 1642, kdež prod.
o 3 pahrbcích, na kterém v prostřed brána L. Kryštofovi Ferd. z Lobkovic. Zůstala
s černými vraty zavřená a na té podkova pak v Bílinské pošlosti téhož rodu a po
špicemi dolů obrácená (erb Pruskovských) jejím vymření dostala se kníž. pošlosti.
a vedle té z každé strany věže stříbrné Matriky založeny ]. 1661 a asi tehdá ob
s kulatými krovy, každá s 3 okny a 3 stín novena fara, která po r. 1623 zanikla.
kami. Mezi věžemi kráčí na stínkách
Libčice (pův. Ljubčia). ves u Dolních
brány jelen maje přední pravou nohu po Kralovic, jež ležela v 11. st. v újezdě Sva
zdviženou.
'
tavině a patřilakapitole Vyšehradské.
Libaníce, ves u Hroch. Týnce, dříve Po r. 1420 dostala se v zápisné držení
vladyčí statek (1440 Adam, 1450 Mach). Močihubův z Kralovic, dána jim k dě
Na poč. 16. st. patřila část k Žumberku, dictví a proto držena potom k Horním
část měl Matouš 7. Habrova a dostala Kralovicům až do r. 1850.

sel. 1555 v držení Talackův z Ještětic.
Libčice, Libřice,
ves u Jaroměře,
Později měli tu Malovci z Malovic tvrz, v níž byl před r. 1356 kostel farní. L. ná
která prod. (1590) Václavovi Talackovi ležely až do r. 1420 klášteru Svato
z Ještětic. Ten L. 1. 1592 prodal a od polskému.
Všechno toto klášterství do
r. 1613 patřily k Orli. Od r. 1636 zase stalo sev 16 st. v držení Trčků z Lípy,
byly samost. statkem a l. 1660 koupeny jimž dědičně doprodáno.

L. potom při
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pojeny k panství Smiřickému. Po r. 1623 :1' 1731 Norbert Haugvicz Biskupic, l. 1759
sklesl kostel na ftlialní.
!Václav Frant. Heymerle, pak sv. p. Lary
Libčice (vyslov. Libšíce), farní ves nadjšové ze Lhoty a od r. 1775 rodina Bole

Vltavou u Kralup. Klášteru

Břevnov-Islavských z Rittersteina.

Druhýz nich

skému patřila tu část s lesem a řekoujBenedikt vymohl l. 1798 majestát, že byla
podle základ. listu (993), jinou část tuiL. na městys povýšena a jarmarky nadána.

měla kapitola Boleslavská (1052). Veš Libečov (pův. Ljubečo'v),ves_u Un
14. st. byl tu farní kostel, jehož podacíghoště, jež patřila r. 1228 klášteru
sv.
příslušeloklášt. Zbraslavskému i s ves-iJiří. Po r. 1420 dostala se v držení svět
nicí. Po r. 1420 uchváceny L. od svět-*ských pánů, l. 1400 patřila Jaroslavovi
ských držitelův a kl. Zbraslavský vida ne- ze Šternberka.
Nástupce jeho Ladislav
možnost vyplacení doprodal je 1. 1558 .la-„ze Št. odkázal L. kapitole
Pražské
chymovi Šlikovi z Holiče, od něhož1'(15o7), která se v něj po jeho smrti uvá
postoupeny l. 1559 Floryanovi Gryspe-lzala.
V 16. stol. dostal se zase v držení
kovi a přip. k Nelahozevsi. Když fara po i pp. ze Šternberka, patřil pak k Červenému
r. 1623 zanikla, přifařeny L. k Minicům.(Újezdci a připojen s ním kTachlovicům.
L. 1766 kostel znova vystavěn a l. 1787!(MU. 144..)
zřízena tu lokalie, která l. 1854 povýšena. ( Libědice, Libětice (pův. Ljubč'dici),
na faru.
|farní ves u Kadaně, jež patřila r. 1226
avšak [. 1318 pa—
Libeč (pův. Ljubeč), potok tekoucí od :klášt. Doksanskému,
jtřila Střezimírovi. Ve 14. st. byl tu farní
Žacléře (1260, 1301).
Libeč (něm. Gabersdorf), ves v okolí „kostel. Podací vykonávali 1. 1358 Kuneš
Trutnova, která se r. 1260 přip. Tehdá la Zdich se synem Sulkem, l. 1386—1410

ji daroval ldík ze Švabenic křižovníkům Erhart z Doupova, avšak byly tu také
Zderazským. Po r. 1420, když kl. Zde drobné statky a ještě v 16.' st. dva dvory
razský vypleněn, potažen L. k panství Trut Doupovcův a Libnaurův. Tento dostal se
novskému, k němuž až do 1. 1850 náležel. v držení Novohradských : Kolovrat
Český název již v 16. st. upadl v zapome' (1556) & vystavěna tu tvrz. Tuto koupila

nutí

l. 1606 Otilie Doupovcova

Libeč, ves u Maršovic. ve 14. st. vla
dyčí statek, na němž seděl rod Košíků
z Libče. V 16. st. patřila L. k Zahrádce,
vlastně k Maršovicům a s nimi připojena
k Tloskovu.
Libeč, jinak Rytířov, ves u Děčína,
až do r. 13,15 L., později R. jmenovaná,
jež patřila ode dávna k panství Děčín
skému.
Libeč, Libice, městys nad Doubravou

Doupovci tu drželi dvůr až do 17. stol.
prodavše svůj dřevní dvůr již l. 1572.
V 17. st. patřily L. do rodu Zmyslovských

ze Žďáru.

a dostaly se dědictvím v držení karmeli
tánů v Praze. L. 1786 zabrány k nábož.
fondu a l. 1808 prod. k Maštovu. Kostel
l. 1687 znovu vystavěn. Matriky založeny
l. 1594.

Liběhrad,

n. hrad na skále u Libčic,

jehož založení Hájek přikládal kněžně Li
u Chotěboře, jenž se v podvrž. listech dosti buši beze všeho důvodu a jen pro shodu
záhy připomíná. (Viz Pam. arch. X. 654.) prvních tří písmen. Bezpochyby založen
Před r. 1362 byl tu farní kostel se vsí. od kl. Zbraslavského k ochraně statku
Až do r. 1420 patřil L. klášteru Vilé Libčického a spustl v 15. stol. (H. Vlll.

movskému,

později byl v zápis. držení 255)

Trčkův & držen k Lichnici & Lipnici.
Liběchov, farní ves u Štětí, již 1. 13.8
V 16. st. patřila ves Libice ke Světlé, od vladyčí statek. Ve 14.. stol. byl tu farní
níž prod. (1597) Vlachyni starš. : Říčan kostel, jehož podací vykonávali ]. 1354
& patřila pak k Nov. Studenci. V 18. st. Nachval & Zdislav & od r. 1414 páni
oddělena od něho a byla zvláštním stat z Dubé. V 15. st. vystřídalo se tu několik
kem, který drželi po Kustoších l. 1727 zemanů. naposled Mik. Skalík ze Chcebuze.

Jindř. Karel Metternich, pak rod Buttlerův, Od toho koupil L. Jan ze Vchynic a od
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tohoto Radslav Beřkovský z Šebířova starodávna klášt. Ostrovskému
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patří—

(1513), jehož rod (1540 Vilém, 1543 Jaro vala (zejm. 1282). Král Zikmund zapsal
Později ji měl
slav) tu do 1. 1547 seděl. Pak následoval L. Matěji z Černožic.
Kašpar Belvic z Nostvic, jehož potomek Ctibor z Beztahova, jenž ji 1. 1475 Ja
Jindřich L (1621) Mandaléně Malovcové novi Benedovi z Nečtin postoupil. Po
z Chýnova prodal. Po Malovcích dědili tomci jeho měli L. asi 80 let. Následovali
okolo 1. 1657 Villanové a Karel Ludvík Špetlové z Janovic a od r. 1573 Jiří Vo
Villani prodal L. (1664) Františku ze děradský z Hrušova. Vilém z Rožem
Scheidleru. Od této rodiny dostal se L. berka k. L. 1. 1584 a daroval ji zná
dědictvím Pachtům z Rajova, od nichž mému pokladači Edvardu Kelleyovi,
fara [. 1731 obnovena & kostel znova vy jemuž zabrána a prodána l. 1597 k Dol.
Břežanům.
stavěn. Pak následoval rod Veithův,
k němuž se pěkně vzpomínky poutají.
Libeň, ves u Karlína i s tvrzí, v l. 1406
Liběchov, l. 1541 vesnice na panství až 1419 vladyčí statek Jana Rotleba, od
Novohradském, jejíž dnešní polohu určiti něhož k. ji Václav Cvok 11-j. 1456). Dě
dici tohoto prodali L. Lidmile z Chyš &
nelze (snad Ličovř).
Libějice, vlastně Libějovice (pův. z Jiren (1- j. 1473), po níž následoval
Ljubějovícz), ves u Netolic se starým zám Václav Karel ze Svarova. Část L. byla
kem. jež se r. 1264 přip., jsouc sídlem“ tehdá a potom v držení Vlašimských
Později následoval Jan
Tomášovým. Od r. 1352 seděl tu Pešek z Tymberka.
Malovec, po němž z téhož rodu ]. 1374 z Roupova, jehož syn Václav pr. L. ok.

Diviš al. 1389 Dobeš následoval. V 15. st. l. 1500 ZikmundoviHolcovi : Květnice
držel L. Diviš, potomek jich (1467). Lěva ('I' 1520). Po něm následoval Mikuláš
('i' j. 1523), nástupce jeho, zůstavil šest Bryknár z Brukšteina (1'1525), jehož
synův, z nichž Diviš l. 1548 L. na svůj rod (Albrecht 1- 1590 a synové jeho Jiří
díl obdržel. Tento prodal L. (1557) Vile-* a Albrechtu tu do 1. 1595 seděl. L. 1595
movi z Rožemberka. Bratr a nástupce k. L. Eliška Hofmanova z Donína (+161 1|
jeho Petr Vok odkázal L. sestřenci svému &odkázala ji Janovi z Černhauzu,
dru
Janovi h1ab. Zrinskému
(1- 1612). Po hému manželu svému. Léta 1608, dne
tomto dostaly se L. v držení rodu Švam 25. června učiněna v L. památná smlouva
berského, avšak l. 1620 zabrány a daro mezi císařem Rudolfem a bratrem jeho
vány Karlovi hr. z Buquoy. Za Buquoyův Matyášem. Potomkům Janovým patřila L.
starý zámek přeměněn v dům úřednický až do r. 1651, kdež prod. JanOVi Hartví
al. 1696 založen Nový zámek 11 L., kovi hrab. z Nostic. Tento pr. L. (1662)
ale teprve Filip Emanuel 2 B. pečoval obci Starého města Praž. Za Pražské
o dokončení stavby, což se 1. 1747—1754 vlády rozšířena tvrz v zámek a postavena
stalo. Jan Jozef Buquoy prodal L. (1801) kaple (1770), při níž zříz.1 1837 exposi
knížeti Jozeíovi ze Švarcenberka, jehož tura. Od r. 1850 L. velice vzrostla, ještě
potomstvu panství dosud náleží. V l. 1816 pak více se vzmáhala v posledních letech.
až 1817 Nový zámek opraven a o druhé (Dějiny vydal l. 1896 Lad. Hejtmánek)
Libeň vysoká, ves u Mělníka, jež pa
poschodí zvýšen. (H. Vll. 118.)
_ Libel (prv. Ljubel), ves u Kostelce n. 0., třila od r. 1207 křižovníkům Něme
jež se 1. 1414 jako přísl. Častolovic při ckým a r. 1237 byla trhovou osadou,
pomíná. Později patřila k Potšteinu a Liti z části ale také byla jměním kapituly
cům a od r. 1559 zase k Častolovicům. Boleslavská a platy šly také ke špitálu
Libeň (pův. Ljubeň), ves u N. Bydžova. Lipskému. V 16. st. patřila L. k Řepínu,
N. tu byla tvrz, avšak z vladyk jest znám od něhož oddělena jako díl Jiříka Karla
jediný Mikeš Pertolt (1445—1461),z Nežetic. L. 1595 koupil ji Tobiáš
který již L. nedržel. V letech 1516—1850 Hrzán z Harasova od Zikmunda Karla
2 N., avšak potomku jeho Václavovi za
byla L. přísl. Bydžova. (H. V. 308.)

Libeň

nová,

ves u Jílového, jež za brána a prodána l. 1622 Filipovi Fabri
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ciovi z Rosenfeldu,

jenž ji zase přip. říkoviSlepotickěmu ze Sulic (asi 1561).
Později následoval Jiří Karban z Olšan
(asi 1. 1580), pak Vilém z Rožemberka,

k Řepínu. Do té doby tu byla tvrz. (BM.
567-)
Libenice, ves mezi Kolínem a Kutnou
Horou, jež se nacházela r. 1142 mezi

statky klášteru Sedleckému

darovanými.

Král Zikmund zastavil L. (1422) Erkin
gerovi ze Seinsheimu,
avšak l. 1437
zastaveny Hanušovi z Rychnova, od jehož
syna Kašpara dostaly se před r. 1454
Hynkovi a Pavlovi br. ze Zaluňova. Pak
měli L. do r. 1499 Kostkové 2 Po

stupic, po nich Jan Janovský ze Sou
tic.

Na poč. 15. st. vystřídali se tu vl.

jenž L. s Novou Libní spojil. S ní připo
jena k Břežanům.
Liberec, město nad Nisou, prvotně ves
řečená Reichenberg, jinak Habersdorf),
která měla r. 1360 svůj farní kostel. L. pa
tříval, pokud lze pamětmi doložiti, pánům
hradu Frýdlantu. Ke v'zrůstu obce přispělo
na počátku 15. st., když se tu vzmáhalo
soukennictví a Jan z Bibršteina ('i- 1424)
tu první cech založil. Městečko, které takto
ze vsi povstalo, přip. se r. 1454, a kolem

z Prachňan (l. 1510) a Lorečtí 2 El něho vznikaly po celé 1-5.——17.st. nové
kouše (1514), po nich Trčkové z Lípy. vesnice. Ještě před vymřením rodu Bibr
L. 1539 k. L. Jindřich (Smíšek), jehož šteinského (1551) ujalo se v L učení
z Vrcho Lutherovo & udrželo se tu do 17. stol.
“K povznesení L. nemálo přispíval Bedřich
z Rederu a výtečný jeho hejtman Jáchym
Ulrich. Onen jim udělil právo piva vai-ití,
tento obezřetně řídil osudy města za synův
Bedřichových, a ti všichni vyprosili r. 1577
majestát na dva výroční trhy, erb městský
Libenice, ves u Prčice, kterou držel; a pečetění zeleným voskem. V l. 1579 až
asi r. 1420 Petr z Šebířova a tehdá? 1587 postaven nový farní kostel. Za Mel
prodal V 16. stol. patřily Hýlovcům chiora z Rederu lze pozorovali velký po
z Polkovic, po nichž dědili Dvořečtí krok v městských živnostech. Po smrti
z Olbramovic. Od těchto postoup. (1.577) Melchiorově ('i' 1600) zpravovala vdova
JindřichoviVrchotickému z Loutkova. Kateřina roz. Šlikovna Frydlant a L. až
Ten připojil je k Uhřicům. V 16. st stala do plných let syna Kryštofa, ale r. 1609
tu tvrz, která později spustla. (MB. Vlll. usadila se v L. davši posavadní úřední
108.)
dům (r. 1574 založený) v zámek rozšířiti
Libenky, Libinky, ves u Drahobuze & potvrdila r. 1612 svobody města. T. r.
(Úště), v 15. stol. statek Petra Krávy převzal vládu nad L. Kryštof, který Libere
('l- j. 1,437), v 16. st. sídlo Libenských
ckým také vaření piv a prodej vína a soli
z Blatna. 5 poslední z nich Annou Václav potvrdil. Když koupil L. r. 1622 Albrecht
Novohradský z Kolovrat L. vyženil z Valdšteina, nastaly L., který později
(ok. l. 1550). Později přip. k Liběšicům, spojen jest s knížectvím Frydlantským, horší
od nichž odděleny s Drahobuzí a pak při časy. Kníže odňal jim ihned právo piva
dány ke Chcebuzi a Liběchovu.
vařiti a od r. 1623 prováděna katolická
Libeř, ves u Jílového, jež se připomíná reformace s velikým úsilím, ale beze všeho
l. 1314. Ve 14. st. byla tu fara, jejíž po úspěchu. Kníže sice zamýšlel jakousi svo
dacími pány byli 1. 1362 Štěpán, Dlužek bodou města svá obdařiti, ale úmysl ten
a Velislav, l. 1402 Jaroslav, od r. 1413 zmařen brzkou jeho smrtí; avšak pro zmá—
Kolman z Křikavy. Potomci tohoto drželi hání se trhův obilných a řemesla soukenni
část L. ještě v 16. st., ostatek s tvrzí pa ckého založeno r. 1630 nové tržiště (Neu
třil do r. 1545 Mladotám ze Solopisk. markt). Nástupce jeho Matyáš hr. Gallas
a odtud Vilémovi Křineckému z R0 uvázal se v L., když bylo město r. 1634
nova. Od jeho potomstva postoupena ke kromě několika stavení docela vyhořelo,
Konopišti, ale za nedlouho dostala se Ji ale vzmáhalo se zase a užilo aspoň na čas

potomci zvali se Libenickými

višť. L. 1593 vyplaceny L. od Vratislava
Libenického z V. a připojeny k zámku
Kolínskému, avšak l. 161 1 zřízena tu samo
statná správa královská Za nedlouho při
pojeny zase ke Kolínu. Tvrz zdejší l. 1643
vyhořela. a spustla.
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bývalých svobod, když byl r. 1639 v moci
Švédův. Gallas sice podporoval soukenníky
zdejší, ale obci v ničem neuvoloval. Když
r. 1647 zemřel a poručnická vláda na
stala, obnovena katolická reformace, poně
vadž v městě nebylo nic více, než jen
28 katolíkův, ale násilné její provádění
spůsobílo stěhování valné do ciziny &ško
dilo i vrchnosti i poddaným. (Z celého
panství se prý 7000 osob, většinou prů
myslníkův a obchodníků vystěhovalo). Sou
časně usilovali L. 0 to (1650 , aby jim
právo piva vařiti navráceno bylo, avšak
ač i u dvora v té věci jednáno. nebyl vý
sledek nijaký. Když se r. 1661 bratří
František a Antonín Gallasové dělili, dostal
onen L. za díl, ale přikoupil Frydlant

zase (1674) Za něho usiloval Kryštof
Tugeman, purkmistr Liberecký, o to(1680),
aby obci byly svobody skrze císaře na
vráceny, ale opět marně a olstonal snahu
svou bolestným vězením na Frydlantském
zámku. Kromě toho týrání i soukenníci
zdejší od r. 1669 tím, že jim činěny pře
kážky ve svobodném kupování vlny a od
r. 1690 konečně nuceni, vlnu od vrchnosti
kupovati. R. 1700 vymohl si L. u císaře
Leopolda dva nové trhy výroční. Přese
všechny překážky přibývalo v městě a na
panství tolik soukenníkův, že bylo okolo
r. 1728 asi 500 mistrův. V následujících
dobách živnost tato ještě více zkvětala,
poněvadž vláda sama k tomu přihlížela a
čím dále, tím více vrchnostem vliv na živ.
nosti odnímán byl. (R. 1758 povolila v L.
trhy na vlnu.) Také ohec dostala samo
statnější působnost král. potvrzením svobod

svých (1747) a rodina hrabat Clam-Gallas
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druhá továrna a od té doby se počet jich
množil. Největší rozkvět této živnosti padá
po r. 1825. Do té doby padá také regu
lování města, postavení a zřízení nových
ústavův (1831 střelnice, 1836 špitálu, 1837
reálky, r. 1848 knihtiskárny, r. 1854 spo
řitelny). R. 1850 dostal L. zvláštní obecní
statut, čímž postaven na první místo po
Praze a zřízeny tu zemský soud a ob
chodní komora. R. 1859 docíleno želez
ničné spojení s Žitavou a Pardubici. Erb:
Štít stříbrný a u zpodu trávník, na němž
brána a věže červ. barvy; brána má že
lezná otevřená vrata, zl. mříží a stínky a
na ní jest štítek modrý se stříb. kolem
(znak Rederovský), věže jsou čtverhranaté
s okny, cihel. střechami, zl. makovicemi
a železn. korouhvičkami. Mezi nimi stojí
na stínkách brány zl. korunovaný lev ve
skoku. (Hallwich, Gesch. v. R.)
Liberk (něm. Rehberg, pův. Richen
berg), farní ves, n. městečko u Rychnova
n. Kn. Za dávna tu býval hrad, který
držel l. 1310 Vilém z R. Potomci jeho byli
1318 Heřman. Ješek, Drslav, Oldřich a
Jeruše a l. 1355 Heřman. Oldřich a Dobeš.

Potomci jich nazývali se Přepyskými
z Rychemberka. Ok. l. 1367 připojen L.
ke Skuhrovu a s ním se dostal k Častolo

vicům. Půta z Častolovic

zapsal L.

(1396) manž. své Anně kněžně Osvětim
ské k věnnému držení. L. 1425 dobyt hrad
od Táborů a později opanován od Jana

Koldy ze Žampachu. L.. 1441 obležen
jest hrad od hotovosti krajské, ale Kolda
učiniv příměří zůstal v jeho držení. Léta
1457 dobyl hradu Jiří Poděbradský a
zbořil jej. L. přivtělen potom k Liticům
a Potšteinu, od nichž oddělen s panstvím
Rychnovským. V 17. st. sklesl L. na ves
nici. L. 1691 postaven tu dřevěný kostel
a l. 1749 zříz. lokalie, která později na
faru povýšena. (H. II. 188.)

také více obci přála, než předešlí držite
lové. Ok. r. 1770 klesaly tu živnosti zase
a některé potom zanikly; ale tím více zmá
halo se soukennictví asi od r. 1780, po
něvadž mu otevřen prodej do Turek &do
Liběšice, Liběšovice, ves u Bíliny,
Vlach. Tim přibývalo obyvatelstva a domův
(r. 1771: 829, r. 1780: 872), pak založil. jež byla od r. 1057 jměním kostela Lito
hr. Krystyan Filip novou čtvrt městskoul měřického. Cís. Zikmund zapsal je r. 1437
po něm zvanou (1787), tak že za krátkou\ Jakoubkovi z Vřesovic. Od potomkův
dobu počet domů na 1036 vzrostl. První jeho drženy L. k Doubravská hoře.
továrnu na sukna založil Jan Jiří Berger
Liběšice, městys u Úštku, který patřil

Později tu
(1798), po čemž brzo (1800—1803) za r. 1239 kl. Kladrubskému.
vedení strojů následovalo. R. 1802 povstala byla tvrz, kterou držel Albert z L. (1278
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až 1319), předek Škopků z Dubé, po něm
syn. Albert (1319—1347), pak Beneš z D.
(1357—1402), tohoto syn Beneš Silný
(1- j. 1. 1407) a pak Jan (1420—1426)
ztéhož rodu. Ve 14. stol. byl Štu farní
kostel. V 15. stol. seděli tu pp. z Rab

šteina, po nich p. z Gutšteina.

z Duban.

mřel ok. [ 1399. V
ke statku Věžnickému
tu před r. 1620 nový
ze všeho zbyly jen 4

16. stol. patřily L.
a vrchnost postavila
dvůr, avšak ]. 1699
chalupy.

Liběvice, Libovice (pův. Ljuběvict),
Na poč. dvůr n. ves u Krs (Bezdružic), kterou dal

16. st. k. je Karel z Duban, po němž
je 1. 1542 Oldřich syn jeho držel. Když
tento zemřel a jmění jeho rozděleno (1575),
dostaly se L. Kunrátovi a Lvíkovi (1- 1580)

br. Žichovcům

(1385) Děpolt z Libže od Bernarta a ze

Ratata (asi 1186) klášteru

Kladrub

skému. Tomuto patřila r. 1239. L. 1379
byly L. vladyčím statkem Hrdihora ze
Slavic. L. byly bezpochyby od Němců kři

Po jich vy žáků vypáleny a v 16. st. pustou vesnicí,
která patřila ke statku Cebivskému a po
z Vře zději k Bezdružicům.

mření zase děleny L. mezi dědičky a do

staly se do rodu Kyšperských
sovic a Sezimů z Ústí. Od těchto

Líbeznice, vlastně Grunta sv. Maří

získán

díl oněch a větší díl L. patřil (lat. Vallis S. Mariae), ves a kostelík
k Úštku. S ním dostaly se L. jezovitům u Libenic (Kutné Hory). Před r. 1358 byl
u sv. Klimenta, kteří [. 1630 také díl tu farní kostel, jehož podací náleželo arci
L. Merodovský získali. Od 1. 1773 patřily jáhnům kraje Kouřimskéh0u V 16. stol.

L. stud. fondu. Po r. 1623 zanikla fara
a za neznámé doby zřízena expositura
(snad 1644, když matriky založeny). Léta
1815 kostel znova vystavěn.
LíběŠov, n. tvrz u Bezvěrova, která
byla v 16. st. již pustá. Bezpochyby bý
vala sídlem pánův Bezvěrovských, poně
vadž se vladyky zvláštní 2 L. nepřipomí
nají.
Liběšov, n. dvůr u Žep, který držel
]. 1404 Blažek, měšťan Malostranský.
Libčšov, n. dvůr v okolí Kunrace a
Krašovic, jenž v 15. st. spustl a l. 1499

v okr. Karlínském, jež se r. 1236 připo
míná. Před r. 1380 byl tu farní kostel,

přik. k Vlašimi.

jehož podací kanovníkům

patřily L. ke statku Liběnickému, s nímž

dědičnězískányod Libenických z Vrcho
višť S ním připojeny k panství Kolínskému.
V 16. neb 17. st. zanikla fara. L. 1814
zbořen zdejší starý kostelík a v l. 1815
až 18l8 nynější kostelík postaven. Pozn.:
Ač se tento kostel l. 1405 výslovně Gruntou,
jinak L., nazývá, soudíme přece, že tu
maten s blízkými Liběnici, neb l. 1358
slove také Liběnice (M XIII. 67.)

Líbeznice (prv. I.jubeznici), farní ves

Vyšehrad

Liběšovice, ves u Podbořan, jež se ským náleželo. Král Jiří zastavil L. (1459)
r. 1281 jako vladyčí statek Smilův přip. obci Pražské a při dělení statkův na poč.
|.. 1325 prodal je král Jan kapitole 16. st. dostaly se Staroměstským. L. 1547
Vyšehradské, která je do r. 1420 držela. jim zabrány a prodány t. r. Duchkovi
Odtud byly v zápisném držení, dostaly se Chmelíři ze Semechova, jehož potomek
ok. ]. 1563 Jaroslavovi Libšteinskému
Kateřina vd. Grofova prodala L. (1591)

: Kolovrat, !. 1575 dědičně prodány a Elišce Hofmanové z Donína. Potom
připoj. k Petršpurku. Po rozdělení tohoto patřily nějaký čas k Libni. Nosticové přip.
panství dostaly se k Libořicům. Část byla je k Pakoměřicům. Fara l. 1693 obnovena
od r. 1660 v držení Sekerků ze Sedčic. a kostel v l. 1788 _ 1793 znova vystavěn.
Liběšovice viz Liběšice.
Libež, ves u Vlašimě, po níž se na
Libětice, ves u Strakonic (pův. Lju zýval [. 1388 Děpolt z Lihže. V 16. st.
bělici). jež se od r. 1243 jako majetek patřila k zámku Šternberku, od něhož
křižovníků Svatomářských připomíná a po l. 1739 oddělena a k Třebešicům přidána.
zději držena byla ke Strakonicům.
L. 1712 založena kaple od zdejšího mly

Libčtice, Libětičky, n. ves na býv. náře.
Libchava česká, ves 11Ústí n. Orl.
Ješkovi z Moravčic, jinou stvrzí koupil Na místě Libchav byl r. 1227 les řečený
statku Věžnickém. Část patřila l. 1380

Libchava dolní — Libice

na Ljubchavě,

který hrabě Kojata od po němž bratr Zdeněk (1'1641)
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kázal Nakasovi. Ve 14. stol. byl tu farní doval. Po jeho smrti dostal se v držení
kostel a později také tvrz. Na L. seděli L. řád křižovníkův Svatomářských.
1360—1371 Petr Hrb ze Žamberka & Kostel l. 1809 znova vystavěn.
l. 1397—1415 Jindřich z Brandýsa.
Libchyně,
ves u Nov. M. n. M., jež
V 15. st. přip. ke hradu Žampachu, od patřila v 15. st. ke hradu Krčínu, & po
něhož prodána (1574) Janovi starš. ze zději k Novému Městu, které na Krčínsku
Žerotína a přip. k Brandýsu. V 17. st. založeno. Jan Černčický z Kácova daroval
zanikla fara a teprve 1. 1864 obnovena. L 1. 1527 obci Novoměstské.
(H. ll. 146.)
Libice, farní ves n. hrad ve dvou ohra
Libchava dolní, něm ecká, farní ves dách (jedné, kde jest ves, a jedné od ní
při předešlé, v níž byl farní kostel již ve opodál) založený. L. byla sídlem knížat,
14. st Držitelem jejím byl v l. 1360—1363 kteří sloučivše pod svým panstvím několik
Smil z Brandýsa a l. 1392 Jindřich, Je kmenů naposled vládli v celých východních
třich & Jan téhož rodu, od 1. 1405 Jan a jižních Čechách. Od území knížat Praž
s Petrem Slepkou a Mikulášem, konečně ských dělily toto knížectví Třemšín, Brdy
Jan sám a l. 1440 Mikeš a Smil. L. 1502 vysočina u ústí Sázavy, potok Mochovský
držel L. Vaněk z Bubna, po němž dědili a čára asi od Lysé k Sobotce. Zdali po
strýci jeho Mikuláš a Otík. Onen přik. vstalo z kníž. Zlického aneb z kníž. Char
část L od Jana z Pernšteina. Když vnu vátův, dnes nesnadno uhodnouti. Ke slou
kové jeho se 1. 1588 dělili, dostal Jan čení těchto rozlehlých částí přišlo asi ok.
L. d. Tomuto l. 1622 L zabrána a pro 1.950 a pánem jich všech byl Slavník,
dána Albrechtovi V E. 2 Valdšteina. Od jenž šťastně a mocně panoval. Po smrti
tohoto postoupeny [. 1624 Maří Majdaleně Slavníkově (981) drželi knížectví synové

Trčkové z Lobkovic a nedlouho potom jeho Soběbor, Zpytimír, Pobraslav,
přip. k Landškrounu
Fara v 17. st. za Pořej a Čáslav (jiní, Vojtěch a Radim,
nikla, l 1778 zavedena tu administratura. b_vli duchovního stavu!. L. 995 ulicí-ili
l. 1802 kostel znova vystavěn a l 1854 Vršovci na L. 1 dopuštění kníž. Boleslava Il.
zříz fara. Někdy tu byla tvrz. (H. ll. 116.) a dobyvše jí Slavníkovce tu přítomné z ko
Libchava horni, ves u předešlé, tak stela sv. Maří vylákali a \'ěrolomně po
řečená teprve od r. 1588, když Albrecht vraždili. Skrze to knížectví jejich spojeno
z Bubna část Něm. Libchavy za díl ob s knížectvím Pražským. Knížata obnovivše
držel a zde tvrz vystavěl. L. |611 prodal hrad Spálený sázeli sem úředníky, kteří
týž statek bratru Janovi, jenž jej připojil kraj Libický zpravovali. Jeden z nich byl
Božej Vršovec. jenž ]. 1108 na L. za
k Dolní Libchavě. (H. II. 117.)
Libchava horní, Liběchov, ve 14.st. vražděn. Po té úřady přeneseny na Havraň
Chotohošť, farní ves u Lipého. Ve 14. st. a L. sklesly na ves, která byla 1. 1228
byl tu farní kostel a podací jeho patřilo s celým okolím v držení klášt. sv. Jiří.
z části ke hradu Klinšteinu, z části i. 1372 Tento je držel do r 1420. Tehdá uchvátili
k Žandovu a vl. 1377—1417 ke Kono L. páni Poděbradští, jimž l. 1437 zapsány,
jedům. Onu část koupil před r. 1410 Jan tak že od té doby byly přísl. hradu Podě
z Gausku, jehož potomci se zvali Kousky bradského a páni tu vysadili manské dvory.
z L., sedíce na tvrzi v Dolní L. Tato pa Za neznámé doby postaven tu kostel sv. Jiří,
třila pak viad. z Kouče, dostala se okolo jenž v 17. neb 18. stol. sv. Vojtěchu po
1. 1523 s částí L. h. Smilovi ze Vliněvsi svěcen. Druhý starší kostel zrušen a l. 1825
a l. 1544 ke Kamenici. L. 1574 postaven z něho vystavěna fara. Dějepisci 14. stol.
od Jindřicha z Vartemberka zámek v L. h. L. ve spojení přiváděli s Libuší, což i mezi
Tento odprodán !. 1611 Dorotě Berkové lid vniklo. (PA. Vll. 248)
a od této prodán léta 1614 Jindřichovi
Libice, ves neznámého položení, jež

z Pencíku. Tomuto zabrána L. al. 1623 patřila r. 1226 klášt. Želivskému.
Libice viz Libeč.
prod. VilémoviVratislavovi z Mitrovic,
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r. 1252 les při horním toku conis aqua), ves u Pelhřimova, v níž byl
před r. 1355 farní kostel. Tehdá patřila
L. ke statku Božejovskému. Kromě toho
tu byl malý (snad svobodnický) statek
(1457). Při dělení Leskovcův l. 1584 od

Libicko, Libický kraj, viz Havran
sko, Nymbursko.
Libichov, Libín, hora u Prachatic
(1370)
Libiněves, Libňoves (pův. ]juběně

loučena L. od Božejova a příděl. k Hor
nímu hradu S ním přik. později k Hor.
ves), dvůr u Žiželic, n. ves, jež se r. 1300 Cerekvici. Později oddělena a byla do
přip. R. 1410 tu byla tvrz, na níž seděl r. 1850 samostatným statkem. Po r. 1623
Jan Kyjata ze Zásady a l. 1430 Jan zanikla fara a teprve 1. 1874 obnovena.
z Hostic. R. 1517 zůstal tu jen dvůr, (M. XlV. 34.l
Libkovice (prvotně Ljubkouici), ves
který patřil k panství Žiželickěmu. (H. V.
297- )
u Žlutic n. s tvrzí a vlad. statek (1363 Pavel,
Libinky viz Libenky.
1371—1393 Petrovec, 1407 Mikuláš). Léta
Libiš, ves u Labe u Mělníka, jejíž velmi 1452 měl je Jan Hora 2 Ocelovic, jehož
starý kostel byl před r. 13 7 farním. Tehdá potomci (1523 Jan, Jiří a Bernart, 1574
tu také byla tvrz na níž Jan a Diviš bratří Jan st.. 1577 synové Bernartovi) tu do
2 L. seděli. L. 1364 drželiL. Adam, Mar r. 1583 seděli. Díly jednotlivých bratří

kvarta Libek ze Záhoří, od r. 1371 pa skoupil Petr Novohradský z Kolovrat
třila k Obříství, avšak přip. se i později a prodal L. (1583) Kryzeld'ě Švamber
Ctibor 1 L., maje díl vsi, týž, který patřil kové z Lobkovic. Patřily odtud k Chý
do l. 1547 Pražanům. Později náležel díl ším, avšak v 17. st. staly se samostatným
k Obříství a díl k Dol. Přívorám, s nimiž statkem, který patřil hr. z Valdšteina,
se dostal l. 1604 v držení obce Mělnické. od r. 1694 pak rodině Clary; od 1. 1807
L. 1789 vystavěn tu evang. chrám. (BM.:

rodině Venišův.
569)
!patřilyk
Libkovice,
ves u Roudnice, jež byla
Libišany, ves u Pardubic, ode dávnaj ve 14. st. zčásti majetkem kl. Roudni
přísl. kl. v Opatovicích. Král Zikmund ckého, z části statkem vladyěím. Po
r. 1420 uchvátil duchovní část Jan Smi
zastavil L. (1436) Zdeňkovi Švábovi
z Chvalkovic.
Král Jiří obnovil l. 1465 řický a přip. k Roudnici. V l. 1521—1850
zápis ten Mikuláši Berkovi z Dubé. avšak patřila část k Běškovicům, druhá od r. 1522
se službou ke Kunětické hoře. Od něho k Beřkovicům, od r. 1554 k Bechlínu a
dostaly se L (1470) Jindřichovi knížeti od 17. st. do r. 1850 zase k Beřkovicům.
z Minstrberka, avšak ten je dal 1. 1477 Třetí část patřívala v 16. a 17. st. ke Cti
Václavovi ze Zahrádky. L. 1493 postou něvsi a později až do r. 1850 k Roudnici.
peny k panství Pardubskému.
Libkovice (pův. Ljubkovici, něm. Lí
Libišice, Libšice, farní ves u Žatce, quilz, pův. Lucwilz), ves u Duchcova, jež
po níž se r. 1281 Zdislav 2 L. nazýval. se přip. r. 1186 jako majetek křižovníků
Ok. r. 1350 byl tu farní kostel sv. Jakuba Svatomářských; kdysi před r. 1240 kou
a patřil se vsí až do r. 1391 pánům pil ji Slávek, opat Osecký, a připojil ke
z Koldic. Od r. 1401 panovali tu držitelé kláštertví Oseckému. Ve 14. stol. byl
hradu Liěkova, později připojeny k Dobři tu farní kostel. Za neznámé doby zanikla
čanům.
tu fara a kostel sklesl na lilialní.

Libkov, Lipkov, Slibkov, Zlibkov,
ves u Kdyně, r. 1379 statek vladyčí, v 16. st.

Lible viz Libel.
Liblice (pův. Ljublici), ves u Č. Brodu,

a pod
přísl. dílem Ryžemberka, dílem Úsilova jež patřívala k arcibiskupství
(před tím 1447 část k Poleni, avšak i část řízena byla Č, Brodu. Po r. 1420 uchvátil
vladyčí 1459 Jana star. z l..). V 16. stol. L. Jan Sádlo ze Smilkova, l. 1461 za
byla ves pustá, v 17. st. patřila k Mileti— psány třem vladykám & drženy od vl. ze
Strážnice až do r. 1507, pak od Pa
cům a l. 1720 koupena k Bystřici.
Libkova

voda (i Libi/zav,lat. Lub šinků z Trojanovic

a hned po nich

Liblice — Libodržice

537

Bradáčů z Toušeně ještě 1.1523. Tehdá l. 1714 v kamenný kostel rozšířena. Léta
tu byla tvrz.

Asi od r. 1530 drželi L. 1785 zřízena při ní lokalie, která pový
(1530 Jiří, šena ]. 1855 na faru. L. 1788 kostel roz
1556 Zdeněk a Jáchym), po nichž násle šířena věž přistavěna. (TB. 91.)
doval l. 1567 Jiří st. Ota z Losu a jeho
Libnov, české pojmenování vesnice

Vachtlové z Pantenova

potomci. Petr Šturm z Hyršfeldu po Liebenau, blízko Hertenberka, k němuž
stoupil L. (1583) obci Brodské, která patřívala.
Libňoves viz Libiněves.
také od Smiřických dvůr náprávničí při
koupila.

Po r. 1620 zabrány L. a prod.

!. 1623 k Čer. Kostelci.
Liblice, farní ves u Mělníka, l. 1321
statek Kunrátův & Fryckův, jichž potomci
v 16. st. vymřeli. Ve 14. st. byl tu farní
kostel a tvrz. L. drželi 1357 bratří Jan,
Kuneš & Frycek, později až do r. 1448

Liboc (pův. Ljuboc od zakladatele Lju
bota), farní ves u Prahy, jež prý dána

klášteru Břevnovskému hned přijeho
založení. Ve 14. a 15. st. držel tu klášter
18 zemí a zůstal v držení L. i po r. 1420.
Ve 14. st. byl tu farní kostel, jehož po
dací náleželo opatům. V 16. stol. zůstala
klášteru jen menší část vsi, jejíž větší část

Jan. Ok. l. 1485 k. L. Jindřich ze Smiřic
od Viléma z Pernšteina, ale Ladislav, ná s kostelem přidána ke statkům nejvyš.
V 17. st. kostel obnoven.
stupce jeho, prodal L. (1544) Jindřichovi purkrabství.
Vlinskému : Vliněvsi, jehož potomci Po r. 1790 založil klášter na svých grun
(Smil 1- j. 1592, Jindřich 1- 1611, Smil) tech novou vesnici (Dolní Liboc), od kteréž
tu do r. 1621 seděli. Následovala pak Anna doby se prvotní ves Horní L. nazývala.
Špetlová z Dubé s manželem Jetřichem Liboc (něm. Leibilsch), ves u Falknova,
(1-1640), po nich Pfefrkornově z Oto která bývala přísl. hradu Kynšperka, od
pachu, k nimž se přiženili Pachtové r. 1604 Kacengrynu a později Pochlovic.
z Rajova- a od r. 1669 L. drželi. Po
Liboc (něm. Leibilsch), potok ústící do
nich následovali po r. 1822 Dýmové ze Ohře u Kynšperka, jenž se přip. r. 1165
Stříteže & od r. 1862 Antonie hrab. a 11 1.
z Valdšteina. Matriky založeny [. 1670.
Liboc, potok ústící do Ohře u Libočan,
po něm jmenovaných (1566).
(BM. 573.)
Liblín (pův. Ljublín), městys nade Mží,
Libočany (pův. Ljubočané, že se usa
jenž se přip. r. 1181 jako sídlo Přemilovo, dili při ústí Liboce), ves u Žatce, jež se
r. 1228 však náležel klášteru Svato r. 1226 přip. Na poč. 14. st. byl tu vla
jirskěmu.
Později byl L. přísl. hradu dyčí statek, pak se dostaly L. králi, jenž
Libšteina. Když tento v 16. st. pustl, po jel. 1357klášt. Postoloprtskému po
stavili si držitelé tvrz při dvoře v L., která stoupil. Tehdá tu byl farní kostel, jehož.
byla 1. 1579 v držení Myšků ze Žlunic. podací patřívalo opatům. Od 15. stol. až
(Viz Jireěkovu Rukověť I. 355.) Statek ten do r. 1547 patřilyL. obci Žatecké, pak
koup. l. 1599 Anna Gryspekova z Dra jí vzaty a l. 1550 koupeny k Ličkovu. Po
henic. L. 1622 zabrán Václavovi Gry rozprodání Ličkovska patřily k Sedčicům,
Spekovi a postoupen vdově Juditě, s níž od [. 1598 Kryštofovi st. Doupovi z Dou
jej vyženil Petr Jiří Příchovský 2 Při pova. Jeho nástupci Vilémovi ml. 1. 1623

chovic, avšak [. 1638 zase zabrán a pro zabrány a prodány Floryanovi Jetřichovi
dán BenjaminoviFruveinovi z Podolí. ze Žďáru. V 17. st. byly v držení Nosticů,
Po jeho potomcích následoval (1675) Jan od r. 1656 Elbognárů z Dol. Šenfeldu, pak
Kryštof ze Štampachu.
V 18. st. drželi Přichovských (od r. 1665), v 18. st. Pocků
L. rodiny Montecuculi, Ledebour a od z Palmfelsu, Janinallů, od r. 1740 Schrollů
r. 1801 Wurmbrandové.
L. 1752 po ze Schrollenberka, od r. 1779 rodiny Wein
berger.
staven nynější zámek.
Libnič, farní ves u Lišova, jež bývala
Libodržice, Libodřice, ves u Svojšic,
přísl. hradu Hluboké. L. 1681 vystavěny po níž se nazýval r. 1266 Milhost z L.
tu dřevěné lázně a dřevěná kaplička, která Část její daroval Mik. Rokycanský (1346)
Místopisnýslovnlk:Čist historická.
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k nadání klášt. sv. Ducha v Praze, část
s tvrzí byla statkem vladyčím (1 386 Nutbor,
1408 Bernart a Aleš, 1437 Jan Hladký).
Jedni zemané zvali se odtud Kluckými
z I... Na poč. 16. st. seděl tu Jiřík Vodě

(1- 1569) l. 1560 na město povýšeny. Po
něm následoval syn Jiřík, který město
1. 1591 výsadami obdařil. L. 1594 mu
všechny statky zabrány. Císař Rudolf po

stoupil L. (1604) Zikmundovi Batory,
radský z Hrušova, od něhož je okolo bývalému knížeti Sibínskěmu, který 1. 1613
1. 1505 Jan Dobešovský : Malenovic zemřel. Po jeho smrti dány L. Adamovi
koupil. Syn tohoto Jiřík promarnil L. a ze Šternberka (1-1623), jenž dal 1. 1614
dostaly se okolo 1. 1550 Jiříkovi Bader městu obdarování. Po něm následoval syn

skému z Újezda. Po tomto je měl syn Frant. Mat. Karel (1- 1648), po němž sy—
Václav (1575) a tohoto dcera Anna, s níž nové jeho následovali. L. 1665 postoupili
je vyženil Diviš Hostačovský : Petro— L. mateři své Lidmile Benigně roz. z Říčan,
vic (1590). L. 1596 následoval Jindřich ale ta je prodala (1672) synu svému Václ.
Mírek ze Solopisk & později Karel Vojtěchovi, jenž l. 1675 cechy obdaroval
Mrácký z Dubé, od něhož k. L. ('615) & svobody města potvrdil. Od něho koupil

Purkart Střela z Rokyc. Tento držel L. Gundakarhr. : Dytrychšteina (1676),
také n. duchovní část, která vl. 1436 až jehož potomstvu až do vymření náležely.
1593 ke Kolínu náležela (1- 1629). L. měly L. 1683 stavěn jest zámek zdejší.

Ferdi—

odtud stejné držitele s Krucemburkem až nand, nástupce Gundakarův, potvrdil léta
do r. 1685. Dostaly se potom vdržení 1690 svobody města a syn jeho'Leopold,
Vchýnských, Desfoursův (1705) a Ku l. 1700 (1-1708). Valter, bratr tohoto, po
stošů a přikoupeny l. 1726 ke Svojšicům. tvrdil je 1. 1731 a vystavěl kostely sv.
(Hist. sbor. 1883 str. 241.)
Vavřince a u Všech svatých. Syn tohoto
Libochovany (pův. Ljubochované, far. Karel (1738—1781) potvrdil l. 1740 svo
ves u Žernosek, jež se r. 1057 a 1186 body města. V násled. letech trpěly L.
přip. L. 1251—1276 seděl tu Vlk, l. 1276 mnoho vojsky tudy procházejícími. Za
až 1281 Přibyslav. Ve 14. stol. tu byla knížete Jana Karla (1781—1806) dosáhli
fara, jejíž podací měli [. 1363 Hynce, Jan, Libochovští cís. majestátů na své svobody
Jindřich, Halman a Jindřich, od r. 1380 (1783 a 1796) a povolen tu 1. 1791 magi
Jan a Jindřich, I. 1415 tři Janově, l. 1423 strát. Za knížete Frant. Jozefa (1806 až
dva z nich s Václ. Noskem z Kvítkova. 1854), jenž l. 1824 zámek obnovil, staly
V 16. st. byly v držení Kaplířů ze Su se L. sídlem zeměpan. úřadů. V L. narodil
levic, vl. 1560—1564 Klusáků z Ko se J. J. Purkyně (nar. 1787, 1-1869). Erb
stelce, vl. 1564—1578Bezdružických l. 1560 daný: štít modré barvy, uprostřed
z Kolovrat. L. 1578 koupil L. Jan ze něhož jest koruna zlatá na způsob lilií
Šlejnic, po němž následoval l. 1587 Kry vykrojovaná, z níž zl. zajíc, k pravé straně
štof z Roupova..Synové jeho pr. L. (1596 obraceny', až po pás vyniká. (A. Koubek,
Vilém. Kamýtskému ze Lstiboře, jenž Děje města Libochovicu
je přip. k Žernosekám. L. 1600 kostel znova
Libochovičky, Malé Libochovice,
vystavěn a byl dlouho íiliál. k Prackovicům. ves vokr.—Smíchovském. jež se 1. 1353
Pak tu zřízena expositura & l. 1864 fara. přip. Ve 14. st. bylo tu několik zemanů
Libochovice (pův. Ljubochou'cí),město a povstala tu tvrz.“ V l. 1413—1420 seděl
nad Ohřem, jež se r. 1205 přip. Ačkoliv tu Petr z Bavorova a l. 1421 koupil L.
L. ode dávna ke hradu Klapému patřily,!Štěpán Mráz“ z Hlažovic. V 16. st. zval
přece tu již tvrz stála ]. 1336. Tehdá byly'se odtud zemanský rod & od r. 1560 se
L. městečkema stál tu farní kostel. Létajděli tu Pětipeští : Chyš, jichž poslední
1424 dne 1. září přišel sem Žižka a dal Eva ovdov. Pětipeská je 1. 1621 Anně
tu čtyři kněží upáliti. L. 1504 dán L. Údrcké prod. Později patřily pp. 1 Do

majestát na výroční trh. Po opuštění hradulnína,

od r. 1655 rodině Valderode

a

Klapého v 16. st. staly se L. sídlem pan l. 1666 k. od jezovitův. Potom patřily
k Tuchoměřicům. (H. VIII. 241.)

ství. Na žádost Jana nejstar. z Lobkovic

Libomyšl — Libouň

Libomyšl,

ves u Hořovic, n. s tvrzí
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Libošín viz Libušín.

(Hrádek), 1370 statek Oldřichův(-l'c.1404)„ Libošovice, farní ves (již ve 14. st.)
pak Smilův. Léta 1413 držel L. Stachlu Sobotky, jež patřívala ode dávna ke
: Doubku (1- j. 1427), po němž je vy-jhradu Kosti, ale přece tu bylo nějaké
ženil Habart z Vraního a dědil okolmzemanské sedění, po němž se nazývali
l. 1450 syn Vilém zV. Od r. 1482 seděliir. 1438 Mikuláš, r. 145.1. Jan 2 L. Po
tu Vamberští z Rohatec (Štěpán, pak r. 1620 zanikla tu fara; ]. 1787 zřízena
Jan a Janovi synové). Dělením povstaly tu lokalie, která ]. 1861 na faru povýšena.
dvě části, z nichž jedna se dostala k Ho
Libošovíce, n. ves jihových. od Vla
řovicům a druhá před r. 1528 Vilémovi šimě, l. 1533 již pustá a přísluš. hradu
Podmoklskému : Prostiboře, asi léta Vlašimě.

1537 Hynkovi Černínovi
& od r. 1540 Tatousům

: Chuděnic

Libotenice, Libotynice (pův. Ljubo

z Vraního. tynicí), farní ves u Roudnice, jež se přip.
L. 1549 přik. k Lochovicům. (H. Vl. 214.) r. 1226 jako jmění kl. Doksanského,
Libonice (pův. Ljubonicil, ves u Hořic, jemuž jí dal král Vladislav [. Král Zik

jež patřila k prvotním statkům klášteral
Strahovského (1143). L. 1371 byly vlad.
statkem (Zdich, Ješek, Jan, Markéta), léta
1380 seděl tu Hereš Liška. V 17. st. pa
třily k Třebnouševsi a l. 1624 přidány
k Hořickému panství.

mund zapsal ji obci Litoměřické,

avšak

později zase ke klášteru vyplaceny. L. 1787
vystavěna ve vsi kaple. Kostel, opodál vsi
stojící, jest zbytkem vsi Chodžovic (v. t.).

Libotyně,

ves u Vimberka, po níž se

nazýval l. 1360 Albert : L., maje 6 synův.

Liboňov, Lib nov (něm. Liesdorf, dř. Od 16. st. byla přísl. hradu Vimberka.
Libouchec (staroě. Ljubúchec), potok
Lubsdorf, Liebsdorf), ves u Chabařovic,
jež byla 1. 1383 přísl. hradu Střekova, ústící do Labe u Podmokel proti Děčínu
v 16. st. patřila ke Krupce a od 17. st. (! 169).
ke Chlumci.
Libouchec (něm. Kónigswald, pův.

Líbořice, ves u Podbořan, jež patřila [ Kunigswalde), farní ves u Děčína, založená
ve 14. stol. kl. Roudnickému, ale od při potoku Libouchci a na království, od
r. 1386 Janovi z Brloha. Ve 14. st. byl kudž se různá jména vysvětlují. L. pa
tu farní kostel a L. drželi pak 1413 Vol tříval k panství Děčínskému a měl farní
koun ze Solopisk
(1- j. 1414), l. 1425Ěkostel již 1. 1357. V 16. st. vystavěn tu
Odolen Polák, v 15. stol. páni z Rab-j od držitelův zámek & dvůr, v němžto pře
šteina, od nichž drženy k Sychrovu. Nal bývali, zvláště té doby, když L. s několika
poč. 16. st. připadly komoře král. a dě |vesnicemi od Děčína byl oddělen. V L.
dičně náležely asi od r. 1580 Libštein narodil se Ferdinand Kindermann z Schul
ským z Kolovrat, kteří tu měli tvrz. steina, Litoměřický biskup (1- 1801), o zve
Seděli tu Jaroslav 1'- 1595, Karel 1- 1606, lebení škol zasloužilý.
Libouň, ves u Vlašimě, která patřívala
Vilém Bedřich 1- 1641, Jaroslav Juliusj
1

'l'j. 1686, Ferd. Linhart +1725.-L. 1718 ke klášt. Louňovskému. Před r. 1357
pr. Fr. Jozefovi Šlikovi, do r. 1739 patřily byl tu farní kostel, jehož podací náleželo
k Milčevsi a od r. 1739 hraběti z Klebls- !opatům Želivským. V l. 1437 _,547 pa
berka. Kostel l. 1716 znova postaven. ltřila s Louňovci obci Táborské. L. 1656
Libosvary, ves u Přindy, l. 1320 statek odprodána od Louňovic Janovi Kryštofovi
Ondřejův, l. 1379 nějakého Hubky & ok.| Malovci z Malovic (+ 1677), jehož syn
l. 1412 přísl. Přívozce. Ok. l. 1437 patřila Václav tu po r. 1690 zámek vystavěl. Ignác
tvrz zdejší rodu Týnských v Klatovech. Gothart, syn tohoto, prodal L. do rodu
Později dostaly se v držení Hořešovcův a [Gerardův (1720), po nichž následovali
sňatkem v držení Viléma Černína z Chu-'l. 1726 Říčanští & pak Věžníkové. Od
děnic, jenž je prodal (1545) Kryštofovi těchto přik. l. 1767 ke Vlašimi. Po r. 1620

Purkartovi

z Hořešovic.

Patřily pak ' zanikla tu fara a L. přifařenak Šlapanovu.

k Racovu a v 17. st. k Vidicům.

(MB. II. 56.)
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Libouš,

Libouš — Libušín

ves u Chomutova n. s tvrzí, Druhý díl měl Vojtěch (1- 1562) a l. 1568

l. 1387 sídlo Lipoltovo z Porten.

Okolo dělili se oň synové jeho Jan Vojtěch a

1. 1502 prodal Racek z Doubravy
L. Jan Kryštof. Tento dostav jej na svůj díl
Šťastnému z Fictumu a Hanuš tohoto prodal jej 1. 1568 Elišce Myškové a držen
potomek prodal L. před r. 1540 Volfovi pak k Liblínu. Třetí díl, který měl Bohuše,
ze tampachu.
Potomci jeho připojili dostal po něm syn Jiří Bohuše a prodal
L. napřed k Polákům a pak se dostala jej (1571)Florianovi Gryspekovi z Grys
k Ahnikovu.
pachu. Po tomto následoval syn Jan Jiřu,
Libovice, ves u Slaného, někdy přísl. který díl ten 1. 1592 Václavovi nejstarš.

proboštství kostela Pražsk. L. 1432 Bechyňovi z Lažan prodal, ale později
seděl tu Buzek z Vinařic, později jiní zá
pisní držitelé. L. 1562 prodala kapitola
Pražská ves L. JiříkoviSelmickému z Cí
tova, ale nástupcové jeho bratří Jindřich
a Jan prodali ji 1. 1584 k Blahoticům.

zase ujal. L. 1599
kova díl Liblínský
pak prodán jeden
skému, k němuž l.

koupila Anna Gryspe
od Kryštofa Myšky a
díl k panství Zbirov
1608 patřil. K němu

dostal se pokoniiskací také díl Gryspe
kovský. L. 1639 prodán L. 5 Liblínem
_
Líbovice (v 16. stol. i Libovíz), ves BenjaminoviFruveinovi z Podolí azů
u Mšena, jež se přip. od r. 1414 jako stal odtud při statku Liblínském. Tehdá
přísl. hradu Housky. (Ode dávna: »v Libo také starý hrad se sesul.
vid-.)
Libuň, farní ves u Lomnice, v níž byl
Libřice viz Libčice.
farní kostel již ve 14. st. L. držel r. 1394
Libšice viz Libišice.
král Václav, od r. 1407 vyskyt. se jako
Libštat, městys u Lomnice, v němž byl přísl. hradu Trosk, s nímž přip. k panství
farní kostel již před r. 1364. L. patřil ve Hrubé Skály. Kostel l. 1771 přestavován.
14. st. k panství Lomnickému, ale r. 1414 Za naší paměti byl ctihodný vlastenec
ke hradu Košťálovu. S tímto dostal se A. Marek děkanem v L.
v 16. stol. v držení Smiřických, kteří jej
Libuš (pův. Ljubuš), ves u“ Prahy za
přip. ke Kumburku. Po r. 1623 zanikla Kunratici. Jméno si lid ve 13. st. tak v_v
fara a L. přifařen napřed k Semilům a kládal, že tu pohřbena byla Libuše, což
od r. 1677 k Lomnici. L. 1719 zřízena později neporozuměním kronikářů vyklá
tu fara a založeny matriky. Vl. 1787 až dáno na Libici. Rovněž se L. vzpomíná
1789 kostel znova vystavěn. (M.Vlll. 133.) ve starých pověstech o dívčíválce. I... 1321
Libštein (původ. Libenstein), n. hrad tvrz zdejší od Staroměstských dobyta. Ve
u [i.iblína, prvotně jen tvrz založená od 14. st. bývala v držení Pražských sousedů.
Oldřicha Tisty (okolo 1. 1360), jehož po V 17. st. přip. k panství Kunraiickému.
S těmito přip. ke Smeěnu.

tomci nazývali se Tistami z Libšteina.

Libušín, Libošín (pův. Ljubušín), ves

Okolo [. 1400 získal jej Albert z Kolo u Smečna, prvotně podhradí hradu Libu
šína. který stával na vrchu Hradišti n. L.
z Kolovrat) vystavělitu tvrdý hrad. Ten (viz to). L. se pokládá v nejstarších po
držel syn jeho Bedřich (1- 1432), za něhož věstech za sídlo Libušino, kdež Přemysla
L. (1430) od Sirotkův oblehán, a tohoto za muže pojala a odtud Prahu založila;
synové Jindřich a Beneš, z nichž tento teprve v pověstech 14. stol. pokládá se
bratra přečkal. Po Beneši (1-j. 1497) ná Vyšehrad za její sídlo proti zřejmému
sledoval potomek Jaroslav, jenž zchudl znění dřevních pověstí. Kostel Boleslavský
L. prodal asi 1. 1497 strýci svému Alber— měl tu r. 1052 vinice s vinaři, jinou část
tovi, jenž zemřel 1. 1510 bezdětek, od vsi dostala kapitola Vyšehradská při svém
kázav L. pastorkům svým Janovi a Ber založení (1088). Tím se vysvětluje, že tu
nartovi br. z Valdšteina. Jan ujav jej, byly ve 13. st. dvě vesnice, z nichž jedna
zůstavil jej synům svým. L. 1543 rozděleni patřila (1186—1239) klášteru Kladrub.,
L. mezi ně. Díl jeden měl Kryštofa není druhá (1228. 1233) klášteru sv. Jiří, při
známo, co se s ním po jeho smrti dálo. tom tu i kostel Vyšehradský svou část

vrat a on a potomci jeho (Libšteinští
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Libverda — Lideň

Licoměřice viz Vícemilice.

podržel (1282). V pozdějších dobách měl
Ličany, ves, která patřila ]. 1273 kl.
část kl. Ostrovský k prob. Slanskému, část
kl. sv. Anny, část proboštství Pražské. Teplskému a buď zanikla, neb své jméno
Také tu byl vladyčí dvůr, na němž seděli změnila.
Ličenice, ves u Úště, jež se připomíná
l. 1318 Jaroslav, l. 1396 Vlk, v l. 1397
až 14.10 Mareš Mrháč jinak Vilštein. Král r. 1268 jako sídlo vladyčí Pavlovo.
Zikmund zastavilL. (1420)Janovi z Bysně.
Ličkov, zámek a ves u Žatce, prvotně
Později Bořitové z Martinic dosáhše ho jen tvrz, kterou držel l. 1359 Jan Chebský,
dědičně, přip. L. k panství Smečanskému. v l. 1399—1406 Hensl Schadmirnicht.

Libverda, ves u Děčína, prvotně dvůr
a náprava pp. z Vartemberka, řeč.Lieben
werde, kterou držel l. 1401 VavřinecFinc.
V 16. stol. měli tu páni Děčínští dvůr a
okolo 1. 1580 vystavěli tu obydlí panské,
které l. 1788 vyhořelo. L. 1850 zřízena
tu hospodářská škola, která později ve
vyšší ústav vzrostla.
Libyně (původně Ljubyně), farní ves
u Žlutic, v níž byl farní kostel již před
r. 1358. L. patřívala tehdá ke statku
Petršpurskému, ale r. 1423 ke hradu Rab
šteinu. Václav z Doupova prodal před

r. 1540 ves L. Jekoniášovi ze Strojetic,

Za násl. válek držel L. Vilém z llburka,
pak Jan Vlček z Minic, jenž L. (1437)
Vaňkovi bratru svému daroval. Potomci
tohoto tu seděli do konce 15. st. V 16. st.

mělL. VáclavHasišteinský z Lobkovic
(l. 1520), po němž syn Bohuslav Felix
(1- 1583) následoval. Když se 1. 1583 sy
nové tohoto dělili, dostal L. Jan Valde
mar, ale 1. 1588 pro dluhy odhadán Jiří

kovi z Lobkovic.
Po nešťastném pádu
tohoto pána rozprodáno panství a L. k.

(1595) Diviš Hrobčický

z Hrobčice.

Nástupci jeho Bohuslavovi zabrán L. a

prodán (1623) Hertvíkovi Vratislavovi

jehož potomci tu do 17. stol. seděli. Po z Mitrovic ('l- j. 1625). Od manželky &
nich následoval rod hrab. Clary, pak dědičky tohoto Anny Marie roz. Žďárské
držitelové rozličných rodin, z nichž Jozef k. L. Jáchym Abrah. a Jáchym Christian
v. Vogel (1765) zde zámek vystavěl. Od bratří Wahlové. Potomstvo jich drželo L.
Joz. Ant. Korba : Weidenheimu pr. až do r. 1700, kdež jim zabrán, protože
drželi s nepřáteli císařovými. V 18. stol.
L. (1821) k panství Chyšskému.
Libyně vysoká, farní ves u Jesenice, patřil L. hr. z_Bredova, ke sklonku téhož
v níž byl farní kostel již před r. 1372. století rodině v. Eben, od r. 1807 rodině

L. patřívala pp. z Gutšteina,

později André a od r. 1835 Zessnerům

ze

zejména té větvi, která seděla na Trp'stech
(14.09). Jetřich z G. pr. L. (1509) Jin

Spitzenberka.

kteréž doby držena ke Krakovci a od
r. 1530 k Všesulovu. Rozdělováním Kra
kovských povstal samostatný statek L.,
který drželi z téhož rodu Maximilian (zemř.
164.5), Kryštof Jaroslav (1- 1659) synové
toho, od r. 1661 Anna Alžběta Krakovská
roz. z Metychu, _pak Albrecht Jindřich, od
něhož pr. (1700) Karlovi Max. : Přícho
vic. Po Přichovských následovali l. 1731

dací jeho náleželo dílem k Třebechovicům,
dílem k Hoděčínu, dílem vladykám zdejším,
kterými byli 1. 1355 Budivoj, 1391 —1399
Rohovlad, 1399—1404 Hynek z Veselé.
Od konce 15. věku až do r. 1637 patřilo
L. napřed k Ledké & potom k Úřiněvicům.

Lično,

farní ves u Kostelce n. Orl.,

dřichovi Krakovskému z Kolovrat, od v níž byl farní kostel již ve 14. st. Po

Wallisové.

Licek, n. dvůr mezi Hradišt

kem a Kravary u Kolína, až do r. 1359

majetek kl. Sedleckého,

který jej pr.

obci Kolínské. V 15. stol. spustl a držen
ke hradu Kolínskému.

ze Seitendorfu

postavil ve dvoře sídlo a prodal L. 1674

Fara po r. 1623 zaniklá třilo k Častolovicům.

l. 1759 zase obnovena.

Licko,

Volf Bedřich Cetlic

Janovi Václavoviz Oprštorfu.

Odtud pa

Při kostele byl do
r. 1676 kaplan faráře Přepyšského; od
r. 1677 patřil farou do Častolovic, l. 1848
zříz. tu lokalie a l. 1854. fara. V L. na
rodil se 1. 1849 Antonín Truhlář. (Lašek,
okres Kostelecký 299.)
Lideň (pův. Ljudeň), ves u Chomutova,
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jež se přip. r. 1281. Tehdá ji daroval menici a v l. 1641—1850 patřila k Černo
Chotibor z Řečice křižovníkům německým vicům. V 16. stol. zanikla fara a L. při
k Chomutovu.
fařena napřed ke Kamenici a od 17. st.
Liderovice, ves u Tábora, n. s tvrzí, k Cernovicům. L. 1738 kostel znova vy
l. 1400 statek Benešův. L. 1407 seděli tu stavěn a l. 1855 zřiz. fara. V L. narodil
Pelej a Oldřich, 1.1432 Jan Morava. V 15. st. se (1829) Fr. Pr. Volák. (TB. 390.)
Lidmovice (původně Ljubmovici), ves
známým se stal rod Aksamitův 2 L. Od

15. st. drželi L. Sádlóvé z Vražného,

u Vodňan, jež patřila r. 1262 klášteru

totiž Jindřich (H. 1546), Jarohněv (1-15641, sv Jiří. Cís. Zikmund zapsal L. (1437)

Pavel (1589—1603) a Jindřich (1615 až Janovi Smilkovi z Křemže, po němž se
1623). L. 1623 zabrány a prodány Jozue dostaly pp. z Rožemberka. V 16. st. patřily
Kořenskému zTerešova (1-1653). Od ke Kestřanůma Jan Vilém ze Švamberka
těch dob drženy k Výrci, pak k Červ. Zá prodal je 1.1588 Mikuláši Radkovci z Mi
hoří a konečně k Chotovinám. (H. IV. 355.) rovic, jenž je přip. k Drahonicům. V 17. st.
Lidice menší (pův. .Ljudící), véska patřily ke Skočicům, pak zase k Drahoni
u Otryb nedaleko Slaného, ve 14. stol. cům, a později k Protivínu.
Lieben u Krupky viz Lovín.
s far. kostelem, 0 jehož podací dělili se
Liebenstein, zámek a farní vesu Cheba,
četní zdejší zemané '(l. 1357 pět, [. 1359
čtyři). L. 1361 přelo se oň osm vladyk. založený asi v 13. stol. Po Liebensteině
V 16. st. patřilo podací obci města Sla u Tiirschenreutu nazývali se 1. 1143 01
ného, jíž sice l. 1547 vzato, ale 1.1549 dřich a Albera z l.. a v 1. 1150—1170
zase navráceno; l. 1622 darováno i se Sla Kuna. Na poč. 13. st. seděli tu Jindřich
ným k panství Smečanskému. Kromě toho a Kuna. Onen byl od 1. 1215 zemským
tu bylo i. 1550 dvořiště pusté Kateřiny sudím v Chebsku a žil ještě i. 1252. I,. 1217
z Libovice a manský dvůr, který patřil žili Kuna a Rydkéř, ]. 1224 Oldřich a syn
službou k Pražskému hradu a do r. 1850 jeho Kuna. L. 1264 žil Ruprecht 2 L., jenž
byl zemským sudím v Chebsku. Současně
se dskami dvorskými řídil.
Lidice větší, farní ves u Buštěhradu, žil jiný Ruprecht, který se nazýval z No
snad táž, která se 1. 1309 přip., když za vého Liebensteina a tento nedlouho před
jatí páni vezeni »na hrad Ludicec (či Li tím založil. Týž žil ještě 1. 1281. Na po—
tice?). Ve 14. stol. byl tu farní kostel, čárku 14. st. dostal se L. v držení králův
o jehož podací se sdíleli někteří okolní & opusti. Král Jan dal je v manství Fr.
zemané a ze zdejších l. 1357 Smil, l. 1370 Gosvinovi &povolil, aby jej znova stavěl
Slavibor Čížek, 1. 1380 vdova Bohutova, (1346). V držení jeho potomkův (1358
l. 1394 Hereš (tento do r. 1417). Dvůr Jana a Václava) zůstal L. až do ]. 1381.
zdejší odumřel ]. 1487 po Petrovi z L, kdež pro loupeže majitelův zabrán. Král
avšak kostel patřil tehdá- k Buštěhradu. Václav dal jej v manství Janovi lant
Část vsi patřila také ke klášt sv. Anny. krabí z Leuchtenberka, jenž jej prodal
V_pozdějších dobách patřily celé L'. k Buště (1400) Erhartovi Rudischovi,

který tu

hradu. L 1572 a 1736 zdejší kostel pře 1. 1406 farní kostel založil. Po něm seděli
tu 1418 Hanuš ze Šparneka, 1426 Hanuš
stavován. (PA. XI. 319.)
Lidkovice, ves u Sedlce, odkudž se z Cedvic. Posud měl L. zření své k městu
nazývala rodina Šmerovských : Lid a zemi Chebské, avšak Hynce z Cedvic
kovic.
'
přijal (1454) léno od krále Ladislava a
Lidmaň (kancel. Ludmans), farní ves tak i činívali jeho potomci. Jiří z Cedvic
u Kamenic'e n. L, v níž byl farní kostel vykonával odtud od 1. 1500 loupeže. Proto
již ve 14. st. L. patřila k arcibisk. pan Chebští vytáhli k L., dobyli ho a zajali
ství Řeěickému a zůstala při něm až do tam 68 oděných (24 šlechticův), kteří za
sklonku 15. st. Potom držena s Lidman vezeni do zajetí. L. zůstal i potom v držení
kou ke Kamenici a l. 1549 přidělena k Bo Cedvicův, kteří jej dělili na dva statky,
žejovu. Po r. 1580 opět přivtělena ke Ka- Přední a Zadní. L. 1598 založ. matriky.
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Cedvicové držíce je jakožto manství ko
runy České řídili se hejtmanstvím lén ně
meckých (vl. 1753—1773 purkrabstvím
Chebským) a léno přijímali na ně až do
1. 1824. K novému kostelu položen základ
]. 1755. (PE. II. 533.)

Liebenthal,

n. manství koruny České,

jež ponecháno l. 1459 při Sasku.

Liebwerda viz Libverda.
Liebwerda,

lázně 11 Frydlantu, již

v 17. st. známé, které Kašpar Schwenkfeld
[. 1600 chválil, poněvadž dobře pomohly
Augustovi knížeti Saskému. Vrchnost Fryd
lantská 0 povznesení zdejších lázní velice
pečovala.

Lichnice viz Lichtemburk.
Lichtbuchet, česky Světlé hory.
Lichtemburk

(pův. Luchlenburg, t. j.

Leuchtenburg), u lidu Lichnice, česky prv.

snad Světlík neb Světlice,

hrad zbo

(ok. l. 1490) Mikuláši ml. Trčkovi z Lípy
(1- 1516), jehož dědička Johanka Trčkova
: Březovic postoupila L. (1516) synům
svým Při dělení dostal se L. (1533) Zdeň
kovi Trčkovi, jenž ho postoupil ]. 1534
Janovi starš. Trčkovi a tento zase l. 1539
Janovi mladšímu (1- 1549). Po tomto dědil
L. strýc Vilém, jenž jej prodal (1555) sirot
kům Albrechtovi a Václavovi Robmhá
pům ze Suché. Onen dostal jej při dě
lení (1564) a držel do smrti (1- 1592). Po
něm jej držel za díl syn Zikmund (1-1624).
On i synové jeho nebydleli již na starém
hradě, nýbrž v Třemošnicí, sídle novém,
pod ním vystavěném. L. 1637 ujal L. syn
Ferdinand, za něhož (1646) starý hrad
od Švédů vytlučen. L. 1700, když jej Jan
Antonín Robmháp za díl dostal, byly tu
jen 3 pokoje a sklepy. L. 1747 přikoupen
pustý hrad k Ronovu. (H. XII.)

řený u Čáslavě, po němž Smil věrný pří
Lichtenberg,
vrženec Přemysla I. (1 193—1 197) nazýván ve Falcku.

l. 1374 léno koruny České

byl Světlickým.

v l. 1353—1501 léno ko

Vnuk jeho Smil založil

okolo 1. 1250 zděný hrad, jemuž dal jméno
L. (1- 1269). Čtyři synové jeho rozdělili
se 0 hojné statky a založili rod rozvět
vený. L. dostal za díl Oldřich, jenž před
r. 1316 zemřel. Syn jeho Jindřich postoupil
ok. l. 1330 L. králi Janovi a od té doby
byl hradem královským. V zástavě jej držel

do r. 1333 Štěpán z Tetína, pak vyplacen
a zase zastaven pp. z Lipého. Karel IV.
vyplatiljej zasea královéjej drželi do 1.1394.
Tehdá zastaven Štěpánovi z 0 počna (zemř.
l. 1397). Před r. 1410 dály se odtud lou
peže, pročež král Václav zase L. vyplatil.

Lichteneck,

runy České ve Falcku.

Lichtenfeld,

staroněm. pojmenování

vsi Světlice u Humpolce.

Lichtenštein, léta 1353 léno koruny
České.
Lichtenwald, Rychvald, 11.tvrz blízko
vsi Kozojed (v okolí Loun), nyní položení

Lichvarda, starodávné přísl. kláštera
Sázavského,

jež od 15. st. drženo zá

stavou k Vinařicům a později k Divicům.

Lichtenwald,

n. léno koruny České,

jež ponecháno ]. 1459 při Sasích.

Lichuceves, Lichceves, ves v okresu

L. zapsán potom králové

Žofii, ale Smíchovském, jež se připomíná od r. 1228
Král
1. 1421 dobyt od Pražan &odevzdán Hyn mezi statky kláštera Svatojirského.

kovi Krušinovi z Lichtemburka. Po Zikmund zapsal L. r. 1437 Martinovi ze
něm následovalJan Městecký : Opočna, Štilic a manželce jeho Elišce. Později
jenž potom stranu Pražskou opustil. Proto (1477) drželi L. Vrabští k Dřevčicům.
Sirotci přilehli ke hradu (1428) a jeho V1.1576—1582 vyplacována od Zikm.
po dlouhém obléhání dobyli. Držitelem Vrabského : Vrabí, dostala se pak dědičně
stal se Jan Hertvík : Rušinova, jenž pp. z Martinic, kteří ji drželi k Okoři
tu ještě 1. 1455 seděl. L. 1470 prý Jindřich (1585 atd.). Kryštof starší z Leskovce pr.
Víta ze Rzavého L. zlezl, ale 1. 1473 zase ji 1. 1606 Václavovi Boryni ze Lhoty,
odtud vypuzen. Králová Johanka majíc odkudž držena po léta k Roztokám.
Lilienstein, skála proti Král. Kameni.
L. vzástavě (+1475) poručila jej synu
Jindřichovi mladš. kn. z Minstrberka,
Na ní stával hrad Ilgenstein, který přímo
ale ten jej zase zastavil Vilémovi Tetou k Čechám patříval.
rovi z Tetova. Král Vladislav zapsal L.
Limberk (něm. ve 13. st. Lewendorf,
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ve 14. st. Lauwendorf, Laubendorf), farní vystavěn na hoře nad vsí (Schlossberg)
ves u Poličky. Kunrat 2 L. vysazoval r. 1265
Poličku. Ve 14. stol. byl tu kostel farní,
jenž postoupen k biskupství Litomyšlskému.
L. patříval k panství hradu Svojanova, od
něhož v 16. st. oddělen k Bystrému. V 17. st.
zanikla fara a L. přif. k Bystrému, avšak
1. 1727 fara obnovenaa kostel znova po
staven. (M. N. 68.)

lovecký zámeček. (Exc. Cl. XVI. 138.)

Lípa. (něm. Linding), prvotně »u lípy:
řečená, přip. se od r. 1273 jako přísluš.

klášt. Teplského.

V 16. stol. její české

jméno již bylo zapomenuto. Tehdá držena
k Ostrovu.

Lipanovice

(pův. Ljupanow'cí, něm.

Linden), ves v okr. Budějovském, jež pa

třila od r. 1292 klášteru

Limuzy viz Lemuzy.

Vyšňobrod

Lindau, n. hrabství &léno České v An skému. V 16. st. prvotní české jméno již
haltsku (1373).
bylo zapomenuto.

Linden, dobře česky Lipanovice
Machnotec.
Linding, česky Lípa.
Lině (někdy Lény, v Leních),

a
ves

u Stoda, jež se přip. již r. 1115. Až do

r. 1239 byly L. jměním klášt. Kladrub
ského, od r. 1272 patřily klášt. Chotě
šovskému. Král Jiří zastavil L. (1469)
Janovi z Nebřezin & král Vladislav potvrdil

je (1475) Joštovi z Tupadl. V 16. stol.
drženy ke hradu Boru, avšak potom ke
klášterstv! vyplaceny.
Lipa, ves u Všestar za Hradcem král.,
n. s tvrzí, l. 1339 sídlo Janovo, ]. 1355 až
1364 Jana Bílého, 1408 Tomáše a Haška.

V 15. st. nazývali se odtud Trčkové,

Sa

lavové a Lipští z Lípy. Tito zůstali
tu asi do r. 1540, kdež sirotci n. Věnka
Lipského z L. prodali L_. Mikuláši Boř

kovi z Dohalic. Odtud držena k Doha

licům &po smrti Zdeňka Dohalského prod.

(1599) Janovi Přechovi Třemeskému
ze Železna. Před r. 1619 přik. k Smiři
ckému panství.
Lípa. (též Lipý soudíc z něm. Lipay),
ves u Milešova, v níž byl farní kostel již
před r. 1363. Podacíjeho přináleželo dílem
Vchynským, dílem ke hradu Skalce [ po
zději byla L. rozdělena patříc dílem k Mile
šovu, dílem k Dlažkovicům. Fara bezpo
chyby v 17. stol. zanikla.

Česká lípa viz Lipý.
Lipa. Krásná. viz Krásná lípa.
Lipa. vysoká,

ves u Jetřichovic (Čes.

Kamenice), prvotně přísl; hradu Ostrého.
Za Berkův držena L. k blízkému hradu
Šaunšteinu, v 16. st. patřila“ k Děčínu, od
něhož přidělena ke Kamenici. V 18. st.

Lípanská bitva. Národ českýubrániv
se r. 1420—1427 skrze zemany, měšťany
a sedláky své, bezděky octl se na takové
dráze, že by byl znenáhla spořádal obec
království Českého jako stát demokratický.
Avšak velká část zemanstva l. 1433 pře
stoupila na stranu krále Zikmunda získána
jsouc slibem, že její lakotě obětována budou
duchovenství. S nimi se spojila katolická
strana, tak že proti nim stáli celá Tábor
ská jednota, část malá Sirotků a města
z bývalých jednot Pražské a Sirotčí (kromě
Prahy a Mělníka). Oboje vojska přiblížila
se k sobě v krajině mezi Českým Brodem
a Kouřimi. Prokop Holý, vrchní hejtman
strany městské, s rychlostí opanoval Lip
skou horu, táhlé návrší jižně ode vsi Lipan,
a zavřel se vozovou hradbou. Vojsku pan
skému, které se opozdilo, nezbývalo nic
jiného, než položiti se na místě méně vý
hodném u Hřib. Táborští začali útok silnou
střelbou a dobře míříce panským velkou
škodu činili. Tito zůstávati chtěli v obraně
vědouce, že by Prokopa nemohli vytlačiti,
ale že lid jejich reptal nechtěje se marně
vydávati střelbě nepřátelské, vymyšlena lest
taková, aby Táboři z hradby byli vylákáni.
Mikuláš Krchlebec, hejtman vojska Rožem
berského, postaven s částí vojska za vo
zovou hradbou panskou tak, že od ne
přátel nemohl býti viděn, pročež i korouhve
Rožemberské a oštěpy skloniliý Panští pak
hnuvše se s vozy učinili útok na vojsko
bratrské, ovšem jen jalový, protože obmý
šleli provésti líčený útěk. Jakmile se dali
na běh v tu stranu k Vrbčanům, Táborští
davše se oklamati, pustili se za nimi s celou
vozovou "hradbou střílejíce do nich. Když
pak se k utíkajícím přiblížili, zastavili se
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Lipec (prv Lupharzgrím, Liebharls
s vozy a vyskočivše ze své hradby hnali
ze zadu na vozovou hradbu panskou. V tu grilu), tuším nynější ves Leopoldshammer
chvíli, když Táboři vzdálili se dosti od nedaleko Hertenberka, k němuž ode dávna
vozů svých, vztyčil Krchlebec korouhev patřívala. Ves zanikla v 15. st. a l. 1523
Rožemberskou a spěšně hnal k opuštěné přip. se toliko hamr Lipec.
Vozovéhradbě. To vidouce panští, srdnatě
Lípen, lépe a starší než Lipno.
odpírali Táborům, kteří teprve nyní po
Lipenec, ves u Zbraslavě, již daroval
zorovali, že jsou oklamáni. Spěšně obrá král Václavr. 1292 klášteru Zbraslav
tilo se do vozové hradby, ale v tom vskočil skému (až do r. 1268 byl L. statkem bi
do ní také Krchlebec od zadu, a paní se skupovým a potom královým).
Lipenec, ves u Postoloprt, ve 14. st.
do ní pustili od předu. Nastalo nyní vra
ždění, poněvadž Táborští sevřeni jsouce s farním kostelem. Podací nad ním měli
hradbami a vojsky pánskými odpírati ne z části opatové Postoloprtští, z části zemané
mohli. Málo jich uprchlo a velká část ne (1358 Aleš z Chlumu s Chotiborem Ba—
milosrdně pobita. (Tomek, Děje Prahy žantem z Brašína, 1368 s Janem z Opočna,
IV. 644.)
1396 Mareš z Hrádku). Tvrz patřila v 16. st.
Lipany, ves u Čes. Brodu, n. s tvrzí, pp. z Klinšteina, po nich pp. z Lobkovic
l. 1325 sídlo Havlovo. Ve 14. st. tu bylo a od r. 1563 Novohradským : Kolo
několik vladyčích statků, jichž držitelé se vrat L. 1566 dostal se zase Klinšteinům,
rychle střídali. Vedle jiných tu byli od l. 1567 Jiříkovi Belvicovi z Nostvic,
1. 1391 dva Mikulášové, strýc a synovec. od jehož synův prodán Janovi Jindřichovi
I v 1 1440—1448 seděl zde na tvrzi jeden Prolhoferovi. Od tohoto koupen ]. 1602
Mikuláš & l. 1472 jiný Mikuláš s bratřími. kNovému hradu. Kostel l. 1689 znova
l-. 1480 prodali Milota a Václav br. z Lipan, vystavěn a zůstal od 17. stol. ňlialním.
synové Martinovi, L. Slavatovi z-Chlumu (Veselý, Děje panství Postoloprtského.)
a odtud patřily k Čern. Kostelci. Rod Li— Lipětín, ves u Mostu, kterouž odkázal
panských z Lipan přip. se potom často. hrabě Kojata(1227) křižovníkům Zde
Lipany, véska u Říčan, jež byla již razským. Od 1. 1420 držen L. ke hradu
Mostskému. V 16. stol. zastaven Šénům
z Šénů, v jichž držení asi půl století zů

před r. 1360 vesnicí farní. L. patřily kři
žovníkům u sv. Maří. L. 1421 uchváceny
od světských držitelů, ale od r. 1436 drženy
k Uhříněvsi. Část L. patřila ke statkům
nejv. purkrabství a teprve 1. 1751 k Uhři
nčvsi přikoupena. V 17. st. sklesl kostel
na filialní.

stával. Ok. l. 1584 vyplacen zase ke hradu
Mostskěmu &obec Mostská prodala ves L.

(1598) Janovi Václavovi z Lobkovic.

Od

těch dob patřil k Litvínovu a pak k Duch
covu.
Lipí, ves u Manětiny, jež se dostala
Lipany, ves u Zbraslavě, jež se již
r. 1115 přip. jsouc odtud a r. 1186 jmě r. 1169 křižovníkům Svatomář. a držena
ním kláštera Kladrubského, později k Manětině. Od r. 1420 patřilo ke Švam
kl. Ostrovského. Přemysl II. ujal je zase berku, !. 1584 od něho odprodáno, pa
k hospodářství Zbraslav., avšak Václav II. třilo pak Kryzeldě Švamberkové a od poč.
daroval L. (1292) klášteru Zbraslav 17. st. zase k Manětině.
skému, jemuž až do zrušení náležely.
Lipí, n. ves u Plané (v ok. Tábora),
Lipček, tolik co Lipec v okr. Chru jež patřila od r. 1391 ke hradu Kozí a
dimském.
od 15. st. k městským statkům Táborský-m.
Lipec, Lipce, ves u Chlumce, l. 1410 Pustině se říká posud Lipsko.
Lipka, ves u Nasevrk, n. s tvrzí, l. 1303
sídlo Zdeňkovo, až do r. 1551 přísl. hradu
Košumberka, pak asi do r. 1590 statku sídlo Prošíkovo, l. 1316 Přibíkovo, l. 1327
Radovesic. Potom držel L. s tvrzí Albrecht Radslavovo; později tu seděli 1373 Hrzek,
Jiří, pak Albrecht a pak Jan Oldřich Klu 1397 Beneš a Jan, 1421 Zdeněk, 1448

sákové z Kostelce. Od tohoto koupen L. Ble'h.Václav Tamchyna z Doubravice
(1607) k panství-“Poděbradskému. (H. XII.) prodal L. (1513) Jindřichovi Sobkovi
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z Kornic (1-1544), po němž dědil bratr *zdržoval se tu Augustin Sankturienský. Po
Bernart. Od toho koupil L. (1557) Jan iBurjanovi (1- 1522) synu Burjanovu ná
Kustoš, od r. 1558ze Zubřího(1-c.|588),; sledoval syn Jan starší ('i' 1540) a po něm
jehož potomci(1585Jindřich, Karel-|- 1652, _synové jeho, kteří l. 1550 svobody města
Kateřina Františka 1- 1663, Ferd. Leopold lpotvrdili. Burjan, obdržev L. za díl, pro
-|- 1694, Ferd. Adam, 1715 Marie Eliška) „dal ji (1561) Františkovi hr. z Thurnu,
tu do r. 1715 seděli. Následoval pak rod 'Ijenž 1. 1566 svobody města potvrdil. Když
hrab. : Millesimo a 1737 L přikoup. jse synové jeho dělili, dostala se L. Marti
|novi, jenž ji prodal (1594) Janovi Rudolf.
k Nasevrkám. (H. I. 163, PA. X. 737.)

Lipk- viz Libk-.

(Trčkovi z Lípy. Tento obdařil l. 1594

Liples, Liplesy, n. ves mezi Újezdem !město a daroval l. 1633 obci dům. Po
a Kolesy (u Chlumce n. C), nyní rybník Ejeho smrti (1- 1634) všechno jeho jmění
Vyples. Léta 1397 patřila ke _Klamoši a :zabráno & L. darována (1636) Matoušovi
svob. p. Vernier, jenž l. 1637 obec ob
v 15. st. spustla.
Lipnice, hrad zbořený & městys, snad dařil. L. 1645 obsadili Švédové L. &dran
založený od Ctibora 2 L. (1238—1249), covali odtud daleko v okolí. Proto hrad
předka pánů z Cimburka. Jisto jest, že l. 1646 od císařských marně oblehán a
patřila L. ]. 1316 Remuntovi z Lichtem opuštěn od nepřátel teprve po r. 1648.
bu rka a potom synům Řehníkovým (tuším Po Matoušovi zůstali tři synové, z nichž
Janovi a Mutinovi z Dražic1, kteří ji pro František Leopold L. ujal (1664—1666),
padli. Král Jan postoupil L. (1319) Jin avšak po jeho smrti prodána od dědicův
dřichovi : Lipého ('i' 1329). Po něm ná druhému bratru Janovi Bartoloměji (169 2).
sledovali synové Jan ('I- 1338), Jindřich Tento zemřel ok. l. 1711 a syn jeho Fr.
(1- c. 1336), Čeněk (1- 1363) a Pertolt Bernard zavedl se tak, že musil L. pro
(1- 1347). L. 1346 ujal L. Čeněk, ale hned dati. Koupil ji 1. 1760 Karel Jozef hr.
po němž l. 1770
potom zase Pertolt. Držel pak L. Čeněk. Palm-Gundelfingen,
Po něm následoval strýc jeho Jindřich. syn jeho téhož jména následoval (1- 1814).
Od něho koupil L. císař Karel IV. a ob Po tomto následoval zase syn téhož jména.
dařil městečko (1370) právy města Něm. L. 1842 k. L. od Jozefy hr. z Traut
Brodu. L. 1376 zastavil L. Bočkovi z Podě mansdorfu, jejímuž rodu posud velko
brad a jeho příbuzenstvu, ale Václav IV. statek náleží. L. 1847 sřítila se věž nad
dal ji dědičně (1379) Vítkovi z Land branou a stav starého zámku byl potom
šteina, jenž ji od Bočka vyplatil. Po jeho tak chatrný,_ zvláště po ohni r. 1869, když
smrti držel L. nějaký čas (1386 a t. d.) docela vyhořel, že 1. 1873 vydán zevrubný
Jindřich Škopek : Dubé (1- 1395), ale popis a dějiny hradu a připsán Ferdinan
potom ujal L. Vilém, syn Vítkův, jenž dovi hr. z Trautmansdorfu, avšak neudě
l. 1398 obyvatelům městečka a druhého láno potom ani to nejnutnější, tak že hrad
nově založeného (nyní Dol. měSta) dal zůstal zříceninou. Erb městečka: Na mo
právo, aby o statcích svých řídili. Při kapli drém štítě dvě věže stř. barvy čtverhra
na hradě zřídil kapitolu (1- 1398). Po něm naté s otevř. branami a želez. mřížemi
dědil L Čeněk z Vartemberka, jsa man vytaženými, každá s oknem, kranclemi,
želem dcery jeho Kateřiny. Po jeho smrti cihelnou sedlovitou střechou 11zl. mako
(1425) dělal si k L. právo Oldřich z Rožem vicemi; mezi věžemi je hradba se stínkami
berka, avšak opanoval ji před r. 1429 Jan a na ní položen jest zlatý štítek s čern.
Smil z Křemže, jenž obnovil ]. 1434 ostrvami (erb pp. z Lipého).
městu právo svob. řízení o statcích &da
Lipnice dolní, nyní Dolní město u Lip
roval paseku. Nedlouho potom nabyl L. nice, v němž byl kostel farní (nyní filiální).
Mikuláš Trčka z Lípy a učiniv ji svým Městečko založeno ve 14. století a farní
sídlem držel k ní vesnice daleko v okolí. jeho kostel l. 1397 při založení kapitoly
L. 1437 stavělo hradě (+ 1453). Po něm vykázán děkanovi jako prebenda. V 16. st.
držel L syn jeho Burjan (1-1480). L. 1482 skleslo na ves.

Lipnice — Lipovice

Lipnice (něm. Lilmítz), ves u'Lokte,
někdy manský statek se službou ke hradu
Loketskému, léta 1359 sídlo Frenclovo,
l. 1523 Martina Vorreitera a l. 1525 e
holta V. Později patřila L. Fictumům;
l 1592 koup. ji obec Loketská, ale 1. 1621
ji' zabrána a l. 1623 prodána Marii Majd.

l

Hertlové.
L. 1644 dostala se v držení
Jana Hertvíka z Nostic. Od jeho potom
stva přik. zase (1719) k Lokti.
Lipnička, ves u Světlé, prvotně majetek
kl. Vilémovského, od něhož prod. (1318)
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hradu Kostomlatského (u Bíliny). V 16. st.
byl v těch místech les také L řečený.
Lipoltice, farní ves u Přelouče, jež se
již r. 1257 přip., jsouc sídlem Havlovým
(1257—1282). V l. 1310—1339 čte se
zase Havel a l. 1356 Jan, předek Šorců
z Valu. Od 1. 1360 poroučel tu Jaroš

Lacembok

z Chlumu. Tehdá tu byl

farní kostel. V l. 1383—1399 držel L.
Václ. Kavalec, ]. 1462 Jan Litvin z Prudic.
Později koupil je Jan : Duban (jenž je

1. 1486 držel). Na poč. 16. st. patřily L.
pod nájem. L. 1368 seděl tu Domaslav, k Žehušicům, od nichž prodány (1548)
l. 1369 Hertvík, 1396 Mikuláš, 1419 Mar k Cholticům. V 17. st. zanikla fara; l. 1783
kvart a l. 1440 Jindřich zemané. Okolo zříz. tu lokalie, která povýšena l. 1855 na
l. 1540 držel zdejší tvrz Jan z Kamberka faru. Kostel v 19. stol. znova postaven.

a l. 1589 držel ji Zikmund z Kalenic.
V 17. stol. přip. ke Světlé. (H. XII.)

Lipno, ves u Touškova, n. s tvrzí, ok.
l 1316 sídlo Předotovo. L. 1379 bylo tu
několik vladyčích statků, jeden byl Jin
dřichův. V 15. stol. seděli tu Rousové
z Lipna, v 16. st. Čichalovci z Čicha—
lova (1532 Oldřich, 1542 Jindřich a po
něm Johanka). L. 1564 koupil L. Václav
Broum z Miřetic, jehož potomstvo tu
až do 18. stol. sedělo. S nimi drželi ku

konci 17. stol. Vidršpergárové

(H. 1. 209.)

Lipoltov, Lipoldov (prý i Vratslav),
(něm. Rudetschlag, původně_Walkunslag,
Rodenslag), ves u Myšlan, jež patřila k pan
ství hradu Rožemberka. České jméno již
v druhé polovici 16. st. bylo zapomenuto.

Lipoltov (něm. Lappersdorf. původně
anoldesdorf), ves u Karl. Var, jež po
vstala před r. 1273 na klášterství Doksan
ském. V 15. a 16. st. držena ke hradu
Lokti al. 1598 odprod. k Andělské hoře.

horní
Lipová., Lipov, Lopov (něm. Spanns
Kolsch von Kólschheim, pak Štampa' dorf, pův. Spennersdorf), ves 11Ústí n. L.,

část L. Asi od r. 1748 seděla tu rodina
chové a l. 1804 přik. k Líšťanům.

jež patřila ve 14. st. ke statku Čermné.

jež se 1.1-266 připomíná, jsouc sídlem
Chotěborovým. L. 1388 seděl tu Mikuláš
Bradatý, l 1393 Kunka, Jan a Jaroslav
(tento na tvrzi). Ještě v 16. st. žila rodina,

mné, potom samostatnými kněžími osazo
vaný. V 16. st. byla L. přísl. hradu Blan
ska, později patřila k Březnici. Fara snad
v 17. st. zanikla.
Lipovec, ves u Žleb, l. 1401 sídlo Par
dusa ze Kbel, jehož potomek Aleš tvrz
zdejší ještě 1. 1475 držel. L. 1483 byl již
mrtev. Odúmrt po něm vyprosilo si ně
kolik výprosníků a trvaly 0 L. spory až
do 1. 1494 Tehdá a l. 1495 skoupil jejich

Lipno, Velké L., ves u Postoloprt, Tehdá tu byl kostel napřed ňlialní k Čer

jež se psala Zlý kněz z Velk. Lipna.
Jan Mašťovský z Kolovrat prodal část
L. (1523) Děpoltovi z Lobkovic, druhou

část drželi Kaplířové ze Sulevic.

Jiří

Kaplíř získal také první část (1585), která
dosud rodu Lobkovskému patřila. Od roku
1613 vládl tu Alexander Kaplíř, avšak práva Mikuláš m!. Trčka z Lípy a při
jemu L. zabráno a prodáno (1623) Janovi pojil L. k Lichtemburku. L. 1543 odprodán
z Aldringen. Od dědiců tohoto dostalo ke Žlebům, pak patřil až do r. 1695 ke
se (1636) Janovi Oldřichovi: Bissingen. ke Zbislavi a odtud k Žehušicům.

l.. 1676 koupeno od hr. ze Sinzendorfu
&připojeno k Postoloprtům.

(Veselý, Děje

Lipovic'e, ves u Vlach. Březí, n. s tvrzí,

původištěLipovských z Lipovice.

Postoloprt 103.)
: nichž tu seděli Michálek (1-j. 1454), Chval
Lipolec (prv. Ljnpolec, z něm. Liupolds), a Markvart (1-j. 1461) bratří, Lipolt Chval
n. ves, jež se přip. l. 1333 jako přísluš. (1513) s bratrem Vojtěchem a synem On
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dřejem. Poslední Jan starší, Jan mladší, onen dostal L. 5 jižní, tento Sloup se se
Lipolt & Václav prodali L. (1544) Divi- verní polovicí. Protože také Žitavu drželi,

šovi Boubínskému

z Újezda, jehož rod obdařiliL. právem Žitavským. Zdá se však,
(1556 Jetřich, 1591 Diviš. 1620 Petr) tu že buď Jindřich aneb synové jeho L. pro
do r. 1623 seděl. Tehdá L. zabrána a dali. Kupcem byl Hynek Berka z Dubé
prod. Janovi st. Častolárovi z Dlouhé (1- 1348), po němž následoval syn starší
vsi. Tohoto rod seděl tu do r. 1665 a ná Hynek (1- 1361). Za těch dob byl tu far.
sledovali pak Michal nejstarší Hysrle kostel sv. Petra a Pavla, kostel sv. Maří
z Chodů, 1672 Jan Max. Lipovský, Majdaleny s proboštstvím (prý l. 1253 za
od jehož rodu prod. (1693) k Vlach. Březí. ložený) a na předměstí dvě kaple (sv. Maří
& sv. Kříže), kromě toho usazováno tu za
(H. Vll. 228.)
Lipská, n. ves, nyní vrch u Lipan 14. st. drahně oltářníků (jeden i v kapli
(Č. Brodu), jež dánal. 1357 kl. Skali Čechů). Po Hynkovi následovali synové
ckému při jeho založení. L. 1415 koupilji jeho, dva Hynkové, z nichž starší tuším
Martin z Lipan právem zákupným a drželi ok. l. 1384 zemřel. Bratr jeho Hynek ujav
ji potom jeho potomci. L. 1480 prodal se L. jako poručník obci naprosto zchudlé
klášter ves pustou L. Slavatovi z Chlumu svobody potvrdil a nových milostí udělil.
a odtud patřila ke Kostelci. Role rozdělo Dědic Hynek Hlaváč ujal L. asi 1. 1396
vány mezi sousedy Dobropolské.
&dědicův nemaje zapsal jmění své strýcům
Lipské děkanství neb kraj děkana Vilémovi z Ronova & Janovi Berkovi,
Lipského, zvaný'po Lipém (před tím Dě z nichž onen městu (1423) právo Žitavské
čínsko) obsahovalo ve 14. a 15. st. fary potvrdil. L. 1426 dobyto město od Táborů
&kostely: Lipý, Dobranov, Mnichov, Pavlo a Sirotků a z větší části vypáleno. Hejt
vice, Holany, Drchlavu, Hostikovice, Kvít manem stal se Jindřich Hlaváč Jestřebský,
kov, Stvolenky, Radoušov, Verneřice, Per také Berka, po němž okolo 1. 1433 Jan
toltice, Nebočady, Těchlovice, Rychnov, z Černína následoval. Po obnovení katol.
Děčín, Benešov, Merboltice, Jedlku, Hun řádův ujal L. Jindřich Berka, „jako dědic,
tířov, Arnoltice, Rosendorf, C. a Slov. Ka jenž městu majestát na výroční trh vy
menici, Šonov, Chřibskou, Markvartice, mohl (1457). Když po r. 1468 zemřel,
Palič, Jezvý, Žandov,—Libchavu horní, Ska následovali synové Jaroslav, Jiří, Jan a
lici. Volfartice, Sloup, Cvikov a Mařenice. Petr, kteří l. 1471 obec obdařili. K tomu
V 16. st. podržel týž objem a poněvadž 1. 1493 nová práva přičiněna. L. 1502 dě
v něm bylo katolických farářů jen 7, spo lili Adam & Zdislav, synové Jaroslavovi,
jeno s ním tuším děkanství Jablonské. (Viz Jiřík, Václav, syn Janův, a Petr všechny
PA. v111. 469.)
statky na 4 díly a _na tolikéž dílů i město
Líptice, ves u Duchcova, jež od 13. st. rozděleno. Petr podědil bratra Václava,
patřilaklášteru Oseckému. Později za ale synové jeho Zikmund a Jiljí prodali
brána ke hradu Oseku a patřila pak k pan ]. 1532 dědictví své Zdislavovi Berkovi.
ství Duchcovskérnu. L. 1730 vystavěn tu který postoupil polovici hradu strýci Zik
íilialní kostel, na nějž hlavně sedlák Matěj mundovi, ale čtvrt města k dílu Vartem
Matouš penězi přispěl.
berskému odprodal (1553). Odtud držena
Liptíce, ve 14. st. ves kl. Ostrovského tato polovice hradu se čtvrtí města k pan
snad véska Lipka ve farnosti Neveklovskč, ství Sloupskému. Adam a Zdislav prodali
čtvrt svou a dostala se pak v držení Zik
kteréž »se snad dříve Lipice říkávalo.
l

Lípý, Lipá, Česká lípa, město, n. munda z Vartemberka,
s hradem, založené od pp. z Lipého, jichž
předek Chval (1253—1263) okolní hor
natou a lesnatou krajinu od bratří za
díl dostal. Synové jeho Jindřich (1297
až 1329, toho času proslavený) a Čeněk
(1290—1326) zase ten díl dělili, tak že

jenž l. 1542 svo

body své čtvrti potvrdil. Syn jeho Kryštof
pr. 1. 15 32 tento díl strýci svému Václavovi.
Na čtvrtém dílu následovali synové Jiří
kovi, jenž l. 1507 svobody své čtvrti po

tvrdili. Tak učinil (1509) i nástupce jich

Jan z Vartemberka.

Nástupce tohoto

Lipý starý — Lišany
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Prokop z V. prodal ji strýci svému Václa 1748), Dr. Fr. Šmejkal (1- 1894). Erb:
vovi. Tak se stalo, že polovice hradu a Modrý štít a u jeho zpodu trávník, na němž
tři čtvrtiny města (protože l. 1553 jedna stojí stř. hradba, ze štukoví vystavěná, se
čtvrt přikoupena) držena od pp. z Vartem stínkami a branou s mříží vytaženou. Za
berka k Rybnovu & potom k Novému hradbou vynikají dvě okrouhlé věže, každá
zámku a ostatek ke Sloupu. V druhé polo s oknem, podsebitím, cihelnou končitou
vici 16. st. šířila se v L. víra luteránská, střechou a zl. makovicí. Mezi věžemi jest
tak že od konce téhož st. se tu katolický erb Lipský a Berkovský, totiž zlatý štít
kněz ani neudržel. L. 1591 prodal Jan se dvěma černými ostrvami, helmicí 5 při—
z Vartemberka dvě čtvrti zámku Lipského kryvadly týchž barev a dvěma ostrvami
Kunhutě Berkové a tak zámek celý se jako klénotem. (PA. VI. I.)
čtvrtí města patřil ke Sloupu. Část tuto
Lipý starý (tak v 15. a 16. st.), ves
vyženil l. 1609 Jan Abraham ze Solhauzu u města Lipého a ode dávna jeho pří
(% 1617). Po povstání r. 1618—1620 za slušenství.
brány i díl Solhauzský Volfa Abrahama
Lískovice, farní ves 11 Nov. Bydžova,
i díl Jana Jiří z Vartemberka Oboje kou v níž byl farní kostel již ve 14. stol. L.
peny od Albrechta z Valdšteina & přip. drželi 1357 Zvěst, 1374—1389 Bartoš
ke kníž. Frydlantskému. Kníže zaváděl z Valečova, 1389 Valentin & Václav, 1397
v L. zase řády katolické, a aby se upev Martin z Hořiněvsi. Na poč. 16. st. měl
nily, založil l. 1627 klášter poustevníkům je Věnek Kordule ze Sloupna, později
řádu sv. Augustina s kostelem a gymna patřily ke Kratonohám a -l. 1551 odprod.
siem (kostel teprve 1. 1707 posvěcen). Po Janovi Klusákovi z Kostelce. Od bratra
vpádu Sasův osazen L. (1631) vojskem tohoto Jiříka k. L. s tvrzí Kryštof Prog
jich & obnovovány dřívější řády, což jen z Velnic, ale prodal je I. 1563 ke zboží
krátkou dobu trvalo. Po smrti knížete Smidarskému. Po zaniknutí fary založena
(% 1634) ponechán L. vdově Isabele roz. 1. 1787 lokalie, která l. 1855 na faru po
z Harachu & dostalo se pak skrze dceru výšena. (H. V. 31.)
její Marii Alžbětu v držení hrab. : Kounic.
Lískovíce, Lyskovice, ves u Želiva,
l.. 1639 a 1643 město pustošeno od Švédův. jež patřila od r. 1226 klášteru Želivskému
l.. 1636 obdržela obec skrze kr. majestát
Lisov, ves u Stoda, po níž se psali
důležité svobody a l. 1654 potvrzení svo r. 1243 Předvoj &Libek 2 L., avšak r. 1272
bod od vrchností, avšak měla spory s vrch— přip. se L. mezi statky klášt. Chotěšov
ností o všelijaká břemena na. ni uvalovaná, ského. Ijest dosti možná, že vladyčí rod
které l. 1660 skoncovány. Zdárný rozkvět Španovských 1 L. měl odtud původ a
obce zdržován rozličnými nehodami. Léta jméno. V 15. stol. dostal se L. v držení
1744 a 1757 zuřili tu Prušáci, l. 1772 oby světských pánů; v 16. st. patřil k Horš.
vatelstvo hustě mřelo a l. 1787 vyšel velký Týnu. Ke klášterství bezpochyby připojen
oheň, jímž shořelo mnoho domů i s farním ]. 1623.
kostelem, který potom již neobnovován.
Lisovec, někdy ves v okolí Meziříčí a
Také l. 1820 velká část města vyhořela.
lKrálovy
Lhoty (uz Dobrušky),
patřila
Od 1. 1850, kde se stal L. na krátký čas l.
1406 Hynkovi
Náchoda & jež
z Červené
sídlem krajské vlády, lze pozorovati rychlý hory.
vzrůst města a stálou snahu k jeho zvele
Lisovice, ves u Březnice, jež se do
bení. L. 1862 založ. vyšší reálka a pak stala l. 1315 kl. Ostrovskému a od něho
i jiné školy, 1. 1881 obnoven kostel p. M. přip. k Tochovicům. Kromě toho tu bý
(1710 znova postavený), l. 1882 vystavěn valo manství ke hradu Kamýku (1336),
železný most a od těch dob vznikly také které pak patřilo ke Karlšteinu.
velké průmyslné závody. Z L. pocházeli
Lišany, ves u Rakovníka, jež se přip.
mnozí učení a vynikající mužové, z nichž r. 1352 jako dvůr královský; neb L. pa
buďtež připomenutí: Hans Kriesche, leto třívaly k panství Křivoklátskému a král
p1sce (1570), Veremund Proche (1694 až Václav honě ob čas tu prodléval. Král
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Jan obdařil L. (1341) důležitými svobo Král Zikmund zastavil ji 1. 1436 Bohuši
dami. Ve 14. st. byl tu farní kostel, jehož Kostkovi : Postupic, od které doby
podací patřilo králům. L. 1517 zastaveny patřívala ke Kom. Hrádku.
L. JiříkoviBezdružickému z Kolovrat,
Lišov, město, jež mělo ve 14. stol.
ale sedláci se zprotivovali, pročež mocí farní kostel. V l. 1365 a 1367 držen L.
k placení donucování. L. 1560 od Jana k Lomnici a byl tu pánem podací Ješek
nejstarš. z Lobkovic zase ke Křivoklátu z Kosovy hory. Karel IV. zastavil L.
navráceny. L 1642 založeny matriky.
městečko s několika vesnicemi (1378) Ja
Lišany, ves u Postoloprt, jež se 1. 1351 novi z Leuchtenberka.
Po vyplacení
přip. Část prodal Jachym Novohradský držen L. ke hradu Hluboké. Král Václav IV.
z Kolovrat (1556) :; bratřími Jakubovi obdařil obyvatele (1400), aby o statcích
Hruškovi z Března, menší část dostala svých říditi mohli. Adam z Hradce velice
se 1. 1581 k Postoloprtům. Hruškové měli Lišovským přál pro jich věrnost a učinil
tu tvrz, která Jiřímu Hruškovi zabrána a jim vl. 1579—1582 troje obdarování. Když
l. 1625 Kryštofovi Gremerovi prod. Až do se po r. 1608 Malovci 0 Hlubocko rozdělili,
r. 1630 patřilypak kToužetínu a odtud k P0 dostal Jan Malovec L. scelou rychtou
stoloprtům. (Veselý, Děje Postoloprt 67.) L-skou a bydlel v Rudolfově, avšak když
Lišice, ves u Chlumce n. C., 1. 1396 r. 1619 statek jeho od cís. vojska opa—
statek Janův, kdežto jiný Petr 2 L. t. r. L. nován, přivtělen L. zase ke Hluboké. Erb:
Bartoši 2 L. prodal. Pešík z L. seděl l. 1410 L. pečetí erbem království Českého.
na Nepolisech. L. 1446 prodal Markvart
Líšťany viz Léšťany.
část L. Šimonovi z Vlkova, na jiné seděl
Lištno viz Léštno.
Bořek, syn Bartošův, se synem Janem.
Litava, Litavka, řeka a přítok Be
V 16. st. patřily L. ke Chlumci.
rounky
(16 st.).
Lišice, n. dvůr u Prahy (1346), snad

Litěchovice (pův. Ljulochovicí), ves
nynější Liška u sv. Pankráce. L. 1346
klášter Plasský pronajal dvůr svůj L. ne u Lovosic, jež patřila r. 1272 klášteru
Chotěšovskému a později k Lovosicům.
daleko Prahy.
Lišina. viz Lešina.
Liteň (prv. Ljuleň), městys u Berouna,
Lišná, Lišný, Lištný, ves u Zbiroha, l. 1195 ves, l. 1324 statek Hermana z Drah
jejížto hrad a kostel nazývaly se Řebřík lína. Ve 14. st. byl tu farní kostel, jehož
(viz to). L. patřívala k Řebříku, s nímž podací bylo rozděleno mezi držitele dvou
přivtělena ke Křivoklatu. L. 1552 dána tvrzí zdejších. Na jedné seděli předkové

ves JiříkoviProtivcovi

z Entnšlanku

Medků z Valdeka

(1378 Jaroslav, Ol

(1- 1575), jenž ji 1. 1571 prodal. L. 1607 dřich a Zbyněk, 1405 Jan, pak synové
patřila zase ke Křivoklatu a později pro jeho Burjan a Jan). Jedna tvrz dostala se

snadnější zprávu přid. ke Zbirohu. (H. Vl. 1. 1530 Petrovi Kapounovi ze Smířic,
262.)
jenž také koupil druhou tvrz (která l. 1454
Líšnice, Lišice, ves u Mostu, kterou bratřím ze Slavic a od r. 1474 rodu Mla
1. 1487 Mikuláš a Duchek, bratří Švábové, dotů ze Solopisk patřila). Petrovi vnu
a Kateřina, teta jich, dali k oltáři sv. Kate kové zase L. na dvě rozdělili. Oba díly
řiny v Mostu. V 16. stol. zůstal tu dvůr sloučil vl. 1571—1575 Jan starší Vrati

Švábům z Chvatliny, který se dostal slav z Mitrovic (1- 1581), jehož rod L.
l. 1706 Leopoldovi Údrckému z Údrče k Lochovicům přivtělil. Při rozdělení statku
od mateře Elišky roz. Švábové. Od něho
prodán, ale dvakráte ještě od Údrckých
koupen (1715, 1775). V 19. st. byl statek
L. v držení Beníšků z Dobroslavě. (Viz
Sommerovu topografii Žatecka na str. 314.)

Lochovského ]. 1640 dostala se L. Zdeň
kovi Eusebiovi Vratislavovi : M. a prod.
l. 1648 Kunatovi Jaroslavovi hr. z Bubna,
jehož rod tu do 1. 1711 seděl. L. se do

stala zase v držení Vratislavův, kteří ji
Líšnice, Léšnice, n. ves u Ostředka, do 1. 1782 drželi. Odtud až do r. 1842
která patřívala ke klášt. Sázavskému. drželijiBrechlerové zTroskovic.
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Právo trhy odbývati l. 1837 majestátem který drželi Oldřich z I... zakladatel (j j.
potvrzeno. Erbu L. neměla. (PH. VI. 90.) 1216), pak synovec Protiva ze Žinkova
Litětin, Litětiny (r. 1228 Ljuta), ves (1235—1245), pak synové tohoto Oldřich,
u Holic, pův. přísl. kláštera Opatovského. Vilém, Rous, Půta, Děpolt (1279 a t. d.1,
L. 1393 seděl tu Děvic z L. po Držkovi později Soběhrd (1284—1287) a bratří
otci. Po smrti Váni z Uherska a Kateřiny, Rous, Racek, Vilém, Bušek &Protiva, (1 318)
dcery jeho, vyprosil si L. Vilém 2 Mečkova. Rous, Heřman a Oldřich, synové Rousovi,
Větší část koupil Vilém z Pernšteina
Protiva, Půta, Rous a Racek, synové Rac
(1513) od Štěpána : Koloděj, jeden dvůr kovi. Od těchto prodány L. před r. 1367
(1514) od Bohunka z Jenišovic a připojil kl. Chotěšovskému. Ve 14. st. byl tu
oboje k Pardubicům. Někdy tu bývala tvrz. farní kostel. L. 1431 zapsány L od pro
(PA. X. 299.)
bošta Vilémovi Švihovskému z Ryžem
Litice (prv. Ljuticí), starý hrad a ves, berka, jenž je prodal (1447) Bedřichovi
n. městečko u Žamberka, založený od pp. z Donína. L. na konci 15. st. držel Jan
z Fotšteina jako Nové L. Král Václav II. Číčovec z Číčova (j- j 1507) a po něm
vyměnil si (1304) polovici L. od Půty dědila je Voršila, neť jeho, vdaná Běši
z Potšteina a L. staly se zbožím ko nova ('N. 1551). Syn její byl Vladislav
morním. L. 1309 zavezeni sem páni, kteří Běšín a tohoto synové Petr & Smil, od
byli v klášt. Sedleckém jati (či na Lidice?). nichž klášter (1570) L. vyplatil. L. 1640
Král Jan zastavil L. (před r. 1316) Jindři založeny matriky.
chovi z Lipého, ale markrabě Karel je zase
Litíč (špatně Litice), ves u Jaroměře,
vyplatil l. 1333 a postoupil jich Jindři n. s tvrzí, na níž seděli Litičtí ze Šo
chovi z Líchtemburka jako zaplacení za nova (1537 Jan, 1550 Karel, 1576 Jan).
hrad jeho dědičný Lichtenburk (zemřel po I,. 1599 dělena mezi tři bratří. Karel Šeb.
r. 1353). Syn jeho Ješek Pykna a Jan, sy prodal 2 díly (1616) Bartoloměji z Vald
novec jeho, prodal L. (1365) Jindřichovi šteina, avšak !. 1654 zase vráceny Liti—
z Lipého, ale nedlouho potom (1371) ckým, dostaly se 1. 1655 Albrechtovi Od
patřily Bočkovi z Kunštátu a potom synu kolkovi z Újezdce & l. 1672 Frant.
jeho Bočkovi (1- 1416). Když se synové Václ. z Bryslu. Třetí díl zůstal v držení
tohoto dělili, dostal L. Vítek (Viktoryn), Litických až do r. 1685. Jezovité u sv.
jenž r. 1427 zemřel. Syn jeho Jiří Podě Anny ve Vídni koupili onen díl 1. 1675,
bradský zavezl sem l. 1452 Václava K0 tento l. 1685 a připojili oboje k Žirči.
randu, starého táborského kněze, a l. 1468 (H. V. 95.)
hrad tak vystavěl, jak se ve zříceninách
Litkovice, ves u Mn. Hradiště, 1. 1383
spatřuje. Po jeho smrti dostaly se L. za statek Mikuláše ze Solečku, l. 1591 Jana
díl synu Bočkovi a uloženy tu rodinné pa Literata a Všeslava, odkudž & potom až
měti. Boček (1- 1497) ještě za živobytí da do r. 1572 z části přísl. k Solečku, z části
roval L. knížeti Jindřichovi staršímu, k Obrubcům (1519). Dvůr patřil l. 1555
bratru svému. Tento zadluživ se prodal L. k Valečovu, Solecký díl oddělen 1. 1572.
(okolo l. 1492) Vilémovi z Pernšteina,
Jiný dvůr prodal 1. 1576 Vilém Odkolek
jenž L. úředníkům k Potšteinským pod z Újezdce Martě Krajířové a patřil pak
řídil. Od Potšteina prodány (1558) Václ. do 1. 1850 ke Kosmonosům.
Okrouhlickému ze Kněnic ('I-1562), Lítměřice, n. ves v okolí Pětipes v Ža
po jehož smrti prodány Mikuláši z Bubna. tecku, jež se dostala l. 1236 kl. Doksan
Tento zřídil 2 L. statek nápadní, který po skému.
něm (1- l. 1608) dědil Jindřich Jan, jenž
Litoboř (pův. Ljutoboř), ves u Ná
teprve 1. 1628 dědictví ujal. On a jeho choda, n. s tvrzí, kterou drželi l. 1369
potomci usadili se v sídle Žamberskěm a Jan, 1. 1372 týž s Líckem, l. 1405 Hanuš,
léta 1464 Jiřík, předek Litoborských
hrad ponechali spoustě (H. ll. 75.)
Litice, farní ves u Plzně, jež se r. 121 1 z Chlumu. V 16. st. patřila L. s pustou
přip. Býval tu hrad postavený od Drslavců, tvrzí k Ryzemburku. Později byla roz
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dělena; jedna strana patřila napřed k Adrš
pachu, pak k Teplici, jiná byla Barchov
ských (3) a později Straků z Nedabylic.
Jeden díl držen také k Třebešovu. (MB.
X. 71.)
Litohlavy, ves u Rokycan, jež se přip.
l. 1390 jako statek arcibiskupův ke zboží
Rokycanskému; od něho nikdy neoddělena.

Litohlavy,

1419—1421 Zdislav ze Zvířetic, ? Zik
mund z Michalovic, ?Jašek (1-1445 ?), 1447

až 1453 Jan z Rabšteina, Jan Papoušek
(1- 1455), 1455—1485 Beneš z Valdšteina,
1485—1487 Jiří Haller, 1490— 1508 Jan
z Vartemberka, 1508—1 534 Jan Žák, 1534

až 1541 Jan Fabri,1542—1550'Jan Horák
z Hasenberka, 1550—1565 Kašpar z Lo

samota u Králova Dvora, gova, 1562—1565 Vilém Prusinovský, 1565

až 1580 Marek z Kytlic, 1580—1587 Dr.
Volfgang z Horšovského Týna, 1587 Ludvík
Švihovský z Ryžemberka, 1587—1592 Zby
něk Berka z Dubé, 1599—1604 František
z Dietrichsteina, 1604—1617 Daniel 2 Jen
Litohrady, lépe Litorady, vesu Rych číc, 1617—1629 Jan Sixt z Lerchenfeldu,
nova n. Kněž., jež se přip. r. 1323 jako 1629—1637 Jan Ctibor Kotva z Freifeldu,
sídlo vladyěí, avšak r. 1495 patřila k pan 1637—1656 Maximilian Rudolf ze Šlejnic.
ství Litickému. V l. 1495—1558 drženy Při kostele sv. Štěpána zřízeno l. 1349 de
k Potšteinu a odtud do 1. 1850 k Solnici. kanství, později rozšířen od Karla IV. počet
Litochleby, ves u Karlína. Bývalapřísl. kanovníkův; týž panovník obětoval kostelu
statku Chodovského, s nímž připojena ke ostatek sv. Lukáše, který byl 1. 1355 ze
Kunraticům.
Vlach přivezl. L. 1627 přičten jest pro
Litochovice, ves u Volyně, ok. ]. 1400 bošt k zemským prelátům.
přísl. proboštského statku Volyňského &
Na bývalém podhradí založil Václav I.
až do r. 1850 jeho část.
(ok. l. 1231) hrazené město, při němž po
Litol (prv. Ljntol), ves u Lysé, blíže vstaly [. 1235 farní kostel Všech Svatých
Benátek, již r. 1293 přísl. panství Lys-L a neznámého roku král. hrad, protože staré
ského, k němuž do r. 1850 náležela.
hradiště kapitole zůstalo. Město se přip.
Litoměřice (Ljuloměřici, odkudž něm. poprvé l. 1249 a řídilo se právem Magde
Leulmeritz, jak se psávalo dříve), prvotně burským Nedlouho po založení města po
hrad Litoměřiců (viz to), později knížecí vstaly tu také dva kláštery, františkánů u sv.
hrad a konečně král. krajské město. Na Michala a minoritů u sv. Jakuba. Mimo
hradě založil kníže Spytihněv II. (1057) měSto vystavěn l. 1257 kostel sv. Maří.
kostel sv. Štěpána s kapitolou. Proboštové L. 1249 zdržoval se v L. král Václav. Za
její byli 1057—1075 Lanzo, 1075—1094 Přemysla ll. kupovala obec statky. Po ohni
Ondřej, 1094—1 115 Letoslav, 1125—1139 r. 1297 vystavěn kostel sv. Vavřince za mě
Beneda, 114o—? Šebastian, 1167 Hroz stem a obec obdržela l. 1300 majestát na
nata, 1169—1174 Martin, 1174?—1187? snížení daní. Král Jan potvrdil ]. 1325
Dobromír, 1187—1199 Radosta, 1199 až svobody a udělil milost v příčině plavby
1216? Aderast, 1216—1225 Beneš, 1226 na Labi; [. 1329 osvobodil L. od nátisků
až 1254 Heřman, 1254—1270? Herbort kr. úředníků. Karel IV. potvrdil l. 1348
zFulšteina, 1270?—1293 Kunrát, 1293 svobody a l. 1349 sklad zboží po Labi při
až 1316 Smil z Víckova, 13 . .—1321 Al vezeného, daroval l. 1352 Újezd al. 1359
bert, 1321—1334 Jindřich ze Šumburka, Radobýli na zdělání vinic, udělil l. 1372
—1347? Tamo Pluh z Rabšteina, 1348 výroční trh a daroval ]. 1377 jisté poplatky.
až 1358 Bohuše : Pardubic, 1358—1362 Získáním větších důchodů stalo se mož
Jan Hackenbrunn, 1362—1368 Jan z Ka ným, že město rozšířeno a novými hrad
mýka, 1368—1396 Jindřich Hackenbrunn, bami objato. Václav IV. potvrdil svobody
1396—1398 Vlachník z Veitmile, 1398 až obce, udělil jí ]. 1381 popravu v kraji a
1406 Vilém z Hazemburka, 1407—1415 potvrdil l. 1391 sklad. L. 1387 vysazeny
Jan Cám, 1418 Zikmund z Budějovic, L. jako kmetská stolice všem městům,
n. vladyčí sedění, jež drželi l. 1324 Mi
kuláš, 1373 Jan, 1381 Vojslav, 1405 Bo
huta, 1413 Habart, 1416 Dobeš. V 16. st.
patřily L. k Točníku, později od něho od
děleny ke Královu Dvoru.
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která se řídila právem Magdeburským. Hrad
zdejší vykázal l. 1398 sestře své Elišce
Míšenské do života. L. 1405 povolil obci
vybírati poplatek z obilí, ale zrušil l. 1409
obmezování plavby obilí na Labi. Král
Zikmund přišed sem (1420 v květnu) kázal
husitsky smýšlející obyvatele utopiti. Když
Žižka l. 1421 L. oblehl, poddaly se L.
Pražanům a dosazen jim za hejtmana Hynek
Koldšteinský z Valdšteina. České obyvatel
stvo přišlo nyní k platnosti a L. staly se
českým městem, byvše posud pod zprávou
starých německých rodin. Po r. 1427 při
stoupily L. k jednotě Táborské a zmoc
nily se mnohých okolních duchovních statků
(1436 jim potvrz.). L. 1452 vystavěn most
přes Labe a l. 1454 vysazeno na něm clo
skrze král. majestát. Vladislav ll. udělil
obci nová práva v příčině vožení obilí na
Labi a udělil l. 1498 clo v branách. Za
něho město znova hradbami ohrazeno.
L. 1504 byl tu sjezd několika měst, a
v následujících letech krajské sjezdy. V po
tomních letech měla obec nemalé pře se
sousedstvem. Důchody obce množily se a
kupovány statky pozemské. L. 1547 shro
mažďoval tu Ferdinand !. vojsko, které
mělo táhnouti do Sas, a na radnici stavy
přemlouval, aby se s ním vypravili. Vrátiv
se po vítězství u Můhlberka, zase se uby
toval v L. Zde přijímal na milost ty, kteří

vystěhovalo se tolik sousedův, že jich ze
385 osedlých jen 69 zůstalo. Opuštěné
domy obsazovány znenáhla Němci a tak se
L. koncem 17. st. poněmčily. Ok. [. 1628
skrze vystěhování stálých ve víře refor
mace zhruba ukončena, proto také obec
dosáhla potvrzení svobod a nových milostí,
kláštery minoritů a dominikánský zase po
vstaly, dominikánský pak hojně obdarován,
aby při něm zřízen byl noviciat. K utužení
katolictví založena 1. 1631 jezovitská kolej
a l. 1649 stavěn klášter kapucínů. Vpád
Sasův ]. 1631 nespůsobil trvalých změn,
poněvadž l. 1632 zase od Valdšteina vy
puzeni. L. 1634 založeny matriky. L. 1634
tu řádili zase Švédové, v l. 1639—1640
drželi L. v moci a zle krajinu okolní vy
ssávali. V l. 1648—1649 zase L. ve své
moci měli. Po r. 1650 bylo město zbědo
vané a dlouho se nezotavovalo. L. 1655
zříz. v L. biskupství, které obci za nějakou
dobu tuhou při vyneslo (1677—1679).
V l. 1672—1685 vystavěn kostel sv. Mi
chala. L. 1680 zuřil tu mor, v l. 1692 až
1712 zase vystavěn most l. 1632 vyvrá
cený. L. 1712 velká část města vyhořela.
L. 1713 zase tu zuřil mor, který byl pří
činou, že rada kostelík sv. Václava znovu
vystavěla (1716). L. 1741 leželi tu Sasové,
léta 1742 obsadil L. francouzský velitel
D'Armentiere, a když císařští L oblehli,
se ze spolku proti němu učiněného vy— dal předměstí vypáliti. Také l. 1744 a po
trhli. Pro účastenství v témž spolku po r. 1756 zkoušelo město od pruského vojska.
trestány L. odnětím statků, uloženy nové L. 1773 zrušena jezovitská kolej a jmění
poplatky a zrušena zdejší kmetská stolice. její rozprodáno, ale zůstalo tu jejich gy
l.. 1549 posavadní špitál přeměněn v kolej mnasium. Císař Jozef II. se tu vl. 1771
k vyučováni mládeže, také se množily dů až 1780 několikráte zdržoval. Týž pa.
chody obce tak, že zase statky kupovala. novník zrušil kostely sv. Vavřince, Václava
Ferdinand I. zvýšil pro obec clo na Labi a Jiří a zrušil klášter minoritů (1785),
a povolil třetí výroční trh. Maximilian II. který dán dominikánům (: konventu těchto
byl na L. milostiv. Rudolf II. potvrdil svo stal se krajský úřad). Staré výsady až do
body obce. Od r. 1600 měly L. tuhou při r. 1794 od panovníkův potvrzovány, avšak
s Adamem z Valdšteina o povýšení Lovosic ztratily již dávno svůj býv. význam. V letech
za městečko, kterou léta 1615 prohrály. 1821—1823 znova vystavěn most, který od
l,. 1618 přidali se L. k povstání a l. 1620 1. 1744 několikráte byl zbořen. O okrá
koupili od stavův všechny statky probošt šlení a povznesení města staral se krajský
ství a děkanství. Za to pokutovány od .l. Klecanský (1837—1848). L. 1850 pře
nětím statků, z nichž část 1. 1628 obci ložen krajský úřad do České Lípy, avšak
zadlužené a schudlé navrácena. Protože l. 1855 zase obnoven a zřízeny tu ostatní
mnozí měšťané pokutováni byli a refor zeměpanské úřady. R. 1861 začalo zřizování
mace katolická se bezohledně prováděla, rozličných veřejných a obecních ústavův,
Mistopisnýslovník:Část historická.
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skrze něž vstoupily L. do řady prvních
měst v král. Českém. Znamenití rodáci:
Pavel Stránský (1- 1657), Václav Nosidlo,
Hilarius Litoměřický (1465), Jiří Bóhm
(1-1666). Erb: Červený štít, vjehož dolní
polovici stříb. hradba ze štukoví, stínkami,
branou otevřenou, v níž zl. vrata a mříže
vytažená. Z hradby vyniká z polovice Český
lev. (Dějiny vydal Lippert.)

Litoměřici,

prvotně jen čeleď Lito

mírova, později skrze zabrání okolních
čeledí knížectví a kmen, který obýval v kra
jině od Třebenic k Lipému po obou stra
nách Labe jižně až k pomezí Čechů, severně
až k Děčanům. U Vlastislavě hraničili Lu
čané s nimi a s Dečany. Od Milčanů dělily
L. velké lesy. V pověsti o Vlastislavovi
dává se znáti, že L. tehdá s Čechy drželi.
Kdy a jak k Čechám byly připojeni, není
známo, než při založení biskupství Praž
ského ještě se jako kmen připomínají.

Litoměřické biskupství založenood
císaře Ferdinanda III. 1. 1655 a prvním
biskupem stal se Maxim. Rudolf ze Šlejnic,
posavadní probošt, který 1. 1671 kostel sv.
Štěpána znova vystavěl (1- 1675). Druhý

biskup Jaroslav František ze Šternberka
(1676—1709) vystavěl v l. 1694—1701
biskupskou residencí. Následující biskupové
byli: Hugo Frant. hr. Kónigseck (1709 až
1720), Jan Adam hr. Vratislav (1721 až
1733), Mauric Adolf vév. Saský (1733 až
1759), Emanuel Arnošt hr. z Valdšteina
(1759—1789), Ferd. Kindermann (1790
až 1801). Václav Leopold Chlumčanský
z Přestavlk : 1801—1814), Jozef František
Hurdálek (1815—1822), Vinc. Edv. Milde
(1823—1831), Aug. B.Hille(1831—1865),
Aug. Pavel Vahala (1865—1877), 'Ant.
Ludvík Frind (1879—1881), Eman. Jan
Schoebel (1882).

Lítoměřicko, 1. politický a soudní
okres čili kraj, prvotně knížectví, které
za neznámé doby spojeno bylo s kníže
ctvím Pražským. Knížata zřídili zde úřad.
který ve 12. st. pokládán za jeden z nej
výnosnějších V l. 1093—1101 řídil tento
kraj Mutina Vršovce, 1176—1183 Bleh
z Třebušova, 1253 Bořita z Ředhoště. V ty
doby ztenčována působnost královských
úřadův udělováním soudnictví na ducho

venstvích, nicméně se tu úřad až do r. 1420
udržel. L. 1276 byl Vlk purkrabí a Martin
soudcem krajským, pak následoval vl. 1277
až 1282 Jarek : Valdenburka a popravcem
byl 1. 1282 Jan ze Sebuzína, vedle nichž
na hradě Litoměřickém též vladař pře
býval, avšak po ztenčení královských statků
zbytek podřízen vladaři Budynskému. Za
Václava ll. (1- 1305) býval tu purkrabí
také Albert z Frydlantu. Za krále Jana
přestali purkrabě ze stavu panského a po
prava jim posud náležející udělována pá
nům v kraji osedlým. Karel IV. dal ji
(1345) Zbyňkovi Zajíci z Hazemburka,
l 1381 udělena také obci Litoměřické.
L. 1405 ustanoveni za popravce Hynek
Berka : Honšteína, Jan Děčínský z Vartem
berka, Oldřich z Hazemburka a Herbort
z Kolovrat. Bylo tedy 5 poprav, k nimž
později ještě některé přibyly. Úřad krajský
připomíná se ještě !. 1413. V 15. st. bý
valy Žatecko, Litoměřicko a Mostsko pod
jedním hejtmanem krajským, a tedy jako
jeden kraj. Při opětném jich rozdělení
připadl Most s okolím k Žatecku, kdežto
větší část kraje Mostského při Litoměřicku
zůstávala. Od 15. st. se hranice L., k nimž
také Mělník patříval, zhruba neměnily.
L. 1850 zřízena krajská vláda v Lipém
pro kraj Českolipský a západní končiny
L. od něho odděleny k Chebsku a zůstaly
pak při kraji Žateckém i l. 1855, když
kraj Litoměřický obnoven.

2. arcijáhenství L. viz Arcijáhen
ství.
3. děkanství

neb kraj děkana Lito

měřického obsahoval ve 14. a 15. s!. fary
& kostely: Litoměřice se Zásadou, Rado
byl, Mlékovidy, Žitenice, Chodžovice, Po
čaply, Křešice, Hrušovany, Prachovou.
Vetlou, Hoštku, Černěves, Robeč, Tuhaň,
Blížvedly, Úšť, Levín, Liběšice, Býčkovice,
Třebušeň, Soběnice, Kostelec, Mukařov,
Zubrnici, Proboštov, Malešov, Stražiště,
Stebno, Libochovany, Církvici, Prackovice
a Žernoseky.

Litomyšl (chybně Litomyšle, původně
Ljulomyšl, t. j. Litomyslůu hrad), město
nad Loučnou, prvotně knížecí hrad, který
Kosmas (ok. 1110), jako pomezný hrad
knížectví Slavníkova přip. Podlé staré po
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věsti založen na něm kostelík sv. Klimenta
od sv. apoštolů Konstantina a Methoděje.
Břetislav ll. založil na hradě (1098) klá
šter benediktinův. L. 1141 sem uvedeni
kanovníci řádu Premonstratského. Opaty

jeho byli: 1141—1145 Jan, 1160—1167
Deokar, 1184 Jirata, 1 185—1201 Myslen,
1221 Heřman, 1225—1226 Valter, 1231
až 1234 Ota (1249? Heřman), 1268 až
1269 Štěpán, 1314—1326 Kunrát. 1339
Jindřich Calta. Za opatův povstal na hradě
kostel sv. Maří & vzrůstalo bývalé podhradí
v město, jemuž král Přemysl l. 1259 práva
města Hradce udělil a je z pravomocnosti
král. úřadův vyňal. V následujících dobách
město rostlo; vznikla při něm dvě před
mčstí, hořejší Němci, dolejší Čechy obý
vané, kromě toho i vesnice Zahájí a Lány
těsně při městě. Po založení biskupství
(1344) přestalo opatství a klášter pře
měněn na kapitolu. Město jsouc otevřené
od r. 1351 skrze prvního biskupa hrad
bami ohrazeno. Druhý biskup Jan Il. za
ložil při hradbách klášter poustevníkův
sv. Augustina (1357), při němž vystavěn
kostel sv. Kříže. [Převory byli 1357 Mi

(horní město; před zámkem (bývalou re
sidencí biskupskou) v těch místech, kde
stavení a kostely kapitulní stávaly, a zvlášt
ními výsadami je obdařil. Tehdá se v L.
zmáhala jednota bratrská a Martin Ka—
bátník, soused zdejší, vyslán sám třetí do
východních krajin, aby tu spůsob víry kře
sťanské seznali. Na horním městě (Olivet
ské hoře) povstala l. 1503 proslulá knih
tiskárna bratrská. Po smrti Bohušově(1505)
následoval bratr Jan (1- 1508). Nástupce
jeho Zdeněk potvrdil léta 1520 svobody
městské Za syna jeho Viléma (1511 až
1518) kupovala obec zase statky. Zdeněk,
bratr Vilémův, vyprosil jí (1514) obdaro
vání na třetí trh výroční (1- 1529). Po
krátké vládě Jana, bratra jeho, následoval
nejmladší bratr Bohuše, jenž ]. 1530 hor
nímu a l. 1536 dolnímu městu svobody
potvrdil. L. 1547 mu L z pokuty odňata
a Jan Augusta, starší zdejších bratří, 5 Ja
nem Bílkem, pomocníkem svým, zajati a
do vězení dáni, potom také jednota vy
povídáním a nátisky ztenčena. Ferdinand I.
zastavil L. napřed (1548) Šebestiánovi a
Fabianovi ze Šenaichu a l. 1552 Jarosla

kuláš Brněnský (1- 1375), Ebrhart (1375 vovi : Pernštejna, který L. t. r. Václa
až 1394), Petr (1394 až c. 1399), Filip vovi Haugvicovi z Biskupic postoupil.
(1400) a Šimon (1- 1441]. Týž biskup za L. 1557 dosáhla obec král. potvrzení svo
vedl l. 1357 pořádky při řemeslech a ob bod, l. 1560 skorem celé město vyhořelo.
dařil l. 1360 město svobodami, jimiž se tu L. 1567 nabyl L. Vratislav z Pernštein a,
teprve řády městské zakořenily. Biskup jenž l. 1568 nový nádherný zámek (na
Jan III. udělil městu l. 1380 výsadu na místě starého) stavěl, l. 1570 obci nový
povznesení živností městských. L. 1401 řád udělil a král. potvrzení svobod zjednal;
obdrželo město majestát na výroční trh. l 1580 pustil obci odúmrtí, po čemž zjednal
L. 1418 vystavěna radnice. L. 1421 opa král. potvrzení od Rudolfa II. a obdaro
nována L. od Pražanů a Táborů. Jako vání na nové trhy (1- 1582). Vdova Marie
hejtman držel L. pak Diviš Bořek z Mile roz. Manrique z Láry nutila obyvatele ke
tínka, jenž ji odevzdal l. 1425 Sirotkům. katolictví (1- 1608). Potom následovala
Hejtmanem stal se Jeník z Mečkova, po dcera Polyxena, která také 0 katolické
němž ok. l 1432 Vilém Kostka 2 Po řády usilovala. Proto vznikaly tu 1. 1619
stupic (1- 1436) následoval; tomuto císař náboženské bouře. Obci l. 1622 pobrány
Zikmund (1436) L. s panstvím zastavil. výsady a teprve 1. 1626 navráceny, za
Syn jeho Bohuše odpustil obcí (1442) vedena katolická zpráva a založeny ma
plat solní. Bratr jeho Zdeněk zjednal jí triky [ 1622). Vratislavovi z Pernšteina léta
l. 1454 majestát na potvrzení svobod a 1628 panství L. dědičně dáno; tento odňal
dovolení ke kupování statků pozemských obci vaření piv a zbořil několik domů hor
(1-1468). Po něm následoval bratr Albrecht ního města na založení pivovaru (1- 1631).
(Jr 1477) a po tomto Jan Kostka z P., za Za vlády sestry jeho Frebonie zkoušelo
něhož obec mnohé statky kupovala Syn město mnoho od nepřátelského vojska pále
jeho Bohuše založil (1491) nové město ním (zvl. 1635) a pleněním. L. 1640 zalo
42*
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žila Frebonia kolej piaristskou s kostelem
a gymnasiem, čímž zase část horního mě
sta zničena; ostatek byv vypálen, zůstal
pustým. Po smrti Frebonie (+ 1646) dědil
L. Václav Eus. kníže z Lobkovic, který
je prod. (1649) Maximilianovi hr. z Traut
mansdorfu (1- 1650). Tohoto syn Jan
Bedřich potvrdil l. 1652 svobody města
&vyprosil (1656) čtvrtý výroční trh. Man
želka jeho Marie Anna vystavěla l. 1670
kostel sv. Anny. Po smrti hraběte ('I-1696)
trvala krátký čas poručnická vláda a pak
ujal L. syn František Václav (1699). Léta
1709 odděleno město od panství v příčině
placení berní. V l. 1714— 1722 kostel pia
ristský znova a nákladně vystavěn. L. 1737
a 1747 obdrželo město král. potvrzení
svobod. L. 1741 a 1742 leželi tu Prušáci
a město a okolí vyssávali. Františkova
dcera, Marie Jozefa, vdaná hr. : Vald
šteina, ujavši L. po smrti otcově (1- 1753)
zemřela již léta 1757, & následovali po
ní manžel František Jozef Jiří se synem
Emanuelem. L. 1758 zase tu leželi Pru

Litomyšlské

biskupství

založeno

Karlem IV. (1344) proměněním kláštera
na kapitolu. Prvním biskupem stal se Jan,
opat kl. Louckého. K biskupství tomu po—
stoupil biskup Olomoucký děkanství Šum
berské a Úsovské a arcibiskup Pražský
děkanství Chrudimské, Mýtské, Polické a

Landškrounské, tak že biskupství obsaho
valo část Čech od Železných hor východně
a Labe a Tiché Orlice jižně a severní cíp
Moravy.

Po smrti

Jana 1. ('i' 1353) ná—

sledoval Jan ll. ze Středy, jenž statky bi
skupské znamenitě rozmnožil. Stal se léta
1364 biskupem Olomouckým a nástupce
jeho Mikuláš ještě téhož roku zemřel.

Čtvrtým biskupem stal se Albert ze
Šternberka.
po němž po čtyřechletech
Petr Jelito následoval. Týž založil (1 371)

kl. v Landškrouně. Skrze směnu učiněnou
navrátil se Albert l. 1372 do Litomyšle
a založil kl. Tržek (1' 1380). Biskupem
po něm byl Jan Ill. řeč. Soběslávek a po
jeho odchodu (1387) Jan IV. Po něm ná
sledoval l. 1391 Jan V. z Prahy, jenž byl
šáci. L. 1765 postoupena L. Jiřímu Christia— od r. 1415 nejednou příčinou následují—
novi, mladšímu bratru. Po mnohých ohních cích bouří. Týž odešel l. 1420 do Olo
l. 1775 zase velká část města vyhořela a mouce a biskupem stal se Aleš z Březí,
l. 1781 následovala po strašné bouřce jenž poslední ze všech v kostele Litomyšl
krutá povodeň. L 1784 dostalo město ském sídlel, poněvadž se město a Česká
král. potvrzení svobod. L. 1790 zřízen tu část diecese v moc husitů dostala (1421).
magistrát. V držení panství následoval léta Aleš uchýlil se do Moravy (1- po r. 1438)
1791 Jiří Jozef, syn předešlého. L. 1793 a kapitola zvolila za sídlo Svitavy. Ná
dosáhlo město králov. potvrzení svobod. sledující biskupové Matěj (1443—1446,
L. 1802 založeno v L. filosofické učení, 1463 Eliáš, farář v Jindř. Hradci, admini.
čímž se stala L. semeništěm vzdělanosti strator), Jan Vl. Bavor (1474) podrželi
v celém království velmi vzácným. L. 1814 pravomocnost jen v moravské své části,
zase veliká část města vyhořela, po čemž kdežto v české všude ji vykonávali děka
kostel sv. Kříže znova Opraven. L. 1825 nové pod obojí. Když již biskupové jmeno
následoval v držení panství hrabě Antonín. vání nebyli, řídili administrator a kapitula
L. 1836 založen sbor střelecký a l. 1841 ze Svitav malý počet kostelů, který jim
obdržela obec cís. nadání v příčině trhů. zůstal, avšak po smrti Volfganga admini
L. 1850 stala se L. sídlem zeměpanských stratora (1- 1554) i kapitola zanikla.
úřadův. L. 1859 přešel velkostatek v držení
Lítoradlice, Litoradice (prv. Ljulo
knížecí rodiny Thurn-Taxis. V L narodil radici), ves u Hluboké, která byla v 15. st.
se Kvirin Kralovecký (1- 1781), Dr. Frant. z části přísl. kl._ Krumlovského a proto
Brauner (1- 1880) a J. E. Mařák (nar. l. 1483 ke Krumlovu počítána byla. Klášter
1835). Hojný počet učenců, kteří tu půso postoupil L. 1. 1531 pánům z Rožemberka.
bili, čte se v Schallerově topografii XI. 123 Ostatek patřil až k r. 1530 ke Strakoni
až 151, k čemuž buď dodán ctihodný Florus cům, pak k Dívčicům a konečně ke Hlu
Stašek. Erb: Červený štít a na něm stř. boké.
lilie. (Dějiny Litomyšle vydal Fr. Jelínek.).
Litošice (pův. Ljutošici), ves u Žehušic,
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rodina Reisen. V 16. stol. náležel rodu
dvůr darovaný od Soběslávka & ostatní
enů ze Šenu, potom přip. k Jiřetínu a
dědiny dokoupil. Od 15. st. náležely k pan s ním k Duchcovu.
ství Žehušickému.
Litvínov horní neb svrchní, město
Litovice (pův. Ljnlovici, tedy nikoliv u Mostu, n. s tvrzí, l. 1357 s farním ko
Letovice), ves v okr. Unhoštském, n. s tvrzí, stelem, jehož podací měli Heřman a Jetřich
l. 1266 sídlo Řehníkovo, jenž byl předkem bratří Gablencové, l. 1391 statek Těmův,
pp. z Dražic. Po těchto následoval Pešek potom tuším přísl. hradu Oseka. Kašpar
z Příboje (1- j. 1375). L. 1391 drželi je z Janu pr. L. (1505) Zikmundovi z Duban,
Pavel a Václav bratří 2 Jenšteina.
Ne pak následovali 1532 Mikuláš z Velemyšlo
dlouho potom koupil je Zachař, předek vsi, 1534 Zikmund anoblshofu
a ne
Litovských ze Svinař (syn jeho Jan dlouho potom zase vlad. z Janu (Martin

v níž měl (1167) klášter Litomyšlský

1- 1451, tohoto synové Bušek a Bohuslav,
tento až do r. 1481, před r. 1524 Jiří).
Asi od 1. 1524 držel je Bohuslav Chrt
ze Rtína a od r. 1534 syn jeho Martin.
L. 1539 k. L. Jan Ota z Losu, pak je

měli Šlikové a od r. 1559 Šeb. Prunar.
Od rodu tohoto vyženil je (1612) Jan Kut
naur (1'1621). L. 1639 prod. Kryštofovi
Šimonovi : Thunu, pak přik. ke Kladnu,
od r. 1688 byly zase samostatným statkem,
který pak připojen k Tachlovicům. (H.Vlll.
279.

Lítožnice,

někdy farní kostel, tvrz a

_1-1547, Jiří 1- 1566,

Abraham

1- 1571,

1572 Kašpar a Jáchym z Janu). L. 1589
prodal Jáchym z Janu L. Janovi Václa
vovi z Lobkovic, jenž jej připojil k Ji
řetínu. Později spojen s Duchcovskem.
L. 1670 obnovena fara, která zanikla,
l. 1688 vystavěn nynější kostel, l. 1715
zřízena továrna na sukno (1848 zanikla),
l. 1715 povýšen L. na městečko, obdařen
l. 1721 a 1768 vyročními trhy. L. 1757
začal tu průmysl stávkářský, l. 1811 hor
nictví, l. 1822 průmysl hračkářský. I.. 1852
povýšen L.11a město. Erb: Štít červený,
v jehož spodní polovici na trávníku stříb.
hradba s branou otevřenou, v níž český lev.
Nad hradbou vyniká bohyně spravedlnosti.

ves, nyní les mezi Dubčem a Běchovici.
L. držel v l. 1358—1359 Nevlas, vl. 1397
až 1414 Štěpán Litoměřický a l. 1419
Pecman z Babic a František z Kotvic. Rod
Litvínovice (prv. Ljutvínovící), ves
Pccmanův seděl tu ještě 1. 1439. L. 1476 u Budějovic, jež patřila r. 1259 Vokovi
Později byla statkem
držel L. Štěpán z Novosedl, l. 1481 sy z Rožemberka
nové jeho Zachař a Jan. Nedlouho potom obce Budějovské.
spustlo všechno a L. přivtěleny k Dubči.
Litý (pův. Ljutý), ves u Manětiny, jež

Litrbachy

(něm. Lauterbach z pův. se přip. r. 1175. Tehdá darována klášt.
Plasskému.
Král Zikmund zastavil L.
(1421) Bavůrkovize Švamberka a držena

Lutherbach), farní ves u Litomyšle, v níž
byl farní kostel již r. 1349 a postoupen
k bisk. Litomyšlskému. L. byly od zalo
žení svého přísl. panství Litomyšlského.
l.. 1629 založeny tu matriky. L. 1740
kostel vyhořel.

Littengriin,

odtud k Bělé až do jejího přikoupení ke
klášterství Plasskému.

Litýš,

Litýšek,

n. hrad u Kotelic

blíž Úště, vystavěný před r. 1432 od pánů

ves u Falknova, n. man z Vartemberka

a přísl. panství Děčín

ství ke hradu Loketskěmu, které držel ského. Dělením v rodě Vartemberském do
]. 1525 Jošt Globnár. L. 1685 držel L. stal se L. se zbožím Býčkovským Václa

jenž jej postoupil
Jan Ferd. : Písnice, jehož potomek Julius vovi z Vartemberka,
Jindřich jej 1. 1766 prodal. Odtud byl l. 1532 Kryštofovi z Vartemberka. T. r.
v držení městských rodin.

přip. se naposled. Po spuštění zůstal přísl.
Litvínov dolní (prvotně Ljutuínov, statku Býčkovského.
něm. Leuthebensdorf, Leulmansdorf), ves
Livousy, Levousy, ves u Libochovic,
u Mostu. Starší dějiny nelze spolehlivě jež byla od 14. st. přísl. hradu Šebína a
vypsati, poněvadž se obojí L. od sebe ne s ním l. 1415 k panství Libochovskému
rozeznává. Tento držela snad od r. 1393 přikoupena. Od r. 1550 patřila k Budyni.
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(něm. lln'elkan, t. j. ve Lkáni), zději k Žumberku (1602), s nímž l. 1618

ves u Libochovic, po níž se nazýval r. 1237 přip. k Novému hradu. Ostatek patřil až
Sulislav ze L. Od 1. 1379 přip. se jako do r. 1650 ke Keblanům, pak až do r. 1787
přísl. hradu Klapého a po jeho spuštění ke kl. Zlaté koruně, od r. 1787 ke Krum
lovu. Na dvoře seděl l. 1652 Lambert
patřila k Libochovieům.

Lkanice,Velkanice,Vlkanice,n.ves Segrondi z Tašberka.
tuším na místě nynějšího Schmalzhofu u Po
Lniště, n. ves na Podbrdsku v krajině
lerad. L. držel !. 1404 Jan Kacovec, [. 1467 u Hořovic. Bývala přísl. hradu Valdeka,
patřily rodu Vřesovcův, asi od l. 1529 od něhož byla v l. 1511 —1520 zastavena
Bartoloměji z Velebudic, jehož potomci k Hořovic-1m. Tehdá byla již pusta.
(Křenové z V.) je ke Koporči připojili.
Lobeč, Lobez, ves u Mšena, n. slu
L. 1568 držel tento statek Zikmund Šmolc žebný statek ke hradu Bezdězi, když však
ze Šmolcu, po němž Němci L. pojmeno Přisnobor s bratrem L. Jindřichovi z Mu
vali.
těnic darovali, osvobozen od služeb a jen
Lnáře (pův. Lnáři, něm. Schlůsselburg část byla manstvím (Dolní Lobeč). Ve 14. st.
jest vlastně jméno zámku pro klíč, který byl tu farní kostel, jehož podací drželi
na něm i na tvrzi byl malován, v 16. st. 1357 Jan a Diviš, 1360—1362 Kuneš a
i Kličmnburk), městečko u Blatné. L. držel Jan z Konojed, 1370—1378 Krušina Šmo—
l. 1313 Oldřich, l. 1356 Habart s bratřími. hař, 1404 Petr Janda z Bosyně. Horní L.
Tehdá tu byl farní kostel. V l. 1372 ——
1404

držel L. Kunrát a od r. 1398 Vilém.. Po

patřil pak pp. z Harasova a dostal se
po r. 1513 Lobeckým z Lobče, drži

zději dědilL. Petr Zmrzlík ze Svojšína

telům dolní části. L. 1601 koupen k Bez—
(okolo 1. 1451), jehož rod (1472 Václav, dězi, ale po r. 1634 se Mšenem oddělen.
1490 Jaroslav, 1519 —1564 Václav) tu do Držitelové Mšena postavili tu před r. 1654

r. 1564 seděl. Tehdá k. L. Zdeněk ze zámeček, jenž [. 1724 důkladně přestavěn

Šternberka,
ale že se zadlužil, zastavil a sídlem statku učiněn. Fara v 17. st. za
L. Václavovi z Donína (1575). Okolo nikla. (H. X. 398.)
l. 1577 vyplatil je Volf Novohradský
Lobeč, ves u Kralup n. V., v níž měl
z Kolovrat (1- 1609), po němž násle kostel Vyšehradský dědiny od r. 1088. Ok.
doval syn Zdeněk. Od tohoto k. L. (1617) r. 1292 vyměnil si L. král Václav od Jana
Adam ze Šternberka a dědil po něm probošta a obrátil jej r. 1295 k biskup
Od tohoto ve 13. st.
syn Jaroslav Volf (1-1635). Eva, dcera srví Pražskému.
tohoto, prodala L. (1659) Alšovi Ferdinan odcizeno. V 15. st. patřil L. k Míkovicům,
doviVratislavovi z Mitrovic, jenž malé oddělen ok. l. 1540 jako díl Petra Bo
statky přikupoval. L. 1666 s manželkou ryně ze Lhoty, ale zase potom k Mí
svou kostel sv. Trojice znova vystavěl a kovicům připojen (před r. 1547) a s nimi
blízko staré tvrze nový zámek založil. Dě koupen v 17. st. ke Zvoleněvsi.
Lobeček, Lobečko, ves u předešlé
dici jeho prodali L. (1675) Humprechtovi

Janovi Černínovi

z Chuděnic 11-1682), přes vodu, jež patřila ve 14. a 15. st. ke

jehož syn Tomáš Zacheus l. 1682 klášter
augustinianů při Lnářích založil. (Kostel
klášterní ]. 1712 posvěcen a l. 1786 při
něm fara založena, po čemž kostel v městě
zůstal Hlialním.) Po Černínech dostaly se
L. v držení hrab. Kůniglů, po nichž l. 1745
Šporkové následovali. Od poč. 19. st. pa
třily svob. pp. Linkerům. Ve L narodil
sel. 1825 Fr. Kott. (H. XI. 251, TB. 490.)
Lniště, ves u Trh. Svin, v 16. st. na
dva díly rozdělená. Jeden díl patřil ode
dávna a ještě 1. 1543 k Cuknšteinu, po

statkůmproboštství Pražského. Císař
Zikmund zapsal L. městům Pražským
a král Jiří toho 1. 1459 potvrdil. R. 1547
L. Pražanům vzat a potom k Nelahozevsi
připojen.

Lobenstein,

n. manství koruny České

pánů Gerovských (Rousů z Plavnal.

Lobez, Labez, Labze, Lobze, Labce,
ves u Stříbra, jež se přip. od r. 1115, a

byl potom přísl. kl. Kladrubského. Od
kláštera zastaven ]. 1422 Janovi Hano vci
ze Švamberka. Později se dostal pánům
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ze Šternberka

a od nich pp. ze Švam

Loděnícká bitva, l. 1179 dne 23. ledna

berka k Boru, k němuž ještě v 16. stol.
držen. Později zase ke klášteru vyplacen.
Lobez, Lobzy, ves u Plzně ]. 1379
na několik zemanských statků rozdělená;
na dvou seděli Jakub a Jindřich část pa
třila k faře a část kl. kazatelů v Plzni.
l v 15. st. trvalo toto rozkouskování. Od
15. stol. patřila větší část obci Plzeňské.

mezi Soběslavem a Bedřichem. (Viz Pala
ckého Děje ]. h. 80.)

Lobez viz Lobeč.

Lodhei'ice, l. 1454 ves patřící ke hradu
[.ipému v býv. Litoměřickém kraji.

Lodhéřov (něm. Riegerschlag, prvotně
Rudgersslag). farní ves u Jindř. Hradce,
v níž byl farní kostel již ve 14. st. Po
dací jeho 5 částí vesnice patřilo křižov

níkům německým

až do r. 1420, jiná

Lobkovice (prv. Lobkovici), farní ves část darována l. 1365 od Markéty z Hradce
nad Vltavou, v níž byl farní kostel již ve kl. Krumlovskému a zůstala mu do r. 1502,
14. st. 11tvrz. Pány podací zdejšího byli opět jiná část postoupena u věně [. 1381
1. 1356 Raimund, vl. 1367—1377 Mikuláš Johance, vdově po Oldřichovi zDesk a
Čotr. Později tu panoval Jan Čouch ze patřila i. 1465 k tvrzi Mnichu. Podací a
Zásady (1390), jenž prodal L (okolo část vsi v 15. stol. přip. k Řečici a s ní
1. 1400) Prokopovi Kruknárovi.
Tento k Jindř. Hradci, k němuž od 16. st. celá
zemřel 1. 1403 zůstaviv syna Vacka a dítky ves náležela. Kostel l. 1642 znova vystavěn
nezletilé. Vacek seděl tu asi do r. 1409 a a l. 1786 rozšířen. Podací jeho patřilo
pak ujal L. Mikuláš Chudý z Újezda,
předek pánův a knížat z Lobkovic. Po
jeho smrti drželi synové L. napřed ne
dílně a od r. 1445 Jan Popel. Po jeho
smrti dostaly se L. v držení Albrechta
Ojíře z Očedělic, jehož syn Jan je. ok.

vl. 1594—1773 jezovitům. (TB. 398.)
Lodín, Lodyně, ves u Nechanic, jež

patřilaod r. 1086 klášt. Opatovskému.
Ve 14. a 15. st. hyl L. rozdělen. Na jed

nom takovém statku-seděl l. 1415 Jan.
V 16. stol. dostal se L. Pecingárům
l. 1500 Bartoloměji Bubnovi ze Vše : Bydžína a přip. ]. 1538 k dílu Petrov
bořic prodal. Nedlouho potom nabyl L. skému. Později přip. k Sadové
Beneš Sekerka ze Sedčic ('l'l. 1510), Lodina, místo v starých pověstech přip.,
jehož rod (1510 Ladislav a Fabian, 1549 k němuž prý císař Lothar s Němci došed

tento s Janem a Přibíkem, od r. 1556 od kníž. Soběslava tak byl poražen, že
Fabian sám, 1563 Jan a Přibík, pak .lan celé jeho vojsko zhynulo. (Památka bitvy
Ratibor) tu do r. 1615 seděl. L. 1615 k. Chlumeckě za Soběslava [. spletené s Lo
L. VáclavMajrle ze Sobišku, ale prodal děnickou bitvou za Soběslava ll.)

je 1. 1616 Polyxeně Lobkovské z Pern
šteina. Rod Lobkovský (postaviv l. 1679
nynější zámek) držel L. až do r. 1829.
T. r. k. L. Jan Měchura, jenž l. 1830 na
místě fary zaniklé lokalii zřídil. Po jeho
smrti dostaly se L. dceři jeho Terezii,
provdané za slavného dějepisce Fr. Pala
ckého, jenž tu 1. 1876 pohřben byl. Syn
jich, Jan Palacký prodal L. za naší pa
měti. (ČČM. 1836. 111.288)

Loděnice,

farní ves u Berouna, jež se

přip. již r. 1179. Před r. 1354 byl tu farní
kostel, jenž i se' vsí králům náležel a držen
ke Karlšteinu V 17. st. zanikla fara a při
kostele l. 1725 znova vystavěném, jenž při
fařen byl ke Karlšteinu, zřízena l. 1783 10

Lodus viz Mladá.
Lodus,

ves u Č. Rychnova (Kaplice),

spravedlivě česky Mladoňov

(nikoliv

Lhotka).

Lohenice, Lohynice, ves u Přelouče.
jež patřila r. 1226 klášteru Doksan
skému. Později ji držel kl. Opatovský
& od r. 1436 patřívala ke Kunětické hoře.

Loh- viz Hloh-.
Lochenice viz Lochynice.

Lochkov, ves u Zbraslavě, kterou prod.
Václav Michna z Vacínova (1637) Ra
faleoviMnišovskému ze Sebuzína. Po
tomto následovala dcera jeho Lidmila Eu
sebie, která prod. L. (1654) kl. Zbra

slavskému.

Tento držel L. do r. 1686

kalie, z níž povstala ]. 1857 samostatná fara. a prodal jej tehdá manželům z Wendlingen.
V 18. stol. držela L. rodina Schertzer
Loděnice potok Kačický (1361).

560

Lochočice — Loket

v. Kleinmůhl a po nich vystřídalo se vené, u zpodu tři zel. pahrbky a na nich
drahně rodin městského stavu.
brána otevřená mezi dvěma věžemi stříb.
Lochočice, ves u Chabařovic, již dal barvy; svrchní štít zl., v něm červ. krokev
Jan biskup r. 1334 klášteru Roudni & na ní dva stříb. lvi proti sobě, pod tím
ckému, ale r. 1337 zase si ji vyměnil jedna, nad tím po stranách dvě červené
k svému hospodářství Kyšperskému. Ke růže. (PA. XI. 668, H, Vl. 21o.)
hradu Kyšperku patřily L. až do 16. st.
Lochovice (něm. Lachemuilz), véska
LOChotín, ves u Bochova, n. manský u Vyšního brodu, jež se přip. 1. 1400 jsouc
statek k Andělské hoře & Bečovu s farním přísl. kl. Vyšňobrodského.
kostelem ve 14. stol. L. 1357 drželi L.
Lochy (n. iMely), kostel sv. Bonifáce
Goclin a Miroslav, l. 1369 onen s Jetři & samota u Čáslavě, n. ves, po níž se
chem zChyš, který ještě léta 1404 žil. snad nazýval r. 1258 Vesel z L. R. 1352
V 15. st. seděli tu Haugvicové, [. 1465 byl tu farní kostel, který náležel klášteru

Mikuláš Kfelíř ze Zakšova.

V 16. st. sv. Prokopa.

Kromě toho tu byl dvůr

seděli tu Šparnekárové

ze Šparneku patřící měšťanům Čáslavským a Kutnohor
a l. 1567 L. ode všech manských služeb ským. Ten koupila (1492) obec Čáslavská,
osvobozen. R. 1601 patřil L. k Věruši kdežto podací (1538 atd.) náleželo ke Klu
kám a ostatek k Tupadlům. Obec Čáslav
ěkám a l. 1603 prodán k Valči.
Lochousice (původně Lochusíct), ves ská skoupivši L. přišla 0 ně l. 1621; zů
u Stříbra, jež náležela od r. 1186 z části staly při Tupadlech a později přikoupeny
.
kl. Kladrubskému & později celá. Král k Novým dvorům.
Lochynice, Lochenice, farní ves
Zikmund zapsal L. (1421) Přechovi z Kon
ratic a Janovi Hvozdířovi z Prostiboře. u Hradce kr., kdež měl dědictví své Jan I.,
L. 1492 držel ji Jan Cehnice z Říčan a biskup Praž. (1134—1139) a daroval je
některý rok potom zase ke kl. vyplacena. klášteru Strahovskému. Ok. r. 1228
Lochov dolní a horní, dvě vsi u Ji patřily L. ke klášteru Opatovskému,
čína, jež se dříve L. malým a velkým ve 14. st., když tu byl také farní kostel,
jmenovaly. Oba patřily ke hradu Bradě' drželi L Dubánkové z Duban (až 1411)
a s ním ku konci 15. st. přik. k Veliši. a od r. 1417 Jan Ples z L. V 16. st. pa

Lochovice, městys u Hořovic, n. s tvrzí,
l. 1318 přísl. hradu Valdeka, potom se
dění Bohuslava z L. (1358— 1369) a synův
jeho Bohunka," Bořivoje a Zbyňka (1381
až 1400) a jich potomků. V 15. st. drženy
ke hradu Okoři. Tehdá a před tím tu byl
farní kostel. Oko'o l. 1532 držel L. Jan

třily L. ke statkům města Hradce králové;
l. 1547 sice zabrány, ale 1. 1549 zase na
vráceny. L. 1623 zanikla fara a L. přip.
k děkanství Hradeckému. L. 1762 zřízena
tu lokalie, která l. 1862 povýšena na faru.
(M. Vlll. 135.)

Lojovíce, ves u Jílového, n. stvrzí,
Ži cho v ec z Du ban, později Oldřich ok. l 1380 statek Mikšův, v 16. st. Bříz
z Prostiboře
(1- 1552), po němž dědil skýcli z Břízy (1509—1542 Petr, 1562
syn Ladislav. Od vdovy tohoto koupil L. jeho synové, 1562 Anna Břízská z Losu,

Mikuláš Valter z Valtersperka,

muž 1- 1598). Dědictvím dostaly se Elišce Beř
vzdělaný (1- 1578), jenž městečku majestát kovské (1- c. 1622), která je odkázala
na trhy vymohl. Skrze vdovu po něm do Mik. Beřk. z Šebířova. L. 1627 koupil je
staly se L. druhému muži Kryštofovi Vrati Kryštof Vratislav z Mitrovic, po němž
slavovi z Mitrovic(1-1612) a po tom (1- 1645) dědila Frebonie z Pernšteina
dědil jeho strýc Václav starší, jehož rod a po ní (1-1646) rod Lemairův z Grun
(Jiřík 1- 1639, Václav Adam 1-1647, Zdeněk berka. Následovaly pak rodiny Galhartů
1-c. 1680, Jiří Bernart1'1718, Jan Antonín ze Šternfeldu (1695), Low z Erlsíeldu
1- 1732, Vincent) tu do r. 1754 seděl. Pak (1710—1788), od r. 1869 rod Ringhoň'rův.
následovali Netoliětí z Eisenberka a (J. Sedlák, Velké Popovice, v Brně 1885
jiné rodiny. (Viz Sommer. topogr.) Erb: str. 60.)
Loket, ves u Dolních Kralovic, někdy
Štít na příě polovičný, zpodní pole čer
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statek k a p i t oly V y š e h r a d 5 k 6. Císař také utisk0vali měšťany a many. Král Jiří
Zikmund zapsalL. (1437) OldřichoviMoči učiniv ]. 1461 nález mezi nimi ustanovil,
hubovi z Kralovic, jenž jej přip. k Hoř. aby se z berní vyplatili a pak ode vší
.Kralovicům. V 16. st. již byl statkem dě berně osvobozeni byli. Obec L. králi věrná
odřekla se ho 1. 1468 byvši k tomu pa
.dičným.
Loket (něm. Elbogen, Elnpagen, lat. pežem donucena, čehož zase Šlikové ne
Cubitum), hrad a král. město, jež se po učinili, a jsouce od nepřátel obmezováni,

prodali kraj L-ský Arnoštovi a Albrech
tovi knížatům Saským. Albrecht osadil
[. 1471 hrad, ale že se mu obec nepod
dala, obléhal město. Prozatím učiněno
ketsko), založil podhradí s far: kostelem, příměří mezi Šliky a městem a onino tla
jehož podací udělil (1247) křižovníkům. čeni pak k tomu, aby se poddali králi
Podhradí to buď tehdá aneb nedlouho uherskému. Král Vladislav potvrdil L.
\potom vysazeno městskými řády. Za roz (1476) Mikuláši, Jeronymovi a Kašparovi,
vbrojů, které ]. 1317 v zemi vznikly, uchý: synům Matějovým, avšak tito usilujíce
lila se sem králová Eliška s dětmi svými o větší upevnění své moci ztekli toho roku
.a l. 1319 uprchla sem před hněvemkrá město po ohni a obyvatele donutili k člo
lovým. Týž zajav jí, dal ji zavézt1 na věčenství. Král hned nemohl tohoto pychu
Mělník a syna Karla po dva měsíce věznil trestati, avšak ]. 1486 ujal se obce soud
v tmavém sklípku hradu L. Král zastav11 zemský. Nové nepokoje vznikly na poč.
potom L., ale markrabě Karel jej po roce 16. st., když Šebastian a Albert, synové
1333 zase vyplatil. Karel IV. potv_rd1lsvo Jeronyma Šlika, měšťanstvo krutostí svou
body »města a podhradí-, které j1m byly dráždili. Měšťané oblehli hrad (1504), ale
od krále Jana uděleny, avšak shořely, př1—Šlikům pomohl Jiří kníže Saský, jenž mě
dal důležité milosti a obdařil město prá sto vyplenil (1505). Aby zpupnost Šliků
vem Chebským.- V l. 1370—1376 někoh byla potrestána, vypravena zemská hoto
kráte byl dvorem na hradě. Král Václav IY. vost, která přes celé léto r. 1505 a až do jara.
potvrdil [. 1382 svobody města a svěřil r. 1506 hrad obléhala. Následovala potom
hrad a panství správě Zdimíra ze Sedlce smlouva. Albert, potom samotný držitel L.,
(1382—1397). L. 1398 byl tu král dvo postoupil hrad ]. 1533 strýci Jeronymovi,
rem. Od !. 1405 spravoval panství Albert který jej 1. 1547 Sasům otevřel. Proto mu
„zKolovrat, od r. 1410 Jan Maleřík, který L. zabrán a stal se královským statkem.
sešlé části na hradě opravoval. Král Zik L. 1551 zastaven L. s celým krajem Jin
mund potvrdil !. 1420 svobody obce a dřichovi z Plavna a když. pak vyvazen
udělil mu spolupůsobnost při obsazování byl, zastaven hrad obci na 50 let (1562).
zemského sudího a písaře kraje L ského. Po uplynutí jich postoupen hrad obci na
Týž král oddal L. v zástavu Půtov1 z ll nových 30 let (1593), ale kraj pak z velké
burka, jenž tu míval svoje purkrabě a části rozprodáván. L. 1598 se obec z pod
hrad a město kališníkům ubránil. Když danosti ke hradu vykoupila a stala se král.
pak Loketští předměstí vypálili, aby se tu městem. Na hradě zůstal král. hejtman a
kališníci usaditi nemohli, daroval král obc1 manský soud. L. 1604 byl tu uvězněn Jiří
(1429) k vystavění nového předměstí oboru z Lobkovic (1—1606). Za povstání ]. 1618
při Ohři. Půta byl na poddané tvrdý a měl přidrželi se L-ští stavův & přijali sem je
1. 1434 s obcí válku. Proto zastav1l c1sař jich vojsko a i po Bělohorské bitvě zase
(1437) L. Kašparovi Šlikovi a POl'lJČll přijali na hrad posádku Mansfeldovu. Tato
mu, aby sešlý hrad opravoval. O nároky se tu 1. 1621 proti císařským udatně
ílburkův trvaly pak spory až do polov1ce bránila, ale konečně podlehla a město vy
.téhož století. Po smrti Kašparově (j- 1449) pleněno. Proto ]. 1621 obci všecky statky
drželi bratr jeho Matěj a synovc1 Yllém zabrány a jen část jich navrácena. A pro
a Václav hrad a město se vším krajem & tože 1. 1631 po druhé nepřátele do města

.prvé r. 1234 přip., byvši nedlouho před
-tím založeno. Král Václav ]. přijímal tu
1. 1239 něm. krále Kunráta. Pod hradem,
.jenž byl sídlem kraj. úředníkův (v1z Lo

Místopisnýslovník:Část historická.
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přijali, zase odsouzeni a teprve 1. 1636
jim provinění jich odpuštěno a l. 1658
znova statky postoupeny. Dluhy obecní
rostly. L. 1645 a 1647 pokoušeli se Švé
dové marně 0 L. Obec vybírala se po

slav, 1253 Jaroš, 1253—1262 Oldřich
Zajíc, 1262 a t. d. Jaroš z Valdemberka.
1285 Bedřich Hohenzollernský, purkrabě
Norymberský, 1294 Hynek zLichtemburka,
1318 Ondřej Junged. 1330 Sejc. Za těch
r. 1650 ze svých závad & v 17. a 18. st. dob vyšší části zalidňovány cizím lidem
zase okolní statky kupovala. L. 1725 vy— z Němec, který prvotní jazyk český v údo—
hořela část zámku a města. L. 1742 při lích udusil. Kromě toho dostalo Loketsko
táhli Francouzové (pod velitelem Armen řády docela německé. Statky okolní vy
tiěres) a osadili město. Byli sice vypuzeni, sazeny jako manství ke hradu Loketskému
ale zase město opanovali. Na památku a duchovenství znenáhla z moci purkrabí
uchránění města vystavěna l. 1744 kaple \'yjímána, čímž obvod kraje ztenčován.
sv. Anny. L. 1751 stal se L. krajským Prvotně totiž se srovnával s děkanstvím,
městem. Starý hrad hynul, ale 1. 1818 ale vymaňováním z područí purkrabí stalo
opraven a upraven na věznici. L. 1850 se, že mnohé časti spojeny se Žateckem
stal se L. sídlem c. k. úřadův. Erb: Čer & pak kromě několika větších statků man
vený štít, u jehož zpodku hradba se 4 stín ských srovnávalWj
docela s panstvím.
kami uprostřed s černou brankou a na Týž pak kraj, který v mnohých věcech měl
dvou prostředních stínkách červené růže, podobnou samostatnost jako Kladsko, ve
přes něž jde napříč stříb. čára. Nad hrad století 16. ztenčován vybavováním pan
bou jest brněná ruka meč držíc. Za ští ství z něho a podřízením jich soudu zem
tem vyniká stříb. lev s rozžavenými ústy, skému. Tím způsobem velké kusy přivtě—
drže v přední pravici železný klíč (v něm lovány k Žatecku. V 17. století králové
křížek) a přední levicí se o štít opíraje, vymínečné toto postavení zcela zrušili pro
zadními nohami štít ze spodu drže a ocas měňujíce všechna manství ve zpupné statky.
maje k levé straně štítu ohnutý. (Dějiny Zvláštní tento kraj přivtělen l. 1714 k Ža
tecku, ale 1. 1751 zase oddělen v té roz
\ydal Próckl.)
Loketsko, kraj L—ský,1. území správní sáhlosti, jak zůstával do r. 1850.
2. děkanství neb kraj děkana L-ského
a soudní. Jádrem jeho byl prvotně hrad
Sedlec, jehož knížata spojili řídké obyva obsahovalo ve 14. a 15. st. fary a kostely:
telstvo při Ohři v jeden kmen. Odtud se Loket. Sedlec, Kynšperk, Falknov, Vranov,
obyvatelé jmenovali Sedličany (tak v zá Schóníicht, Žandov, Kynžvart, Slavkov,
kladním listu biskupství Pražského) a kraj Schónfeld, Novou ves, Oboru, Olšova vrata,
Sedleckem. Asi za Vladislava 1. (11125), Stanovice, Žalmanov, Svatobor, Ostrov,
jehož druhou manželkou byla Ryksa z Voh Radešov, Velechov, Tocov, Hroznětín, Roli,
burka, dostalo se Sedlecko v držení mar Neudek, Chodov dolní, Tatrovice, Lom
krabí z Vohburka a po nich císaři Be nici a Kocengryn.
dřichovi 1. Proto se mluví v zákl. listu
Lokot, n. ves, nyní ulice Loukotí
Vyšehradském o desátku téhož kostela, v Brandýse n. 0., již odkázal hr. Kojata
který vybírán po celých Čechách i v Sedl r. 1227 Oslovi. Po založení hradu a mě
cích, čímž se znáti dává, že Sedlecko, ač stečka Brandýsa splynul s ním L. v jedno.
drženo k Chebsku, přece počítáno bylo
Lom (něm. Bruch), ves u Duchcova,
k Čechám. Ale nesnadno srovnati, že jež se přip. l. 1341 mezi statky kl. Ose
Vladislav II. 1. 1165 rozdával les za kra— ckého. Avšak seděl tu také vladyka Ke
jem Sedleckem a měl na Sedlci správce runk (1- 1356), jenž byl předkem Ke
Zaviši & syn jeho Bedřich vyprosil klášt. runků z Lomu a tuším L. klášteru
Doksanskému újezd Vojkovský při mezích daroval, začež obdržel v klášteře pohřeb.
Žatecka. Až do r. 1226 nazývá se kraj Při klášterství zůstal L. až do r. 1850.
tento Sedleckem. Odtud počíná název kraje
Lom (dříve Český L.), ves u Stříbra,
Loketského od nového hradu Lokte. Pur jež se přip. od r. 1115. ale od 13. stol.
krabími na něm byli 1234—1239 Suli pánům ze Švamberka patřila. L. 1379 pa
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třil L. 2 části Přibyslavovi, a sice byl stal se L. v držení Vidršpergárů,

patřil

napřed k Mutěnínu, ale pak byl oddělen.
Jedna polovice patřila od r. 1612 Kocům
z Dobrše, celý statek od r. 1629 po
několik let, až pak (1648) přik. k Týnci.
(H. 1x. 256 )
Lomec, samota u Libějic, l. 1380 les
se pojmenování její Lom Německý. patřící ke hradu Poděhusům a potom k Li
Držitelé obyčejně z Tachova pocházející bějicům. Hrabě Filip Emanuel z Buquoy
měli tu tvrz, která již 1. 1454 byla pusta. vystavěl tu [. 1695——-17ookapli vedle slibu
Část přik. ]. 1537 k Plané a připojena svého otce v čas velikého nebezpečí učině
ného. L. 1700 založeno při ní kaplan
pak ke Kočovu.
om, n. ves u Strakonic, zníž zbyl ství, l. 1786 zříz. tu lokalie. která l. 1859
jedině kostel sv. Václava. L. dostal se na faru povýšena. (TB. 149.)
'
Lomec velký a malý, dvě vsi u Ja
r. 1423 křižovníkům Svatomářským a
r. 1318 stál tu kostel sv. Václava, který noviček. Obec města Čáslavě koupila L.
se ještě v 16. st. L. nazývá. Až do r. 1787 (1515) od Jana Hanikýře ze Semína, ale
byl tu farní kostel pro Strakonice.
propadla jej 1. 1547, po čemž připojen
Lom, ves u Kunžaku, nyní řečená něm. k Tupadlům. L. 1571 prodán L. obci
Tieberschlag.
Kutnohorské, ,která jej později k Janovi
čkám připojila.
LOm viz Lomy.
Lomná (zadní), ves u Mladé Vožice,
Lomany (pův. Lomané), dvůr u Lom

pořád přísl. hradu Krasikova z části, na
části byla tvrz, která patřila měšťanům
Tachovským. Později patřil ke Svojšínu.
Lom, ves u Tachova, jež patřila l. 1379
jakémusi Sestřínkovi, a okolo 1. 1400 mě
šťanům Tachovským. Asi v tu dobu ujalo

ničky, n. ves, která se r. 1192 přip. & 1. 1395 snad sídlo Benešovo, ]. 1528 přísl.

klášteru Plasskému patřívala.Král Pacova, pak (1544) Hrádku, od něhož se
Zikmund zapsal L. (1421) Janovi Šaškovi dělením dostala k Vodici. L. 1717 5 po
ze Sádku. Asi 1. 1543 vyplatil Floryan zůstalostí Jindřicha Janovského z Janovic
Gryspek L. ke Kaceřovu, k němuž drženy přik. k Vožici.
Lomná, řeč. Krchova, ves u Mladé
až k jeho spojení s klášterstvím Plasským.
Lomazice, ves u Kadaně, jež se přip. Vožice, od starých dob ves dědinníků. Od
v zákl. listu Vyšehradském (1088). Před svobodnické rodiny Krchů, kteří tu v 17.
r. 1356 byl tu farní kostel. L. drželv letech a 18. st. bydlili a největší statek drželi,
1356—4365 Hynek z L.., později patřily dostala své příjmení.
Lomná, n. ves v okolí Tachova, bez
ke zboží Pětipeskému. Část patřilal. 1483
k Polákům, k nimž později celá ves přip.
Kostel l. 1692 znova stavěn a l. 1761 při
něm stavení pro kněze založeno, tak že
zůstal sice filialní kaplí k Dolanům, ale
býval knězem osazován.

poch'yby táž jako Něm. Lom.

l. 1379 z části statek Hynka ze vam
berka, po jehož smrti (asi 1. 1412) bratr
Jan následoval. Tehdá tu byla tvrz. V 15.
a 16. st. patříval L. ke hradu Krasikovu,
s nímž přip. k Bezdružicům.
Lomec, ves u Klatov n. s tvrzí, ]. 1379
sídlo Bočkovo z Vilhartic (j“ j. 1414), po
zději Protivovo (1424) a od r. 1437 vladyk
z Hoholova. L. 1486 k. L. Petr a Mikuláš
br. z Lub, po nichž následoval napřed

Vilémovi (1- 1356). Po tomto následoval
syn Vilém, který ve hradě (1359) kapli
Božího těla a sv. Petra a Pavla založil.
Kromě toho tu byl farní kostel. Od r. 1359

Lomnice,

město v jižních Čechách, jež

se r. 1265 přip. jsouc sídlem Oldřichovým.
Po něm držel L. Ojíř Vítkovec (1281 atd.).

Tehdá tu byl hrad. Od potomka jeho Smila
Lomec, Lom, Lomy, ves u Bezdružic, dostala se L. před r. 1341 bratru jeho

Jan Heršteinský

držel L. Ješek z Kosovy hory, po němž
ok. l. 1378 Jindřich ze Stráže následoval.

Nástupce jeho Kunrát Krajíř z Krajku
postoupil L. (1381) králi Václavovi, jenž
tu 1. 1382 přebývaje městečko na město
povýšil a ohraditi povolil. Okolo l. 1405

z Vilhartic (1-1520), zastavil král L. Lipolt. z Lichtemburka,

pak Burjan, tohoto příbuzný. L. 1549 do— ale po nějakém čase dovolil ji od něho
43*
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vyplatiti, tak že ji držel léta 1409 Jan
z Vrchotic. Asi od r. 1412 byla zase
v držení králově. Král Zikmund zastavil
L. (1420) Janovi z Hradce, avšak t. r.
opanována od Táborů a stal se hejtma
nem Jan Roháč z Dubé. L. 1421 sice od
katolických obležena, ale marně. Od r. 1433
velel tu Jan Řezník z Bernartic, jenž tu

její Jan Viktoryn z V. potvrdil l. 1651
svobody obce a prodal L. (1654) Janovi

hrab. z Morzína,

v jehož rodě až do

1. 1796 zůstávala. Frant. Xaver 2 M. vy—
stavěl l. 1735 kostel (již ve 14. st. farní).
L. 1796 k. L. Ignác Falge (1- 1825) a od
jeho dědiců dostala se do knížecího rodu
Rohanovského. L. 1850 stala se L. sídlem
c.
k. úřadův. Erb: Na zlatém štítě středo
1. 1435 od Oldřicha z Rožemberka
obležen. Tomuto vzdána L. smlouvou, věký oděnec drže v levici kopí a v pravici
hrad s opevněním zbořen a L. připojena sekeru. (Měl by býti kartas, t. j. tatarský
k panství Třeboňskému přes odpory pra zpyták s vys. holí. — H V. 223.)
Lomnice (něm. Lanz, staron. Lompz),
„ vých držitelů. Od vrchností obdržela L.
1491 a 1513 svobody, od krále Vladislava farní ves u Falknova, v níž byl farní kostel
I. 1497 potvrzení svobod. L. 1650 vyhořel již před r. 1361. Podací nad ním příslu—
kostel, ale později opraven. L. 1671 vy šelo dílem králům, dílem rodu Nothaftův
stavěn kostelík sv. Trojice na místě dře na Falknově a Kynžvartě, r. 371_1412
věné kaple, ale 1. 1787 zase zrušen. Léta králi a potom pánům Be vským. Od
1850 stala se L. sídlem cís. kr. úřadů. 16. st. patřila celá ves k Fanmovu. Léta
L. 1552 narodil se tu Šimon Žebrák Lom 1645 založeny matriky, l. 1661 zase sice
nický. Erb: Červený štít a na něm čtver fara obnovena, ale 1. 1672. kostel podřízen
hranatá věž, nad touto stř. růže a v pravo arciděkanství falknovskému. Fara zřízena
a v levo od věže po zl. lilii. (H. III. 169.) teprve 1. 1852.

Lomnice, město nad Popelkou n. s tvrzí,
Lomnice dlouhá, ves u Bochova, byla
původiště Košík ův z L., kteří již na roz 1. 1378 přísl. Bochova a Andělské hory,
hraní 13. a 14. st. z držení L. vyšli. Již avšak později přip. k Bečovu.
1. 1304 držel ji Albrecht al. 1353 Hynek
Lomnice dolní, ves u Svatoboru v okolí
s Valdšteina
('I—c. 1362), po němž ná Karl. Var, bývala i 5 Horní L. ode dávna
sledoval vl. 1362—1375 bratr jeho Jaro— přísl. Andělské hory.
slav. 2 téhož rodu seděl tu vl. 1383 až
Lomnice dolní, ves u Jílového, patří
1388 Jarek. Od něho k. L. Petr Rašín, vala v 15. st. ke hradu Zlenickému, s nímž
ale od r. 1397 držel ji Jan Košík 2 I... přip. ke Kom. Hrádku. V 17. a 18. st.
Týž zemřel po 1. 1429 a L. dědila po patřila k Předboři, od níž prod. (1762)
něm Skonka, dcera bratrova a manželka VáclavoviStařimskému z Libšteina.
Alše ze Šanova (1437). L. 1482 držel který ji do r. 1788 držel. Od té doby
L. Jan z Černína a Jan Bílský z Kaři byla statkem o sobě, jehož držitelé by
šova prodal ji (1524) Vilémovi z Vald dleli na Chlumu. (Sedlák, Velké Popo
šteina. Tento zemřel 1. 1557 zanechav vice 64.)
pět synův, : nichž Václav L. na díl dostal.
Lomnice, přip. se 1. 1186 mezi statky
Týž zjednal městečku (1561) majestát na kláštera Kladrubského, byvšimu před
výroční trhy (1- 1579). Eliška V. z Mar tím od nábožného Markvarta obětována
tinic, vdova po něm, založila l. 1580 v L. a l. 1239 témuž klášteru potvrzena. (Snad
špitál (T 1605). Po ní spravovala L. Apo l.omec?)
Lomnice, řeka u Mirotic (1412).
lena, nejstarší dcera, jež potvrdila (1606)
Lomnička, ves u Manětiny, jež se
důchody obecní. V l. 1627—1630 porou
čela na L. také sestra její Eliška. Albrecht připom. r. 1175. Patřila klášteru Plas
kníže frydlantský donutil dědičky, že mu skému, od něhož ji koupil před r. 1421
L. postoupily, a dal ji (1632) v léno Otě Bavůrek ze Švamberka. Od té doby pa
Bedřichovi z Harachu. Po smrti knížete třila ke hradu Bělé. Ok. l. 1543 vyplacena
(1634) navrácena L. dotčené Elišce Že od Gryspeků a přip. ke Kaceřovu, s nímž
rotínské zValdšteina ('I-1650). Synovec zase se dostala ke klášterství Plasskému.
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Lomnička, ves u Stříbra, l. 1379 vla obec Kutnohorská. Z L. udělán potom
dyčí sídlo Lvíkovo, později přísl. Hrádku pivovar.
Losau česky Lažany.
Sviňomazského, s nímž přik. k Trpistům.

Lomy, Lom, n. ves v okolí Lukavice
(Přeštic), jež byla r. 1379 vladyčím jmě
m'm Bohuslavovým. V 15. stol. spustla a
jako pustá ves patřila r. 1545 lt Hoř. Lu
kavici, pak k Dol. Lukavici. Ještě r. 1627
byly tu 3 chalupy pusté.

Losenice velká, farní ves v okr. Při-
byslavském, v níž byl farní kostel již před
r. 1359. L. patřila k panství hradu Ronova,
s nímž přip. k Polenskému panství. Fara,
která po r. 1623 zanikla, l. 1746 obno
vena.
Losina, ves u Stoda, jež se přip. od

Lomy (u Bezdružic) viz Lomec.
Lomy horní, farní ves u Chebu, přip. r. 1272 jako majetek kláštera

Chotě'

se již r. 1300, kdež tu byl lilialní kostel šovskěho, avšak v 15. st..byla v zápis.
k Chebu. L. 161 1 založeny matriky, l. 1627 držení pp. z Roupova, později zase ke klá
ustanoven tu administrator a l. 1711 zří—šteru vyplacena.
Losina, ves u Blovic, kterou l. 1327
zena fara. Kostel 1. 1740 znova vystavěn.

znova vysadil.
Lopata, n. hrad u Štáhlav, založený Jaroslav ze Štěňovic
ve 14. st. na starých kulturních vrstvách, L. 1379 a v potomních dobách patřila
a to snad skrze Heřmana z Potšteina také ke Štěňovicům, až do r. 1561 k Ze
(před r. 1379). Od něho dostal L. král lené hoře. L. 1561 prodána ke Šťáhlavům
Václav, ale zapsal ji r. 1401 Maršíkovi a zůstala při nich až do 1. 1605, kdež
z Hrádku. V držení L. následoval po postoupena k Nebílovu. Později zase zí
něm syn Habart, jenž odtud kraji škodil. skána ke Šťáhlavům.
Proto ]. 1432 L. obležena. Obležení vi
Losiny, ves u Uhl. Janovic n. s tvrzí,
douce nezbytí hrad zapálili a hleděli se na níž seděli 1370 Hana, 1383 Havel.
útěkem spasiti. Pustý hrad dostal se Be Ok. !. 1453 nabyli L. Jan Uher a Vykeř
dřichovi z Donína (1457), později držen br. : Lazec, na poč. 16. st. seděl tu Zik
k Rožmitálu a od 16. stol. patřil ke Šta mund Skalka, potomek jich. Tohoto po
hlavům.
tomek byl Kryštof, jenž L. (1572) Václa
Lopi'etice,

Opřetice,

ves u Bystřice vovi Čejkovi

n. s tvrzí, na níž seděli páni z větve pp.
z Dubé (1318 Dobeš). V 16. st. patřily již
k Léštnu a tvrz byla pusta. (MB. III. 131.)
Lopuč, niva mezi Psinicemi a Kozo
dírkem, n. tvrz, dvůr a ves. Odtud se psali
1340 Bohuněk, 1371 Mutina, 1377 až
1391 Ješek Hurak, 1382 Štěpán, 1440
Kašpar. R. 1384 již patřila L. ke Staré
a v 15. st. spustla. (H. X. 311.)
Lorec, n. tvrz u Kutné hory v před
městí Hlušeckém, po níž se psávali Lo

z Olbramovic

odkázal.

Tak se dostaly L. po smrti Kryštofově
k panství Kácovskému. (MB. XII. 1o3.)

Lososnice,

původní jméno (1338 až

1606) řeky, která se jmenuje nyní Střela.

Losumberk, pojmenováníprý nějakého
hradu u Kolvína, bezpochyby Drštky, jež
povstalo zkomolením německého Roms
perg.
Lošanky, ves u Kolína. Ve 14. stol.

nazývaly se České

Lošany.

Bylo tu vla

dycké popluží; jedno bylo okolo 1. 1430

rečtí ze Lkouše, držíce ji s počátku jako Prokopovo, od r. 1482 Kluckých z Libo
šosovní. později jako svob. statek. L. 1524 držic, 1538 Chotouchovských, pak Čejků

držel L. Petr z Trojanovic,

později a Myšků. Ves patřila v 15. a 16. st. Mirkům

Václav Šarovec ze Šarova, jenž tu léta ze Solopisk. Oboje sloučil (1609) Jan
1537 zajat a sťat. Václav z Pařízku pr. Kryštof Myška ze Žlunic. Témuž ]. 1622

L. 1. 1544 ZdislavoviZvířetickému
zabrány a prod. do rodu Vchynských. Od
z Vartemberka,
po němž léta 1558 r. 1637 držel je Gerhart svob. p. Taxis

Václav z Vlačhory a l. 1559 Ondřej Da & po něm Jan Salazar de Monte A1
čický, v jehož rodě statek týž do r. 1585 bano. Potomek tohom Blažej Eugen pr.

zůstával. Tehdá k. L. Kateřina Žerotín-i L. obci Kutnohorská,
ská ze Smiřic a l. 1589 koupila L.; r. 1516 dvorec držela.

která tu již od
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Lošany,
farní ves u Kolína (dříve skému. V 15. a 16. st. byly přísl. hradu
Něm. Lešany řečená). L. 1259 sídlel tu Brandýsa a patřily k Brandýsu n. 0. až do
Ctibor a l. 1303 Ješek. Ve 14. st. tu byla r. 1850.
tvrz a farní kostel. Držiteli bývali horníci,
Loučky, jiné jméno vsi Příšovic.

od r. 1414 rodina Alderů

následoval Jan Čabelický

Loučky Sekerkovy, ves u Turnova,
ze Soutic n. s tvrzí, tak jmenovaná po Albertovi

z L. Po nich

L. Sekyrkovi z l.. (1391) a jeho potomku
Za neznámé doby Janovi (1406). L. 1423 držel L. Vok

('i' 1513), jehož syn Prokop prodal

obci Kutnohorská.

zanikla fara, kostel spravován rozličnými
duchovními ze sousedstva. L. 1765 roz
šířen kostelík, l. 1774 zřiz. lokalie, která
l. 1856 na faru povýšena. L. 1894 nový
chrám vystavěn. (.l. Tůma, L. s okolím.)
Lotouš, ves u Slaného, jež se r. 1228
přip. Později tu bylo vladyčí sídlo (1385
Ješek Široký). V 15. stol. až do r. 1623
patřil Lotouš ke Slanému. L. 1623 zabrán
a se Slaným darován vrchnosti Smečanské.
Loučeň, farní ves u Nymburka, po níž
se psal r. 1223 Předslav z L. Ve 14. st.
byl tu farní kostel. Část vsi držel ]. 1356
Mrakota, celou ]. 1360 Přibík, Zdeněk a
Matěj kromě duchomí části. Oboje získal
1. 1376 Zdeněk z Nadslavě, jehož po

z Valdšteina ('l-j. 1429), skrze jeho man
želku se dostaly v držení pp. z Říčan (na
poč. 16. st. Burjan). Asi od r. 1535 pa
třily ke Hrubé Skále. (H. X. 78.)

Loučky zadní, farní ves u Železného
Brodu, od -15. stol. až do r. 1538 přísl.
hradu Vranova a Malé\
ly. V l. 1538
až 1565 drženy k Rohozci, vl. 1565 až
1613 zase k Malé Skále a vl. 1613 až
1850 opět k Rohozci. L. 1792 vystavěn
tu kostel a zřízena při něm lokalie (1793),
která l. 1856 na faru povýšena.

Loučná, Loučný (něm. Lautschney),
ves u Jablonce, která tuším v 16. st. na
panství k Malé Skále založena a teprve
1. 1615 se připomíná.

tomci nazývali se Loučenskými z Ko
Loučná, Loučný potok jmenoval se
pidlna. V 16. st. patřila L. Křineckým za starých dob Trstenice (i Třenice)
: Ronova. L. 1612 postoupila Aléna od počátku svého až do ústí (1086—1 557),
Kolovratova z Dubé L. Václavovi st. Ber od Dašic se nazýval Babín.
kovi z Dubé. Tomuto ]. 1622 zabrána
Loučná hora, ves u Nového Bydžova
a postoupena Adamovi z Valdšteina, n. s tvrzí, !. 1388 sídlo Věnkovo, 1400
který L. k Dobrovici připojil. L. 1704 na Jana Loučince, pak syna (?) Petra al. t451
místě tvrze postaven zámek, l. 1710 až Jana Loučince z Černína. Ve 14. a 15. st.
1713 nový kostel. Protože fara po r. 1620
zanikla, zřízeno tu 1718 zámecké kaplan
ství .a l. 1786 lokalie, která I. 1853 na
faru povýšena. (H. X. 345.)
Loučim, farní ves u Kdyně, v níž byl
farní kostel již před r. 1357. L. drželi
r. 1357 Vilém, r. 1367—1379 Zdebor
z Příchovic, později Přichovští a příbuzní
jich z Trubec a : Tupadl. Část měl 1. 1379
Zdebor, část Beneda. Přichovským patřila
L. i v 16. st., avšak l. 1577 přešla v držení

Šebestiana Vlasatého z Domaslavě, jehož
potomci tu do 18. st. seděli. Potom přik.
k Libkovu, k němuž až do r. 1850 patřila.

Loučko,

n. ves u Všetat, kterou král

Jan dal 1. 1337 v manství Ješkovi
vurmovi k jeho vsi Chlumu.

byl tu farní kostel. V l. 1518—1588 pa
třila L. ke Smrkovicům, l. 1588 odpro

dána Vilémovi Hrušovskému

z Hru

šova, avšak od jeho synů prod. 1. 1593
ke Smidarům. Fara zanikla po r. 1623.
(H. V. 313.)
Loučová, ves v okr. Sušickém, l. 1389
sídlo Bláhovo, v 16. stol. až 1623 přísl.
Třebomyslic. Pozdější držitelé byli 1633
Václav Lev Klusák z Kostelce, 1644 Mar
kéta Řepická, 1667 Lidmila Kocová, 1684
Lidmila z Říčan, 1697 Jan Jiří sv. p. Šu
man, 1702 František Mikuláš Rozhovský
z Krucemburka, 1737 —1789 rod Khunův
: Belasy. L. 1789 k. L. Jan Gabriel, po

Lint němž následoval !. 1806 syn Jozef (1-1859).

Tohoto syn a držitel L. byl známý vlastenec
ves u Brandýsa n. Orl., icž Dr. Jozef Gabriel. (Gabriel, Sušice 190.)
dána byla r. 1292 klášteru Zbraslav
Loučovice (něm. Kienberg), hora a les

Loučky,
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ru Vyšního brodu. Okolo r. 1420 chtěli ji slavovi Sezimovi Rašínovi

z Ryzem

burka. Od té doby byl statkem samo
statným, který koupil !. 1764 Karel Jozef
z Palmu. L. 1798 přip. k Lipnici. L. 1623
zanikla fara a L. přifařen napřed k Hum
L. 1361 prý tu založeny na obou březích polci, pak k Lipnici. (PA. lVb. go.)
Loukovec, Loukov menší, farní ves
kaple sv. Prokopa a sv. Děpolta (nyní
Oldřicha), které se 1. 1450 přip. V l. 1640 u Mnich. Hradiště, jež se dostala r. 1225
křižovníkům Svatomářským. Patřil
až 1644 zase obnoveny. (TB. 257.)
Louchov, farní ves u Kadaně, v níž jim až do r. 1420 a držen k Dubu. Král
byl farní kostel již ve 14. st. L. patřil Jiří jej odtrhl a zastavil asi 1. 1470 Kry
k panství hradu Peršteina, ke konci 15. st. štofovi Šofovi z Helfenburka. Od jeho
k Březnu, od r. 1555 k Přísečníci. Později potomkův dostal L. (okolo 1. 1490) Petr

stranníci Táborů, vypálíce Vyšní brod,
osaditi a špihovati.
Loučovice (Kienberg, staron. Chien
perg), ves nad Vltavou u Vyšního brodu.

patřil k panstvím Hasišteinských

z Lob Zvířetický z Vartemberka, ale prodal

kovic a Jiříka 2 L. Po rozprodání jeho
statků koupen L. k Vernsdorfu. Fara za
nikla l. 1623; l. 1794 zřízena tu lokalie,
která l. 1853 na faru povýšena.

Loukohořany viz Lukohořany.

jej. L. 1504 dostal se Václavovi Litov
skému ze Svinař. Později seděli tu Ber
kové : Dubé (1541 Aleš, 1544 Kateřina,
její syn Albrecht

1—j. 1578,

tohoto

syn

Bohuchval, 1616—1636 Aleš). Od 1. 1624

Loukonosy

(původně Lúkonosíl, ves patřil ke knížectví frydlantskému, l. 1636
u Chlumce n. C., jež byla r. 1299 a 1379 darován Janovi R-ud. z Bredova, jehož
přísl. panství Žiželického. Později byly L. rod tu do r. 1700 seděl. Pak patřil Mor
z Louko— zinům & l. 1725 koupen ke Svijanům.
nos, ale zůstaly přece při panství Žiželi Kostel již ve 14. st. farní l. 1743 znovu
ckém, s nímž koupeny ke Chlumci.
vystavěn. (H. X. 210.)

statkem Švíkův Levínských

Loukotí viz Brandýs n. Orl.
Loukov

Louky, Luky, ves u Jílového, kterou
Větší, farní ves u Mnichova získal kl. Ostrovský ]. 1419 směnou za

Hradiště, v níž byl farní kostel již ve Hořany. Císař Zikmund zapsal ji 1. 1436
14. st. L. patříval ke statkům kláštera Rousovi z Hřešihlav. V 16. stol. patřily
Hradiště. Cís.Zikmund zastavil L (1436) L. ke Konopišti a l, 1571 odprodány
Bohuši z Kovaně & držen odtud k Fryd k Libni, s níž přip. k panství Libeňskému.
Louký vír dnes Velký vír.
šteinu. Hynek : Valdšteina postoupil jej
1. 1475 Bedřichovi Ojířovi : Očedělic. Po
Loupin (prv. Mlúnín), ves u Berouna,
zději připojen zase ke Hradišti a přidán kterou ]. 1324 Heřman z Drahlína znova
l. 1559 k Rohozci. Od něho přidělen léta vysadil. Část patřila až do 17. st. kapitole
1565 ke Svijanům. L 1610 kostel znovu u sv. Víta, část v 15. a 16. st. ke hradu
staVěn a l. 1820 přidělána k němu hrobka. Točníku, část od 16. st. ke statku Tmani.

Loukov, Luková, farní ves u Semil, Část kapitolní l. 1620 prodána Jaroslavovi
v níž byl farní kostel již před r. 1368. Otovi z Losu, ale zase kapitole navrácena.

L. patřil pp. : Lemberka

a byl ode

Lounky

(vlastně Louny malé), ves

dát-"na přísl. statku Semilského. Kostel u Roudnice, jež náležela od r. 1115 ke
l. 1758 znovu vystavěn a poněvadž po statkům kláštera Kladrubského (ač
r. 1623 fara zanikla, zřízena při něm z přístavu bral užitky kostel Vyšehradský).
lokalie, která l. 1849 na faru povýšena. Od Kladrubských prodány po r. 1186 a

Loukov, Louký, Louká. ves u Lip měl je ok. r. 1238 Zbraslav z Miletína.
nice, v níž byl farní kostel již před r. 1354. Ve 14. st. patřila část kl. Augustinianskému
Tehdá tu seděl Naček z Lukého a po něm v Kladsku, část proboštu u sv. Víta; avšak
vdova Vrata (1356—1371), vl. 1386 syn v 15. stol. uchvácen)r oboje od s/čtských
Mikuláš, v l. 1396—1404 jiný syn Naček. tlržitelův & drženy k Roudnici. S touto
R. 1407 držel L. Vlk. V 16. st patřil ke v |6. stol. uvedeny k dědictví a později
Světlé, ale odtržen I. 1636 a darován .Iaro k Brozanům připojeny.
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(staroč. Lúňovice, Zlúňo pevnost míti, vysadil ji.

více), n. tvrz a ves v okolí Košátek (tuším
k vých. straně). Odtud se psali l. 1321
Pešík, 1330 Jan, 1390 Jaroš Hájek. Léta
1486 byla celá ves pusta a patřila ke
Košátkám. (H. X. 394.)

Louňovice,

městys nad Blanicí u Vla

šimě. Po r. 1148 (prý 1149) založen tu
klášter panenský řádu Premonstratského
od Jindřicha řeholníka a kněze. L. 1181
řídil jej převor Petr, od r. 1183 Manduin.
Následující převorové byli: 1257 Jan, 1362
až 1364 Bernart, 1393—1396 Jan, 1403
Jakub, 1405 Drslav, 1410 Jan. Za těch
dob získal kl. slušné jmění, : něhož vy
stavěn v klášteře kostel sv. Maří a mimo
klášter kostel farní sv. Václava (na místě
nynějšího kostela). R. 1420 vpadli Táboři
do L., klášter vypálili &panny rozehnali.
Klášterství zabráno k Vlašimi a Jan pro
bošt utekl do Nedvědic, kdež l. 1436 žil.
Císař Zikmund zastavil celé klášterství obci

Bezpochyby on
sám založil město, obdařil je hojnými ro
lemi a právem Litoměřickým Obyvatelstvo
zprvu německé již ve 14. st. ustupovalo
Čechům a od konce téhož století byly L.
českým městem. L. 1306 ležel tu císař
Albrecht. Král Jan obnovil vysazení města
a důležitá práva jeho (1325) a dal mu
výsadu v příčině Citolib. Také udělil městu
[. 1335 povolení clo na dlažbu vybírati.
Mezi měšťany tehdá bohatnoucími vynikal
Bera, který založil na předměstí Benátky
řeč. při Ohři klášter panenský sv. Anny
(ok. 1. 1330). Jiný klášter řádu kazatel
ského již dříve založen 11 Pražské brány.
Hlavním předmětem
odu byla sůl,
proto Karel IV. dal (1352) ounským vý
hradní její prodej v okolních panských mě
stečkách a pustil l. 1377 obci také plat
ze soli povinný. Též dal obyvatelům (1372)—
právo, aby mohli 0 statcích říditi. Václav IV.
udělil L. (1381) popravu v okolí. Od té

města Tábora, jíž patřilo až do r. 1547. doby mluvívalo se také o Lounsku či
(Viz Progr. Tábor. 1891.l Tehdá zabrány Lounském kraji, ač v L. král. úřadu
& prodány Janovi z Pernšteina, od něhož nikdy nebývalo. Od téhož krále obdrželi

je koupil (1548) Kryštof Skuhrovský Lounští clo z dobytka na zakoupení vá—
ze Skuhrova. Když po jeho smrti se sy lečných potřeb (1389), výroční a téhodníf
nové dělili (1566), dostal Oldřich klášter trh (1398) & slevení na dávkách (1393,
pustý a městečko L. 5 vesnicemi a vystavěl 1404). Záhy oblíbili si Lounští víru pod
si tvrz (1- 1594). Synem jeho Oldřichem obojí, přidali se k jednotě Táborské a vy
Sezimou Karlem vyhasl rod tento (1652) vrátili oba kláštery (1420). Králi Zikmun
po meči, a když se dvě dcery jeho (165 2) dovi se sice v květnu l. 1420 poddali, ale
dělily, dostaly se L. Lidmile Mandaléně odpadli zase od něho a poddali se 1. 1421
vd. Říčanské. Když tato !. 1661 zemřela, Pražanům. Oběma jednotám tehdá vydatně
dědil L. Karel Adam Lev, manžel její, pomáhali (měsíc víry pod obojí). Po r. 1420
jenž zemřel 1. 1672, odkázav L. k Praž zase drželi s Táborskými a bojovali vedle
skému arcibiskupství. Od Říčanského nich u Lipan (1434) a pomáhali jim léta
obnovena fara (1669), která byla r. 1623 1438. L. 1439 učinili mír se stranou krále
zanikla. V L. narodil se J. D. Zelenka Albrechta a se Sasy. Získavše za válek
(1- 1745), dvorský kapelník polského krále. hojné statky (klášterství Postoloprtské) učí-»
Erb: Modrý štít, u jehož spodku jest důl, nili l. 1440 jednotu se atcem a Slaným
z něhož vyrostl strom lípa a před ní kráčí a od r. 1448 pomáhali horlivě jednotě"
medvěd. Pravo v rohu štítek Skuhrovských Poděbradské, ale donuceni l. 1452 upu
stiti od Táborských řádů Jiří Poděbradský,
červený se stříb. pruhem příčným.
Lounsko, Lounský kraj viz Louny. jsa správcem, odňal Lounským duchovní
Lounský, hora u Nebřicha. L. 1310 statky, na něž zápisů neměli, avšak stav
byla tu buď ves neb nějaké hospodářství se králem potvrdil obci svobody a daroval
kl. Ostrovského.
jí statky obou někdejších klášterů (1459),
Louny, král. město, prvotně ves na L. 1462 stavěn most přes Ohři. Vladislav ll.
království, která se dostala pánům ze Ži potvrdil (1471) svobody, prodloužil (1477)
rotína, avšak Přemysl II. chtěje tu novou vybírání cla na opravu hradeb a daroval-.
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je (1490) na věčné časy. Pro bezpečnost veden při úřadování obecním český jazyk.
města zapověděl komukoliv stavěli hrad V L. narodil se (1853) Jaroslav Vrchlický.
na Chlumu. L. 1517 vyhořela větší čast Erb: Štít modrý, u jehož zpodka hradba
města, pročež obdrželo od krále druhý vý—s cimbuřím & brána otevřená se zlatými
roční trh. 1.. 1520 započalo se se stavbou dveřmi a zlatou mříží ke spuštění připra
kostela sv. Mikuláše. Stavbu řídil Beneš venou. Za hradbou vynikají dvě stříbrné
Ret zPístova, podle staré pověsti rodič věže čtverhranaté, každá o jednom okně,
Lounský. Protože poslední léta života s kranclemi, cihel. střechami a zl. makovi
svého v L. bydlíval, říkalo se mu v nov. cemi. Mezi věžemi jest zlatý měsíc 5 hvě
době Beneš Lounský. Zemřel 1. 1531 a zdou. (R. Wunš, Dějiny Loun.)
Loupensko lépe Hloupensko.
pohřben ve zdejším kostele, jehož stavba
Lousek lépe Louzek.
teprve 1. 1538 dokončena. L. 1530 zjed
nány dva veliké kancionály. L. 1546 při
Loutkov, ves u Hořepníka, n. tvrz,
dali se Lounští ke stavům odbojným. začež l. 1316 statek Otíků a l. 1380 Jeníka
jako jiná města pokutováni, část statků z Mezimostí. L. držen pak k Hořepníku
jim l. 1549 k užívání ponechána a l. 1561 a měl stejné držitele s Konipasem a Kame
na dobro puštěna. Svobody obce potvrzeny nem. Odtud se psali Vrchotičtí : Lout
]. 1567 a 1579. Památná kašna na rynku kova. Rozdělením Vojslavských 1499 stal
vystavěna ]. 1576 (1700 zbořena . Až do se L. samostatným statkem, jenž bylv 16. st.
léta 1614 kupovala obec statky, odkudž v držení pp. z Potšteina, Černčických z Ká'
chrám sv. Mikuláše a kostely sv. Petra, cova a Kekulů ze Stradonic, od r. 1578
Matky boží a sv. Maří Majdalény se opa Španovských z Lisova. L. 1639 koupil
třovaly. Ač se město po vzpouře l. 1620 L. Humprecht z Račína a od r. 1669
hned poddalo, přece mu statky vzaty a náležel pp. z Martinic. L.. 1730 celý L.
nevráceny přes to, že obci provinění od vyhořel. V l. 1757—1777 byl L. v držení
puštěno a svobody potvrzeny (1627). Te francouzské kongregace u sv. Ludvíka a
prve l. 1684 statky ty (mezitím k Novému od roku 1777 vlaského špitálu v Praze.
hradu zastavené) navráceny. Obec pak L. 1791 stal se zase soukromným statkem.
mezitím nejen nedostatkem důchodů strá (H. IV. 347.)
dala, nýbrž i mnoho utrpení snášela, po
Louzek (něm. Lanseck, kanc. Lawzek),
něvadž město od vojáků z části vypáleno, hrad zbořený a dvorec u Kaplice, o jehož
z části zbořeno (l. 1635 od Poláků vy založení a prvních držitelích není nic
drancováno). Pro to a nátisky náboženské známo. Od pp. z Rožemberka obdržel L.
mnoho lidí se vystěhovalo. L. 1646 zalo Jan z Malovic, ale synové jeho Jan Diviš
ženy kostelní knihy. L. 1663 jmenovány a Bohuslav jej 1. 1448 Oldřichovi z Rožem
L. krajským městem kraje Slanského a berka vrátili. Tehda spustl a patřil pak
l. 1668 navrácena obci podací kostelní. k panství Novohradskému. (H. HI. 240.)
L. 1718 dostavěn jest kostelík sv. Trojice
Louže, hora (1380) v Blanskem lese,
na předměstí. L. 1736 potvrzeny svobody
obce. L. 1758 a 1759 Prušáci na obci něm. Albertstein a Elendberg.
Loužná, n. dvůr, prvotně ves u Skočic
mnoho peněz vydřeli. l.. 1788 zaveden
v L. magistrát. L. 1796 potvrzeny svobody (Vodňan). Ves L patřila r. 1228 ke stat
obce. L. 1800 zřídil se sbor ostrostřelců. kům kláštera Svatojirského. L. 1437 za—
L.. 1813 byly L. stálým obydlím spoje psána Janovi Smilkovi ze Křemže v 16. stol.
ných mocnářů a císař František tu životně držena ke Kestřanůrn a l. 1588 prodána
přebýval. T. r. tudy vezen zajatý general k Drahonicům. V 17. st. zanikla.
Vandamme a general Moreau tu zemřel.
LOV, někdy sídlo nějaké (tvrz neb dvůr)
L. 1834. zbořen jest kostelík u sv. Maří v krajině mezi Č. Lipou, Dokzami :: Bělou.
Majdalény. L. 1849 velká část města vy L. 1335 přip. se Martin 2 L. Pak se do
hořela. L.. 1850 zřízeny v L. c. k. úřady. stal L. v držení Berků z D. Při dělení
1.. 1863 zřízena spořitelna, ]. 1864 za l. 1402 dostal jej Jindřich Hlaváč &držel
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jej později k panství Jestřebskému. Po
r. 1420 se nepřipomíná.
Lovčí les (1325) hory mezi Chocavou
a Vltavou.
Lovčice (dial. Loučíce, prv. Loučici),
ves u Chlumce, jež se přip. r. 1299 jako
část panství Žiželického. Ve 14. stol. byl
tu farní kostel. V L. seděli 1355—1377
bratří Heník a Přibík, 1365 Čéč, 1371
Přibík. Jiný dvůr drželi Bonec (1-j. 1381),
1396—1398 l-leník. Později tu seděli 1454
Hereš, 1481 jeho syn Heršík. Ku konci
15. st. přik. z části, potom docela k Šlibo
vicům & s nimi ke Chlumci. Fara zanikla
—v17. st. (H. V. 299.)

Lovčice, ves u Cáslavě, patřila v 15. st.
2 části k Tupadlům, ostatek prodal Jan
2 L. (1466) Burjanovi Trčkovi z Lípy.
Část konečně měla do r. 1532 obec Kutno
horská. Trčkovská část dostala se 1. 1536
v držení Sudů z Řeneč a od r. 1554 držena
ke Žlebům. V 17. st. patřily L. ke Zbi

od té doby držen ke Klíši, s ní pak přik.
ke Chlumci.

Lovosice

(původ. Lovosici, staroněm.

Leuschilz), město nad Labem, prvotně ves
a snad táž, která se 1. 1143 jako jmění
kl. Strahovského přip. l... 1237 patřily L.
Jindř. Žitavskému, předku pp z Lichtem
berka, jenž je 1. 1248 právem zákupním
vysadil. Syn jeho Smil prodal L. (1251)
klášteru v Celli v Míšensku, v jehož držení
do 1. 1415 zůstávaly. Král Václav zastavil
L. Vlaštkovi z Kladna, po němž je měl
1. 1436 bratr Jetřich a od r. 1454 syn
tohoto Václav až do r. 1486. Později ná
sledoval Bohuslav Pětipeský a asi okolo

1. 1507 Albrecht z Kolovrat a z Lib
šteina. Tento sice zapsal L. (1509) Jin
dřichovi ze Šlejnic, ale přes to dostaly
se v držení Anny z Kovaně vdovy a synův
jejích z prvního manželství Jana & Ber
narta z Vald
ina. Okolo ]. 1533 vy

platili L. bratří
Šlejnic, kterým klášter
Celský své právo (1540) doprodal. Na
Lovčice, ves u Planice, od starodávna posled je měl jeden z nich Jiří (1- 1566),
přísl. klášterství Nepomuckého, pak zámku jenž je odkázal synům Haugoltovi, Janovi,
Zelené hory. L. 1561 od této prodána ke Arnoštovi a Jindřichovi. Při dělení (1566)
Šťáhlavům a od těchto 1566 Zikmundovi obdržel je Haugolt. Později drželi L Jan,
Doupovci z Doupova, který je 1. 1569 zase bratr jeho, se strýci některými na polo
.k Zelené hoře'prodal. L. 1584 položeny vici, avšak již r. 1575 byly v držení Jana
po němž l. 1592 Adam
při dělení na Planický díl. Poměrně pozdě z Valdšteina,
vystavěn tu zámek, sídlo vrchnosti Pla mladší následoval. Tento vyjednal l. 1600
nické.
majestát, jímž L. za městečko vysazeny.
Lovčice, ves u Sedlčan, n. tvrz. od Pro to byly dlouhé pře s obcí Litoměři
slavi & od r. 1695 k Žehušicům.

kudž pocházeli v 15. st. vladyky z L.. a ckou. l.. 1630 založeny matriky. Při dě
z Mezného. Část vsi prodal Petr Žehart lení synů (1638) dostal Karel Ferdinand
z Nasavrk (ok. 1520) Janovi z Pohnání, L., ale prodal je (1653) Sylvii Kateřině

předkuLovčických z Pohnání. Ze statku Černínové

roz. hrab. Millesimo, skrze

jich povstalo svobodství (1565). Část vsi niž se dostaly v držení druhého manžela
patřila do r. 1571 k Oticům a pak ke Ko
sově hoře.
Lovič, hora mezi Oračovem a Chotě
šovem u Jesenice (1483).

Leopolda Viléma markr. Badenského
(? 1671). V držení rodiny této zůstaly L.
až do 1. 1783. kdež prodány kníž. rodu

Švarcenberskému.

Ve válkách 1741 až

Lovín, Levín (něm. Lieben), ves u Ústí 1744 zkoušely L. mnoho od nepřátelského
n. l-., již daroval l. 1169 Jindřich bratr vojska. L. 1756 svedena tu bitva a l. 1757
krále Vladislava al. 1184 Jindřich Břetislav chodilo L. nepřátelské vojsko. l,. 1809 L
biskup křižovníkům řádu sv. Jana. vyhořely a l. 1813 leželi tu Rusové Léta
L. 1186 přijal kníže Bedřich újezd na L. 1850 zřízeny c. k. úřady. Erb: Štít modré
od nich pod úrok. L. přešel se zbožím barvy, v němž brána otevřená ve zdi se
Předlickým v dědičné držení Kelblů z Gej stínkami po vrchu zdobenými, tesným ka
zinku. Jaroslav Kelbl prodal jej (1549) ,menem udělaná, s 2 věžema, po stranách
Janovi Glacovi ze Starého dvoru a jté hrány na věžích_červené krovy, každý
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o 2 špicích a v každé věži 2 okna při'stalo ve svém postavení, ale že se ukázaly
vrchní a třetí po zpodu, v bráně pak po obtíže při špihování, Browne ustoupil
zpodu mříže pokosným způsobem, za níž k Budyni. (Kriegs-Chronik Čsterr.-Ung. l.)
Lovoš, hora nad Lovosici, jež se přip'
lev přes polovici po zadní kýty vzhůru
vyzdvižený, vše zlaté barvy. (Veselý, Gesch. r. 1310. Dalimil praví, že hrad Vlastislav
der Dom. Lobositz 1894.)
stál mezi Přípkem a Lovošem.

Lovosická bitva (1765). Dne 30. září

Lovy, název zemanského sídla, snad
Blov, Blovy.

přešla rak. armáda přes Ohři u Budyně
a Doksan a položila se jižně od Lovosic
od Labe u Prosmyk až k potoku u Sulovic;
hlídky povydány byly až k Lovoši. Mezitím
byl Bedřich, pruský král, dne 29. září
k Trmicům postoupil a dne 30. postou
pily přední hlídky až k Bílince. Browne,
rak. velitel, sesílil se sborem nejvyššího
Lacy & měl 36 bat. 30 kump granátníků,
10 pluků jízdy a 1187 husarů, \'šeho
33.480 mužů a mezi nimi 9300 jezdců.
Pěší předního voje stáli mezi Lhotou a
důlem od Vchynic k Lovosicům se táhnou
cím; vinice na jižním svahu Lovoše osa
dilo 2000 Charvátů. Jízda přední hlídky
(20 škadron) stála mezi důlem Vchynským
a Sulovici. Král Bedřich postavil své šiky
mezi Lovošem a Vav—činemu Radosic.

Dne

Loza, ves u Manětiny, jež se r. 1216
přip. jsouc sídlem Ctiborovým. Ve 14. st.
byl tu farní kostel, jehož podacími pány

byli ]. 1390--1394 Jan Mimoně z L,
1. 1408 Jan z Tlucné. Odtud se psal rod

Losltých z Rabšteina.

!

1. října v 7 hodin ráno za husté mlhyš
ranní učinilo jeho levé křídlo pod velite
lem Bevern útok na Charváty & usadilo
se na Lovoši. Zároveň se usadilo pruské
dělostřelectvo na Homolce u Radosic a
střílelo s ní na rak. jízdu až do 11. ho
diny. V tu chvíli učinila veškera jízda
pruská (71 škadron) mezi Vchynicí a Rado
sici útok na přední hlídky, obrátila je na
útěk & pronásledovala k Sulovicům. Tu
však dostali se Prusové do křížové palby
rak pěchoty a ustávali. Právě přiklusaly
od Lukovec dva pluky kyrysníků, kteří
s husary nepřátelskou jízdu od boků utkali
a povalili. Nepřátelské jízdě sice se po
vedlo ještě jednou rak. jízdu odraziti,
protože měla přesilu, ale konečně přece
skrze posily, které přišly od Sulovic, na
útěk obrácena & postavila se za pruskou
pěchotou. Lacy pokoušel se o Lovoš, ale
marně. Když pak Lovosice pruskou střelbou
zapáleny, přinuceno pravé křídlo rak., aby
odtud ustoupilo až za Modlu. O 3'. hod.
odpoledne byla bitva u konce. Rakouské
vojsko ztratilo 2863 mužů, Prusové 3308
mužů a 1247 koní. Rak. vojsko sice zů

Od poč. 16. st.

patřila L. ke hradu Bělé, s nímž přip. ke
klášterství Plasskému.
Lozice, ves u Vys. Mýta, jež se přip.
r. 1167. Tehdá daroval je král Vladislav
klášteru Litomyšlskému díl koupiv od
biskupa Zdíka a díl ujav po lidech zběh
lých. Ve 14. a 15. stol. patřila část ke
hradu Rychemburku, před r. 1454 část
k Holíšovicům a od r. 1454 k Třebecho
vicům, jinou část prodala Machna z Mla
zovic Kunšovi ze Sekyřic. V 16. stol.
patřily L. ke Košumberku, později k Rou
bovicům a od poč. 17. stol. k Chrousto
vicům.
Lozice, n. ves v býv. kraji Čáslavském.

Lstiboř, Elstiboř,

farní ves u

es.

Brodu l. 1305 sídlo Vavřince a Ostrvy,
později Ctibora, jehož syn Držek se stal
1. 1364 farářem v Nehvizdech (1-c 1395),
bratr tohoto P. držel L. a zemřel okolo
1. 1415. Ve 14. stol. tu byl farní kostel.
Poloviee podací patřila ke Klučovu, polo
vice zdejším vladykám. V l. 1448—1450
žil Martin ze L. Potomci jeho neb někte

rého předešléhozvali se Kamýckými
ze L. V 16. st. patřila L. ke Klučovu,
s nímž přip. ke Kostelci n. Č. 1. V 16. st.
zanikla fara a L. přifařen ke Plaňanům
(od r. 1676). L. 1747 kostel znova vy
stavěn a l. 1752 fara obnovena.

Lštění, sv. Vojtěch, Lštíně, farní ves
u Vimberka, tak řečená po kostelu sv.
Vojtěcha, jenž byl před r. 1354 farním.
Sice se faře také Libotyně říkalo a po
dací příslušelo společně vladykám Libo
t_vnským a Lštěnským (1354 Vilém a Zde
něk, 1367 Čeněk, Hynek, Kuneš, 1376

572

Lštění — Lubno

Hynek, Kuneš, Hrdoň, 1395 Diviš). Od
poč. 16. stol. až do r. 1850 patřilo L.
k zámku Vimberku. V 17. st. zanikla fara
a teprve 1. 1718 obnovena. Kostel v l. 1739
až 1741 znova vystavěn. (TB. 928.)

Lštění, Lštíně, Elštín

odprodány l. 1651 Eleonořc Hysrlové
z Donína, jejížto syn Frant. Michal prod.
je (1694) Anně Marii Althanové. Po
jejím rodu následovala r. 1768 rodina
Sickingen, která L. až do r. 1805 držela.

(pův. Lščen, (H. XI. 276.)

Luben (nikoliv Loubí, něm. Lauben),
ves u Lipého, která se od r. 1454 jako
přísl. hradu Lipého přip.
Lubenec, městys u Žlutic, snad ves,
která od 1. 1115 pode jménem Luben kl.

Lštěn), farní ves za Stankovy s tvrzí, snad
táž, kterou dal hrabě Milhost (1196) klá
šterci Mašťovskému. Ve 14. st. byl tu farní
kostel. L. drželi 1362—1367 Půta, 1379
Pelhřim, Ješek & Dobrohost. Potom přik.
L. ke Hrádku Lacemboku. Po smrti Jana

Kladrubskému

patřívala. L. 1302 vy

Bohuchvala z Hrádku přidělenoL. platil ji klášter od židův, zastaviv ji před
sestře jeho Elišce, jež se vdala za Diviše tím pro dluhy. L. 1365 postoupil klášter
Černína z Chuděnic. Po těch následoval ves Luben Petrovi z Vrtby směnou za“
1. 1564 syn Jan (1- 1580) a l. 1593 tohoto statek Kyjov. Vztahuje-li se toto na Lu
syn Humprecht. Od toho k. L. Václav ml. benec, splynul L. se,/vsí Lubencem, který
Koc z Dobrše. V l. 1599—1665 patřilo
1. 1356V i15
sgl'árním
k Petrš
purkujiždržel.
st. bylkostelem
L. městečkem,
obci Domažlické, odtud hrab. z Bubna a Petr
l. 1719 přik. k Přívozci. V 17. st. zanikla avšak některá část patřila l. 1436 k Brlozci.
fara; léta 1786 zřízena tu lokalie, která Když Petršpurk & Chýše 1555 mezi dě
]. 1888 na faru povýšena. (H. lX. 122, dičky děleny byly, dostal se L. k Chýším,
_avšak část jeho současně patřila k Libko
M. XXII. 134, TB. 768;)
vicům. Libkovská část dostala se s Libko
Lštění, ves (až do 17. st. městečko)
nad Sázavou 11 Čerčan, nad níž stával vici v držení rodiny Clary-Aldringen, pak
hr. Ludvík Hartig a konečně
pevný knížecí hrad. (Viz Hradiště nadei následoval
,.
Lštěním.) V 15. st. patřila polovice mě =ryt1ř1 Vogel a Klement. Onen splativ to
stečka ke Zlenicům a polovice ke hradu hoto prodal tento díl Prokopovi hr. Lažan
Dubé. S nimi přip. ke konci téhož století skému, jenž jej také k Chýšskému panství
ke Komornímu Hrádku. L. 1648 od něho připojil. Fara, která byla 1. 1623 zanikla,
odděleno a přidáno ke Mraěi, s níž přip. zase l. 1786 obnovena. Erb: Stříbrný štít,
u jehož zpodku trávník a na něm dvě
ke Konopišti.
Lštění neb Leština. n. ves v okolí červené věže, každá sdveřmi, oknem a
cimbuřím, mezi věžemi jest černá orlice
Teplé, která stávala mezi Vidžínem, Žer se 21. zobákem a zl. drápy.
novnfkem, Jamným a Světcem asi upro—
Lubná, Lubný, ves u Litomyšle, léta
střed. V l. 1233—1459 přip. se jako ma 1167 prostý újezd, který daroval Vladislav
1

jetek kl. Teplského.

král klášteru Litomyšlskému, po němž také
Lštění, Lštěň, n. ves, kterou Bolemila jméno obdržely Horní a Dolní Újezd. Léta

ze Strakonic

]. 1225 se zbožím Chlum 1347 přidělena biskupovi &zůstávala stále

ským křižovníkům řádu sv. Jana daro při panství Litomyšlském.

vala. Buď zanikla aneb sr0stla s Loukov
cem aneb jméno změnila.
Lšťovíce, Lčovice, ves u Volyně, n.
s tvrzí !. 1360 Bočka z Vilhartic, pak vl.
: Nihošovic a 1. 1397 Janova. L. 1409
měl je Štěpán : Čestic, ! 1455 potomek

Lubno, Lubná (pův. Luben), ves u Ra

kovníka, jež se přip. r. 1057 v zákl. listu
Litoměřickém. R. 1315 patřila k panství
hradu Křivoklátu a r. 1357 byl tu ňlialní
hostel ke Hvozdu. Podací nad ním příslu
šelo vladykám z Příčiny. Od 15. st. pa
jeho Přech (-|- po r. 1484), po němž syn třila ves ke Křivoklátu a po přikoupení
Heřman (1499) a po tomto syn Přech Krušovic připojena k těmto.
(1512) následoval. Tento připojil L. k Če— Lubno, Lubný, ves u Habr, původně
sticům, jež ok. l. 1556 zdědil. Od Čestic přísl. zboží Smrdovského, od r. 1307 ma
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knížectví Českému a kraj jich nazýván
Žateckým. Jako kmen od Čechů rozdílný
udrželi se do 12. st. a známí byli pro
svou hrdost, jejíž známky se ještě při cho
Lubný viz Lubna, Lu bno.
vání Žateckých l. 1547 spatřují. V 15. st.
Luby, ves u Klatov s tvrzí, sídlo Cti se potomci jich srovnavše se s Čechy v ná
borovo a léta 1316 syna jeho Dětleba a řečí a jinak úplně fysicky vysíiili, pročež
l. 1318 Miloty. V l. 1367—1369 seděli tu kraj jich skorem úplně poněmčen. Jediným
Kunrát Syntro & Sudivoj. Tehdá tu byl zbytkem jsou obyvatelé okolo Loun. Severo
farní kostel. Potom následovali 1390 Petr, západní konec Třebenic slove posud na
1400 Oldřich, 1415 syn tohoto Vilém. Od Loucká.
nich pošli Loubští a Ježovští z Lub.
Lučibořice, farní ves u Nasevrk, jež
Poslední z nich, který tu seděl, byl Ladi— postoupena (1349) s farním kostelem k bi
slav (1- i. 1544). Po jeho smrti prodány skupství Litomyšlskěmu. Většina vsi pa
L. (1544) obci města Klatov. V držení třila 1329 až do r. 1421 klášt. Vilémov
jejím s trojí přestávkou zůstaly až do léta skému a od r. 1421 ke hradu Ohbi. S ním
1850. Fara v 17. st. zanikla. (H. lX. 162.) patřila pak k Lichnici, oddělena ]. 1564
s Ohbí a patřila pak k Seči. Kostel a jeden
Luby viz Chlistov.
Lucko viz Lučané.
dvůr prodal 1491 Markvart Špína z Jeni
Lucko, n. ves u Číhané a Budče v Plz. šovic Mikuláši mladšímu Trčkovi z Lípy
L. 1316 Vyšemír, opat Teplský, ves L. a držena pak k Lichnici. L. 1564 také od
pronajal Jetřichovi z Gutšteina. Ještě léta ní oddělena a 1. 1578 přip. k Seči. Celá
ves patřila l. 1628—1750 k Nasevrkám.
1459 se přip.
Lučané, staroč. kmen, prvotně jméno L. 1623 zanik'a fara. l. 1785 zřízena lo
obyvatel malého knížectví, kteréž se jmeno kalie, která l. 1853 na faru povýšena.
valo Lúka, Louka, Lucko a bylo na ro
Lučice, farní ves u Habrů, v níž byl
vině okolo Žatce, později pojmenování farní kostel již před r. 1362. L. byla až
všech těch, kteří knížatům Luckým byli do r. 1366 přísl. hradu Žleb, avšak od
poddání, protože knížata malé Louky skrze r. 1390 čte se jako přísl. kláštera Vilé
bojovnost svou okolní krajiny pod své movského. Po roce 1420 dostala se L.
panství dostala. Kosmas dělí zemi jejich v držení světských pánů a patřila v 16. st.
čili kraj na 5 krajin; jedna ležela při ke Světlé, od níž l. 1636 odtržena & k Ha
Hutné, tedy od Kralup k Žatci, druhá brům připojena. Když por. 1623 fara
podle Úzké neb Chomutovské řeky, třetí zanikla, přifařena ke Skuhrovu; l. 1786
při Březnici jižně od Žatcc, čtvrtá v Za zřízena tu lokalie, která l. 1858 na faru
lesí v podkraji řeky Mže a pátá Louka povýšena.
okolo Žatce. Hranice území jich byly na
Lučice (pův. Lučíca), ves nad Cidlinou
venkovské straně pomezní hvozd, k východu u Chlumce, jež se přip. r. 1110. Když
hora Milešovka, k jihovýchodu krajina Sla tehdá Polaně vpadli do Čech, postavil se
větínská, lesy Ročovské, Čbánský les, Čer— proti nim u L. kníže Vladislav, ale k bitvě
noc, lesy mezi Jesenicí a Kryry, lesy záp. nepřišlo, poněvadž je dělila Cidlina. Ve
od Žíhle. K jihozápadu sahaly hranice až 14. st. byl tu farní kostel, jenž patřil se
za Bezdružice, k západu k Vartě, Tocovu vsí r. 1389 ke hradu Chlumci, ale r. 1394
za Doupov, Bochov a Toužim. Všechny Půtovi z Častolovic. Na poč. 15. st. seděl
ty krajiny, jak se zdá, teprve poslední tu Bohuněk Puklice z Čelčic. V 16. stol.
kníže Vlastislav vybojoval. K obhájení patřila L. k zámku Chlumci, k němuž až
svého kraje opevnil hrad Vlastislav proti do r. 1850 patřila.
Děčanům a Litoměřicům. Pokus jeho také
Lučice, ves u Chuděnic, patřila ve 14. a
kraj Čechův opanovati nezdařil se. Padl 15. st. : části k Pušperku, okolo 1. 1466
v bitvě na Tursku a Neklan, kníže Čechův, z části k Chuděnicům, l. 1510 z malé části
opanoval Lucko. Od té doby patřili L. ke ke Svrčovci. Před r. 1531 seděl tu na
jetek kláštera Vilémovského a od r. 1420
přísl. Světlé. L. 1637 oddělena od Světlé
a zadarována s Hab1y, při nichž potom
zůstávala.
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tvrzi Otík Lučický z Krutěnic a po něm dán BartolomějiStehlíkovi zČenkova.
1533 Petr Bozděch z Kamenice. L. 1592 Později patřil L. Steinbachům z Kranich
patřila k Ježovu & později k Chudenicům. šteina, kteří tu přes 100 let seděli. Ku
Lučkovíce, Loučkovice (prv. Lučko konci 18. st. dostal se L. dědictvím Do
vici), ves u Mirovic, jež se přip. r. 1228 halským a přip. k Líšťanům.
Luhov, n. ves v dalším okolí od Stříbra
jako majetek kláštera sv. Jiří a l. 1312
královny České lt Letům. Ve 14. st. bylo aneb ke Žluticům, jež se r. 1379 jako
majetek
vladyčí přip. Chotěbor z Křemže
tu také vladyčí sídlo (1383 Černín, před
r. 1474 Petr Lučkovec). V 16. st. držena měl tu do r. 1401 plat.
Luhy Radimovy (prvotně Radimůu
část ke Zvíkovu (časem i k Orlíku), druhá
část patřila ke Skvořeticům a třetí k Rako luh), ves u Kosovy hory, 1. 1384 statek
vicům. První patřila tuším v 17._st. k Či Vítka a Ješka bratří. Asi od 15. st. pa
melicům a druhá po r. 1668 přip. k Cer třila k panství Červ. hrádku, oddělena pak
honicům; k těmto pak patřila celá ves až se Suchdolem & zůstala při Suchdolském
statku.
do r. 1850 kromě 2 domků.

Ludvíkovice

(něm. již v 16. st. Los

dorf), ves u Děčína, která se od r. 1454
jako přísl. hradu Děčína připomíná.
Lueg, někdy ves v okolí Stropnice, jež
držena 1. 1379 k panství Nového hradu.
L. 1541 byla pusta.
Luh, véska u Přeštic, jež patřila až do
r. 1596 ke Švihovu, pak k Měčínu a l. 1653
přidělena k Žinkovům. L. 1846 narodil se
tu V. E. Mourek.
Luh, Luhy, samota u Mlékosrb, někdy
fara s kostelem, jež se od 1. 1356 často
připomíná. Podací patřilo až do sklonku
15. st. pánům tvrze Přestavlk, pak patřilo
až do r. 1528 k Mlékosrbům :: odtud ke
Chlumci. V 16. st. byl tu kostel, ale tuším
bez fary, avšak i ten zanikl a za to po
staven nový kostel v Mlékosrhech.

Luhy,

samota, n. ves u Mlékosrb

(Chlumce n. C.), v níž byl před r. 1356

farní kostel.
Podaánad
ním patřilo
vla
dykám
z Přesta
, později
ke statku
Mlékosrbům a 1. 1528 přip. k Chlume
ckému panství. V 16. st. kostel stál, avšak
později zanikl.
Luhy, samota, n. ves u Březinky, jež
patřila do r. 1568 ke Svojšicům, potom
k Podhořanům a od r. 1571 k Choltickému
statku.
Lukavec, ves u Hořic, n. s tvrzí, sídlo
Lukaveckých z L. Poslední z nich byl
Jan (1543) a po jeho dcerách převzal L.
okolo 1. 1550 Adam Karlík z Nežetic
(1-1590). Potom prodán Karlovi Stařim

skému z Libšteina (1-j. 1602), po němž
tu seděli potomci Hynka bratra. Ferdinand

prodal
Luh, Dlouhý luh (něm. Langenan), L. Pertoltovi hr. z Valdšteina (1692), jenž.

ves u Klášterce, jež se přip. od r. 1514
jako přísl. Nového Šumburka a později
Klášterce.
Luh, městečko s tvrzí &přísl. král. Čes.
za nynějšími hranicemi, jež patřívalo k Praž
skému arcibiskupství.

Antonín Mladota ze Solopisk

jej připojil k Bělohradu. (H. V. 123.)

Lukavec,

městys u Pacova (dř. i Bran

kovice řečený), prvotně farní ves, jejíž po
dací měli ]. 1360—1365 Dluhomil, pak
Zdeněk (1-j. 1409) a poručníci jeho sirotků

Zdeňka (1417—1460) a Petra. Pak ná
Luhov, ves u Touškova, prvotně dvorec sledovali Petr (1456) a Jan (1492), jichž
potomci slouli Lukavečtí 2 L. Z toho

knížecí, jejž daroval Soběslav II. r. 1175
klášteru Plasskému. Od tohoto postoupen
(asi r. 1184) Heřmanovi Vilemiči & měl
po jeho smrti zase na klášter spadnouti,
což se i stalo. V 15. stol. bylo- tu kromě
toho vladyčí sídlo a část patřila klášteru

rodu tu seděli 1543 Štylfryd a Adam, pak
Štylíryd (1609), Mikuláš ml. (1613—1622).
Tomuto zabrán a prodán Volfovi Jiřímu

z Póttingu (1623). Po něm dědila L.
Alžběta Konstancie ovdov. Oprštorfová

Chotěšovskému. Tato prodána dědičnějroz. z P. a prodala L. (1659) Vilémovi
]. 1576 Oldřichovi z Říčan. V držení jeho z Gerštorfu, po němž následovali l. 1662
potomků zůstal až do 1. 1638, kdež pro Václav Sylv. Smrčka ze Mnichu, 166.1.
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Až do r. 1707 patřil z Řeneč,

totiž 1444—1452 Lvík, 1470
Jan, tohoto synové Lvík a Markvart (od
ze r. 1505 Lvík sám), 1530 Petr a Václav,
až do r. 1831, pak Thunům 1575 Vilém. Synové tototo prod. L. (1596)

L. rodině Devald, pak Stockhamrům,
ku konci 18. stol. rodině Briffaut

Slavětína

a od r. 1841 kníž. z Lówensteina. L. 1765 JindřichoviChlumčanskěmu : Přesta
vyhořel kostel Matky boží za městečkem vlk (1- 1603). L. 1606 k. L. Petr z Říčan

stojící. Erb: Štít modrý, svrchu u pra
vého roku stříb. polem vykrojený, u zpodu
trávník a na něm dva stříb. hrady, každý
s branou a dvěma věžema podlé ní. (H. XII.)

al. 1615JáchymLoubský : Lub. V17.st.
sedělitu Kocové : Dobrše, pak p. 2 Hel

versenu, z Harachu, Millesimo; v le

tech 1666—1780 Morzinové, od r. 1780
Lukavice, Velká L., ves u Nasevrk, Hatzfeldové a od r. 1794 Schónbornové,
n. s tvrzí, na níž seděli Lukavšti : Lu Na místě tvrze vystavěn l. 1708 zámek.

kavice, totiž 1318 Radslav, 1361 Her— (H. 1x. 178.)
Lukavice horní, ves u předešlé,prv.
man syn Jiříkův &Hašek, 1405 Jan & Půta,
l. 1415 s Janem mladším Hašek, 1448. přísl. předešlé, l.1395—1423 sídlo (tvrz)
1450, 1454 Albert Střížka &Jan. L. 1509 Jana Lukavy, pak rodu Kadovských z L.,

držel L. Jan Janovský

ze Soutic a ke konci 15. st. Lukavských z Hrádku.

tehdá tvrz vypálena. Připojena tehdá kŽum L. 1505 dostal L. za díl Markvart Lu
berku a od něho dána ] 1529.k Orli a po kavský z Řeneč, l. 1560 Jan, syn jeho,
zději připojena k Nasevrkům. (H. I. 169.) pak tohoto synové. L. 1614 k. L. Jáchym
Lukavice, Lukavec hořejní a do Loubský z Lub a přip. ji k Dolní Luka
lejní, farní ves (již 1363) u Rychnova vici. Část vsi patřila od r. 1590 obci Do
n. K., jež patřívala ke hradu Rychemberku břanské a část zůstala v držení Lukav—
(Liberku), S ním přip. k panství Litickému. ských a teprve v 17. st. k Dolní L. přip.
Vl. 1495—1556 patřila k Potšteinu, odtud (H. IX. 179.)
Lukavice, Lukavec, Lukavý, oblí
patřila horní část až do r. 1850 k Solnici
a dolní s'kostelem k panství Rychnovskému. bené pojmenování dravých potoků, jež se
Při kostele ]. 1611 ze dřeva postaveném zachovalo v názvech vesnic. R. 1380 slove
fara zanikla a byl fil. k Rychnovu až do Lukavicí přítok Vltavy (Mitschgerbach).
Lukavička, t. j. Malá Lukavice, ves
r. 1783. Tehdá znova vystavěn & duchov
ním opatřen.
11Velké Lukavice (Nasevrk), jež byla 1. 1494
Lukavice, ves u Žamberka, v níž byl přísl. Velké Lukavice a s ní potom pány
sdílela.
farní kostel již před r. 1354. L. patřila
Lukohořany, Loukohořany, ves
ke hradu Kyšperku & po jeho zakoupení
ke hradu Žampachu. Po rozdělení Žam u Libochovic, jež se přip. r. 1237 jako
pašského panství (1568) patřila ke Ky sídlo Přibyslavovo a l. 1359 Přibíkovo.
šperku (až do r. 1850) a dělila se na L. L. 1364 prodal L. Karel a Aleš. L. 1411
horní a dolní. V oné býval svobodný dvůr. držel L. VáclavFarsa z Kralovic. Tehdá
V 17. stol. zanikla fara a l. 1705 kostel tu byla tvrz. Jan Čelechovec z Kra
lovic, potomek předešlého, pr. L. (1548)
znova vystavěn.
Lukavice, dvůr, n. tvrz a ves u Mchova Albrechtovi Kaplíři ze Sulevic. Patřily
za Tachovem, kterou prodal (1452) Pro pak k Třebivlicům a l. 1589 Vilémovi
kop Gulden Mikuláši Kostenpirovi z Měl Kaplíři. Okolo l. 1628 náležely ke hradu
nic. V 16. st. byla již tvrz zkažena a dvůr Skalce & později k Libochovicům.
držen ke Starému Sedlišti.
Lukov, ves u Úště, jež se připomíná
Lukavice dolní, farní ves u Přeštic, v zákl. listu Litoměřickém (1057). V 17. st.
kterou drželi l. 1216 Štěpán, 1243 Bohu byl přísl. hradu Uště.
chval a Vitla a 1250 Štěpán. Ve 14. st.
Lukov, ves u Slaného, n. s tvrzí,
byl tu farní kostel a pány jeho 1354 Vitla l. 1318 sídlo Vojslavovo a Oldřichovo,
& Vilman, 1366 Vojslav, 1379 Bohuchval, ]. 1345 Albertovo (+1396) a ve 14. st.
1427 Štěpán. Později seděli tu Lukavští statek několika vladyk(1364 Zdeněk, 1405.
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Jan Pazdera, 1419 Domin, 1448 Bohuslav)(1721)
obci Litoměřické Větší část pa—
L. 1545 držel L. Ruprecht z Haugvica třila pak k Litoměřické kapitole, malé
prodal jej (1546) Oldřichovi Kekulovilčásti k okolním statkům.
ze Stradonic. V letech 1553—1609 bylj Luky, farní ves u Bochova, jež se přip.
v držení Lobkovského rodu, ]. 1609 koupillr. 1239 jsouc sídlem Václavovým. Ve 14. st.
jej Václav Vilém Žďárský a připojil ke byl tu farní kostel Na tvrzi seděli l. 1363
Kladnu. Později patřil ke Vranimu. (H. lHenzlin Šic,l . 1365 Jiří, 1403 Protiva a
V111.

Lukov,

iKadolt,

1415 —1433 Zbyněk s Nevlasem.

ves u Bíliny, po níž se psali.IV 15. stol. drželi L. Židové

z Vetlé,

]. 1401 Ota a l. 1414 Petr. Později držellv 16 st. Štampachové ze Štampachu.
tvrz zdejší Petr Lukovský z Truzenichd
nich prodána l. 1588 Janovi Jindři
Vdova po něm a dědičkai chovi Prolhoferovi z Purkrštorfu,
Barbora z Harasova prodala L. (1510) Dě-; jehož potomstvo tu do 17. stol. seděfo.
poltovi z Lobkovic &přip. potom k Bílině.: L. 1592 založeny matriky. L. 1615 vy

(+ C- 1496).

Lukov (Lutov?), r. 1228 ves kláštera ženil L. Volf Lochnár

z Palic a jeho

Svatojirskěho, snad též jako Lukov u Sla potomci drželi je až do r. 1652. Tehdá
ného.
je koupil Volfgang Libšteinský 2 Kolo
Luková, ves u Lanškrouna, r. 1349 vrat, jehož potomci tu do r. 1711 seděli.
farní ves, jež postoup. k biskupství Lito— (Dlouhá řada potomních držitelů v Som—
merově topogr. XV. 164.) Kostel ]. 1722
znova vystavěn.
Luky přip. se 1. 1273 mezi statky kl.
Teplského, ale není zřejmo, je-li to předešlá
ves neb jiná.

myšlskému. L. patřila vl. 1304—1358
klášt. Zbraslavskému, v l. 1358—1506 ke
hradu Landšperku a v 1. 1506—1850
!( Landškrounu. Fara v 17. st. zanikla.
Luková, ves u Chlumce n. C., 11.s tvrzí,
po níž se nazývali 1377 Zdeněk Lukovec
z Mlékosrb, 1432—1445 Pavel z Lukově.
V l. 1472 ——1486 seděl tu Havel

chrašťan.

ze Za

Pak patřila k Mlékosrbům a

s nimi přik. ]. 1528 ke Chlumci.

301.)
Luková,

Lůmek, n. ves sev. od Sedlčan v okolí
Radiče, kteěáfpatřila ke Hrádku Kozímu
hřbetu a před 16. st. spustla.

Lunikov

(pův. snad Lunikovici 1185),

(H. V. ves u Slaného. Kníže Bedřich povolil léta

1185 křižovníkům

Svatomářskýrn,

Lukov, farní ves u Maně aby koupili statek Rainoldův »v Lunecho
tiny, jež se přip. od r. 1115 jako majetek vicíchc. V 15. st. seděl tu rod Lunikov

klášt. Kladrubskému.

R. 1219 bylo tu ských z Vraního.

L. patřil v 16. stol.

sídlo vladyčí Bunovo, r. 1253 dostala se obci města Slaného, l. 1547 sice odňat,
L. křižovníkům Svatomářským. Tito avšak zase navrácen, pak po druhé zabrán
drželi L., v níž byl ok. r. 1350 farní kostel, a l. 1623 ke Smečnu připojen.
Luňovice viz Louňovice.
k panství Manětinskěmu, od r. 1420 pa
třila ke hradu Švamberku. Když od tohoto
Lupenice, ves u Rychnova, n. vladyčí
Manětína oddělena byla, náležela L. zase statek (1389 Kunclín). V 15. stol. odtud
k ní až do r. 1850. Fara zanikla v 17. st. vycházel plat 'k jednomu oltáři v Hradci
L. 1784 zase tu zřízena lokalie, která králové. Část patřila do r. 1497 k Rych
l. 1855 na faru povýšena.
novu, a potom větší část vsi k Potšteinu,
Lukovany, někdy manský dvůr ke část patřila k Vamberku a třetí část do
hradu Kostelci n. S. Král'Ladislav daroval r. 1559 Václavovi Okrouhlickému : Kněnic.
jej 1.14.53Janovi Sádlovi ze Smilkova V letech 1558—1559 části obě přikoupeny
Lukovce, ves u Lovosic, n. s tvrzí, k Vamberku.

původiště vladycké rodiny Kunšův z Lu
Lupetschníg, spravedlivě česky Slu
kovec. Tito drželi ji v 16. st. ke statku pečný.
Borči. V 17. stol. L. odděleny od Borče
Luštěnice, farní ves u Benátek, v níž
a patřilypak Rajským z Dubnice. byl farní kostel již ve 14. st. L. patřila
Václav Chotek : Chotkova prodal L. až do r. 1396 pp. ze Zvířetic; v l. 1402
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až 1424 držel ji Ctibor ze Stakor. Létaj Nynějším držitelem velkostatku je J. Hlávka.
1481 koupena část k Novému Stranovul (H. IX. 110.)
od Jana Tovačovského z Cimburka. V 16.st.|
Luže, město, ode dávna s far. kostelem,
patřily L. k zámku Boleslavi a potom ke jenž postoupen r. 1349 k biskupství Lito
Kosmonosům. L. 1629 kostel znovu vy myšlskému. Připomíná se i. 1372 jako
stavěn, avšak fara zanikla. V 18. st. držel městečko a přísluš hradu Košumberka.
ercerové : Malomlýnku, kteří tu K tomuto stále patřilo, kromě jediného
1. 1750 faru zřídili. L. 1774 přik. k Hor osedlého, který úročil na Rychemburk.
kám a Brodci.
Obyvatelé jsouce víry pod obojí po r. 1623
Lutová, farní \'es u Třeboně, n. s tvrzí, skrze Viléma Slavatu na katolickou víru
která patřila ]. 1359 pánům z Landšteina. obrácení (Viz Památky arch. XV. 773)
Ve '14. st. byl tu farní kostel a L. patřila L. 1623 založeny matriky. Kostel sv. Bar
pánům z Rožemberk a. kteří tu měli své toloměje byl farním až do 1. 1773; když
purkrabí. Později tvrz opuštěna & L. při však tehdá řád jezovitů zrušen, přenesena
pojena k Třeboni. L. 1508 odprod. k By fara na blízký Chlumek. Erb: Červený
střici a l. 1554 stala se samostatným stat štít a na něm tři stříbrné pruhy na příč
kemMikulášeRutharta zMalešova položené (erb Slavatovský).
Tento prodal L. (1567) zase ke Třeboni
Lužec, farní ves u Chlumce n. Cidl.,
a l. 1577 postoupena ke Chlumci. V 18. st. l. 1325 sídlo Slaviborovo, n. s tvrzí. Ve
tu býval zámeček (Neuhófel, Frauenhófel). 14. st. byl tu farní kostel, jehož podacími
(H. III. 272)
pány byli 1375 Vilém, 1404 Racek a Jiří
Lužany (pův. Lužané, lidé při luhu neb a l. 1422 Jan Halaváč. Z několika vlady
v luzích), farní ves u Jičína, jež se přip. čích dvorců zbyl v 16 stol. svobodnický
r. 1143 v zákl. listu Strahovském. Ve 14. st. dvůr; ostatek patřil ke Chlumci a z-části
byl tu farní kostel a ves byla na několik ke Lhotce, později celá ves ke Chlumci.
statků rozdělena. Část patřila pak k Chotěi, V 18. stol. bylo v okolí mnoho Adamitů.
díl s kostelem k Úlibicům a tvrz se dvo
(H. V. 300.)
rem byla statkem Konecchlumských
Lužec, ves u Berouna, z níž snad Msti
(1511—1554). L. 1562 dostal ji Adam
Kamenický z Vitiněvsi, jenžji ]. 1595 druh 1 L. (1224) pocházel. Ve 14. stol.

Janovi Královi : Dobrévody

prodal. kupoval tu klášter sv. Tomáše dědiny.

Pak byly v držení Kulů z Chotče a léta Císař Zikmund zapsal tento statek (1436)
1613 koupeny ke Kumburku. L. 1666 Vaňkovi Zelenému z Rakových. Klášter ne
moha ho vyplatiti, prodal právo své klá
založeny matriky. (H. V. 206, M. Xll. Sg.)

Lužany, ves v okr. Jaroměřském, n. šteru sv. Dobrotivé na Ostrově, jenž
s tvrzí, ]. 1405—1410 statek Haškův. Po jej i. 1502 vyplatil. Později patřil zase kl.
sv. Tomáše až do r. 1850.

tomek jeho Hašek Střízek (1485) nabyl

Lužec, farní ves u Mělníka, v níž byl
Smiřic, k nimž L. připojil. (H. III. 243.)
Lužany, ves u Přeštic, jež se připomíná farní kostel již ve 14. st. L. patříval ke
r. 1175. R. 1245 byly L. sídlem Jimra statkůmkláštera Svatojirského, který
movým. Ve 14. st. sedělo tu několik vladyk 1. 1305 i vladyčího statku Koldovi nále
pospolu; jeden rod nazýval se Štpice z l.. žitého nabyl. Od 1. 1421 byl v držení svět
Později dostaly se L. v držení Příchov ských osob, pak patřil do r. 1535 obci
ských z Příchovic a patřily ke Skoči Roudnická a odtud držen nějaký čas k Lob—
cům. Od nich oddělovány jako díl napřed kovicům, avšak později vyplacen k Roud
Petrův (1574) a pak jeho synů Václava nici zámku a držen k němu až do 1. 1850.
a Karla. Václav měl potom L. samotné l.. 1760 celá ves vyhořela a kostel l. 1762
a prodal je 1. 1628. Náležely zase ke Sko znova vystavěn. (BM. 581.)
čicům. Později přeneseno sídlo ze Skočic
Lužec, ves u Podbořan, v 15. st. přísl.
do L. Tyto patřily v 18. st. rodině Alt Vyntířova, od r. 1483- část panství Petrš
vater a od r. 1815 hr. ze Schónbornu. purského. Později oddělen a připojen ke
Místopisnýslovnik:Část historická:
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Lužerady — Lysečiny

Mlýnci,jehož držiteléKagerové ze Štam Rudolf ll. potvrdil sousedům [. 1580 vý
roční trhy a l. 1608 svobody na kšafto
pachu tu zámek vystavěli.
Lužerady (mylně Bužehrad), niva vaní. Když l. 1625 reformace katolická
u loun, jež se v 15. st přip.
Lužice, farní ves u Bíliny, po níž se
jmenoval r. 1239 Předbor 2 L. Ve 14. st.
byl tu farní kostel, jehož podacími pány

počala, bouřili se sedláci, měšťané zapalo—
vali své domy a stěhovali se do ciziny.
Městečko tehdá z části vyhořelo (162.6).
Ostatní zbylí vojskem donuceni k přestou
pení. Císař Ferdinand III daroval L. (1647)

byli 1. 1363 Ota a Jindřich 1 L., 1. 1377
Janovi ze Šporku, zná ému válečníku
a 1398 Ota z Bergova, 1. 1401 Otík a
Eliška, vdova po Heřmanovi, 1406 Mik. (1- 1679). Po něm zdědil . syn jeho 05v1'

Čečvic a Bedřich, 1418 Tic Niklin, 1436
Mikuláš. Čečvicově seděli na tom statku,
jenž byl manstvím k Mostu, až do r. 1493;
pak se dostaly vladykám ze Všechlap.
V 16. st. patřily k Bílině & dělením téhož

statku se stalo, že připojeny k Libčevsi.
Fara, která byla po r. 1623 zanikla, l. 1740
obnovena.

Lužná, ves u Mutějovic, r. 1358 farní
ves, která patřívala králům k panství Křivo
klátskému a držena později ke Krušovi
cům, když ke Křivoklátu koupeny. Fara
v 17. st. zanikla.

cený Frant. Antonín, jenž zámek rozšířil
a okolí ozdobil. Při kostelíku pod zám
kem stojícím založil l. 1713 klášterec pro
Augustiniany, jenž však teprve 1. 1733
stavěn. Vl. 1719—1739 postavil nový
kostel v městečku. Též založil na L. velkou
knihovnu & sbírku rytin. L. 1722 prodal
L. Frant. JozefOVÍhr. Černínovi z Chu
děnic, ale zase ji (1734) koupil (1-1738).
L. zdědila dcera jeho Anna Kateřina,

vdaná za Frant. Karla sv. p. Sweerts
(1—1766).

Zemřela ]. 1754.. Syn jejich Fr.

Christian (1- 1802) rozmnožil zámeckou
knihovnu. Po synu jeho Filipovi (1-1809)

Lužná, Lužany, ves u Přimdy, která následovali synové, kteří L. udržeti ne
se od r. 1115 mezi statky kláštera Kla mohli. Za naší paměti byl velkostatek
drubského připomíná. Ve 14. st. patřila v držení Rohanův. Klášter zdejší ]. 1812

k Muckovu, vl. |454 —1850 k Boru.
vyzdvižen. Erb: Červ. štít, u jeho spodku
Lužnice (ve 12. st. Lunženice, odkudž trávník a na něm stříb. věž s cimbuřím,
rakouský název Leunsitz), řeka zvaná od branou otevřenou a mříží vytaženou. Nad
luhův (| 179)
branou jest štítek Smiřických pošikem
Lysá (vl. Nová Lysá, dřívei Větší L.), polovičný, v pravo stříb., v levo červený.

město a n. hrad. Královny České zalo (H- x. 347)
žily ji ve 13. st. iskaplí
sv. Desideria
Lysá stará (dříve i menší L.), ves
u N. Lysé, prvotně dvorec knížecí (dnes
»Ostrovu), na němž oslepený kníže Jaromír

i 1244). Královna Jitka vysadila tu 1. 1291
rychtu a založila tu farní kostel. Králová
Anna darovala podací v L. klášt. Karlov
skému (1355). L. 1389 držel L. Petr

až do r. 1037 u vězení seděl. Kníže Břeti
slav udělil L. hraběti Mutiši, ale zakládaje

z Vartemberka, po němž ji dědila vdova l. 1052 Boleslavskou kapitolu ustanovil,
Žofka. Potom k. L. Jan z Hradce (před aby se jí dostal dvorec Lysá“ po smrti
r. 1413), jehož syn Jan ji ještě 1. 1446 Mutišově. Později patřila ves L. k Nové
držel. Nedlouho potom koupil L. Jan ze Lysé. Léta 1509 přidělena k Milevicům,
Smiřic (1-1453) Jeho synJindřich (1'1478) ]. 1509 koupena ke Kostomlatům a s nimi
zůstavil 4 syny, kteří se [. 1498_dělili. Při připojena !. 1547 k Benátkám.
Lysá, někdejší pojmenování Vísky, části
konečném dělení dostalAlbrecht L. (1-1505)
a odkázal ji mateři Kateřině z Kolovrat vsi Horního Újezda u Litomyšle. L. přip.
(1- 1529). Po té dědil L. Zdeněk Lev se 1. 1398 mezi statky biskupskými.
z Rožmitála a prodal ji 1535 Jiříkovi Lysá, r. 1260 ves k faře Trutnovské
Vachtlovi z Pantenova(1-1542). Král patřící neznámého položení.
Ferdinand k. L. od jeho synů a mě Lysečiny (něm Kolbendorf), vesu Mar
stečku udělil ]. 1561 dva výroční trhy. šova, dávné přísluš. hradu Trutnova, jež
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Lžín, ves u Soběslavě, prvotně majetek
a vl. 1623—1850 k Maršovu.
arcibiskupův k panství Chýnovskému. V 15.
Lysolaje, ves v okr. Smíchov-ském, jež neb 16. st. odtržen od něho a dostal se
se přip. r. 1227. Ode dávna patřily L. ke v držení Přehořovských z Kvasejovic,

však drženo v 16. st. nějaký čas k Žacléři

kapli sv. Václava na hradě Pražském, kteří jej k Přehořovu drželi. L. 1554 dě
dvůr jeden do r. 1421 proboštu Litoměři— dičně k Chýnovu prodán. Ok. ]. 1620 byl
ckému, pak světským držitelům, zejména v držení Vrchotických z Loutkova, po
1. 1471 Janovi Oducovi : Hostivice. Část zději a až do r. 1780 byl v držení klášt
(Potomnídržitelé
byla v 16. st. v držení Pražského kostela, Vyšňobrodského.
větší část obrácena ke statkům nejvyššího v Sommerové topogr. IX. 99.)
Lžovice, ves u Týnce n. L., která bý
purkrabství.
Lyšec, n. dvůr u Řeporyj, který kiášter vala přísl. Kolínskčho hradu.
Plasský nedávno před r. 1341 znova vy-„
zdvihl.

M.
Macerov,
M a c o u r o v, ves u Něm.
Mačovice, ves u Benešova, n. \vladyčí
Brodu, jež se přip. r. 1265. Smil z Lichtem sídlo. Václav 2 M. byl 1. 1434 mezi těmi
burka daroval ji tehdá Vernéřovi, rychtáři hejtmany, kteří drželi posádky pod obojí
Brodskému. Později se dostal v držení kl. ve Slezsku.

Pohledského

a byť byl v držení svět

Maffersdorf česky Vratislavice.

ských držitelů, přece při Pohledu zůstával.
Machendorf, ves u Chrastavy, bývala
Mačice (prvot. Mučící), ves u Sušice, starodávným přísl. hradu Grabšteina, také
n. s tvrzí, l. 1359 sídlo Dobcovo al. 1418 tu bývalo manství k témuž hradu a v 16. st.
'
Alšovo. Asi tehdá k. M. Heřman a Vojtěch hamr.
br. Horčicové z Prostého, jichž rod Machlov, n. vladyčí sídlo v krajině
(Dobrohost a Štěpán, 1521 Jan, 1541 Bc—Vlašimská neb Divišovske (snad v lese Ma
dřich a Vojtěch) tu asi do r. 1574 seděli. lovce u Psar). Pelhřim (“i-j.1396) a Hynek
Ok. l. 1581 dostaly se M. v držení Břez a Přibík, synové jeho (1406—1419) řeč.
ských z Ploskovic. L. 1629 držel je z Machlova, drželi část Načerace.
Zdeněk Ježovský z Lub, jehož potomci
Machotín,
n. ves, přip. se 1. 1.1.36mezi
M. nějaký čas ke Kalenicům drželi. V 18. st. těmistatky,které klášteru Sázavskému
drželi M. Říčanští, pak Malovcové & Un patřily a t. r. zapsány Janovi Zajímačovi
werthové & vl. 1724— 1796 Šiškové z Ja z Kunštatu
Machov, městys u Police, dříve (1354)
molice. L. 1804 k. je Jáchym Zádubský
ze Šontalu, l. 1830 Bedřich hr. Rumers-. farní ves, jež patřívala vladykám z Abrš
kirch a l. 1834 chevalier Gramont. (H. XI. pachu (l. 1354 Hanušovi, [. 1369—1410
Zaviši, l. 1414 Hanušovi). I.. 1465 vyprosil
103, Gabriel, Sušice 192.)
Mačkov, n. tvrz, dvůr a ves u Sam si Bohuněk z Ab. odúmrť po n. Janovi
šiny, l. 1396 sídlo Paškovo, pak Laboun z Ah. Později přip. M. k Náchodskému
ských a v 16. stol. Hubojedských ze panství. V 17. st. zanikla fara a M. při
Sluh, po nichž 1.1566Gryslové z Gryslu fařen k Polici. Teprve l. 1784 fara obno
následovali. V 17. st. seděli tu Gerštorfové vena. Asi v tu dobu zřízena tu modliteb
& Kozlovští. L. 1628 prodán ke knížectví nice pro evangelíky. Erb: Modrý štít, na
Frydlantskému a přip. k Veliši. V 17. st. něm stříbrná brána otevřená s cihelnou
zase byl samostatným statkem a připojen střechou, po obou stranách věže, každá
s okny, cihelnou střechou & zl. makovicí.
1. 1692 k Samšině. (H. V. 278.)
44*
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Machovice (prv. Mac/lovící), n. tvrz
nedaleko Čejkovic u Hluboké, původiště
Kunašův 2 M., jichž předkové byli 1. 1368
Jan, Buzek a Vyšata. Synové jednoho z nich
byli Chval, Buzek a Kunaš. Potomci Kuna

města Litomyšle, od 1. 1493 patřil ke stat

kům m. Poličky. V 17. st. fara zanikla.
Makov, ves u Klatov, l. 1379 statek
Jana, Buška a j., před r. 1383 Drslava
Charváia a asi od konce 14. st. patřil

šovi rozvětvili se v 16. st._ a zboží dělili; Sedleckým

z Újezdce, kteří jej potom

ku konci 16. stol. sei o tvrz rozdělili. připojili k Měcholupům; druhdy však také
Díly ty postupovány pak a jeden měl léta býval samostatným statkem jako 1. 1614
'1611 Petr Malovec z Malovic. Tento Viléma Sedleckého z Ú., později Kateřiny
díl a díly Adama, Chvala & Jiřího K. za Nabky S. (1' j. 1677) a dcery její Lidmily
brány l. 1623 a postoupeny ke Hluboké. Běšínové. Od konce 17. stol. zase patřil
Ostatek držel Jindřich Václav K. (-'r 1627) !( Měcholupům.
Maksínec, samota u Vojic, n. véska,
a pak bratr jeho Vilém, jehož syn Jiří
Jaroslav M. 1. 1687 ke Hluboké prodal. prvotně dvorec, který v 15 , 16. a 17. st.
k Vojicům náležel.
(H. Vll. 163.)

Maidštein viz Dívčí kámen.
Makušin, Mokošín, ves u Přelouče,
Sv. Majdaléna, vlastně Sv. Maří Maj která okolo 1. 1086 kl. Opatovskému
dalcna, farní ves u Třeboně, původně darována a od krále Vratislava potvrzena.
kaple v lesích, u níž žil 1'. 1397 bratr
Václav Čepice ještě s několika poustevníky.
Jindřich z Rožemberka učinil mu r. 1397
a 1400 nějaká nadání. Asi 1. 1535 kaple
v kostel rozšířena a l. 1600 s okolními
lesy přešla v držení Třeboňské obce. Léta
1619 kaple tato od nepřátel vypleněna.
L. 1844 kostel obnoven a l. 1853 zřízena
tu fara z peněz, které obětoval Vavřinec
K0cmoud Třeboňský (1- 1859).

S celým klášterstvím

připojena ke Kunč—

tické hoře a s ní k Pardubskému panství.

Malahov velký, v dřívějších dobách
Bohatý M., ves u Horšovského Týna,
k němuž od nepamětných dob patřívaia.

Malahov malý, za starých

b Si

rotčí M., ves u Horšovského Týn k ně
muž od nepamětných dob patřívala.
Maleč, ves u Chotěboře, jež se přip.
r. 1278, jsouc sídlem VyntířOvým. Část
Majelovice viz Malejovíce.
byla kl. Vilémov-ského a tu si najal l. 1387
Makařov viz Mukařov.
Makolusky, n. ves, která patřila léta Jíra z Jeníkova. L. 1454 seděli tu Herman
a Jiří bratří z M., tento 1“ j. 1488 a ná
1384 pp. z Hradce.
Makotřasy, ves u Unhoště, n. s tvrzí, sledoval Jaroslav. V 16. stol. drželi tvrz
1.1316 sídlo Jetřicha ze Skuhrova, Štěpána zdejší Příbkové z Otoslavic, v druhé
a Peška. V 15. stol, držel M. Petr Mezi polovici 16. st. Otmárové z Holohlav.
řický, pražský měšťan. Jemu l. 1420 M. L. 1599 koupila jej Barbora Chuchelská,
od husitů dobyty a vypáleny. Potom je jejíž potomswo tu do r. 1687 sedělo. Tehdá
osadili Pražané a darovali Jarošovi a Hyn koupil M. Augustin Norbert Voračický
kovi br. z Chlumu. Ok. l. 1439 koupil je z Pahěnic, po jehož smrti se dostal věři
od Pražan Pešík z Kunvaldu. Jindřich telům. Později patřil M. hrab, ze Šen
Čéček z Pakoměřic prodal M. (1455) Anně felda, z nichž Kateřina (1'—1750) jej od—
vdově Šternberské roz. ze Švarcenberka. kázala manželu Janovi Adamovi zAuer
Po ní je držel Zdeněk ze Št. a l. 1487 šperka. Tohoto potomstvo drželo M. až
Zikmund Štrauch z Chlumku. Od poč. do naší paměti. L. 1862 koupil velkostatek

Dr. Fr. Lad. Rieger. (Světozor 1872.)
16. st. patřily k Buštěhradu.
Makov, ves u Litomyšle. kteráž r. 1349
Malechov, ves u Klatov, [. 1380 přísl.
i s farním kostelem postoupena k biskup hradu Švihova. Zděnek 'Kavka z Říčan
ství Litomyšlskému. Ve 14. st. seděla tu prodal M. (1569) Mikuláši Měsíčkovi
\'ětev pánů z Potšteina
(Havel a Jan z Výškova, jehož potomstvo tu do r. 1670
1—j. 1. 1390,
'.ikuláš a Havel !. 1390). sedělo. Tehdá koupen M. zase ke Švihovu
V 15. stol. dostal se M. z části v držení a s ním přip. [. 1706 k Chuděnicům.

Malejov — Malešov
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Malejov, dvůr u Janoviček ve farnosti ských; l. 1623 Loubsky'ch, !. 1666 Moráků
Vratslavské, n. tvrz. Odtud pocházel Hynek z Morenfelsu. V 18. st. patřily Steinbachům
z M., jenž okolo 1 1463 nabyl Dobřikova z Kranichšteina. l-. 1808 dostaly se v držení
a stal se předkem Dobříkovských z Ma Schónbornův. L. 1840 kostel znova vy—
lejova. M. patřil pak k Dobřikovu až do stavěn.
Malešice (pův. Malešíci), ves u Hlu
r. 1693, kdež od něho oddělen a k Chrou
stovskému panství připojen.
boké, jež patřila r. 1228 klášteru sv. Jiří.
Malejovíce (zkomol. Majelouíce), ves Od r. 1420 byly v držení světských pánův.
u Uhl. Janovic, jež patřila r. 1142 k prvot Malovci přivtělili ji v 16. st. k Chvališovi
nímu nadání kláštera Sedleckého. Před cům, l. 1616 přiděleny M. ke Dřítni, od
r. 1363 byl tu farní kostel a M. patřily 1, 1622 patřily ke Hluboké.
Malešice, ves za Karlínem, jež se léta
tehdá Markvartovi (1363—1390) a Petrovi
a Prokopovi ze Sobčšína (1396) Petr 1309 přip. Část patřívala Vyšehradskěmu,
z Libentálu prodal l. 1608 ves M. 5 po část Pražskému kostelu; oboje zapsány
dacím Heraltovi Václav. Libšteinskému
]. 1437 Prokopovi Bervíkovi. Později tu
z Kolovrat. Později přip. ke Křeseticům. seděli Malešičtf z Černožic (1467 až
Fara v 17. st. zanikla.
1488 Zikmund, 1509—1525 Ladislav).
Malejovice, n. ves v okolí kláštera Potom koupili M. Pražané, přišli o ně
Vilémovského, jež se připomíná r. 1281. l. 1547, ale zase jim navráceny a l. 1586
Synové n. Smila z Lichtemburka prodali vrchnost Novému městu doprodána. Léta
ji tehdá Vilémovskému kl.
1635 prodány Janovi Beckovi, jehož rod
Malenice (prv. Malenici), farní ves, n. tu dlouho seděl. Pak byly v držení Vrati
městečko u Volyně, v níž byl farní kostel slavův al. 1727 zakoupeny pro Pražskou
již před r. 1359. M. drželi do r. 1377 universitu.
vladyky z Dobeve, r. 1402 Petr a Bohu
Malešov, městečko u Kutné hory s tvrzí,
slav bratří z M. se Štěpánem ze Lčovic l. 1303 sídlo Přibyslavovo, pak 1318 až
a r. 1434 Štěpán z Čestic. Odtud patřily 1349 Zdeňka z Leštiny a syna jeho
M. ke Lčovicům a slovou l. 1544 měste Zdeňka. Purkart z Maidburka prodal
čkem, avšak l. 1622 jen vsí. Kostelní knihy l. 1359 hrad & městečko M. kl. Sedle
založeny l. 1640. Fara se tu totiž nepře ckému. l.. 1411 dostal ho zástavně Martin
tržitě udržela.
Kladný z Těchlovic; asi v ten čas měli jej
L. 1421 M. obležen
Malenice, n. ves, pak dvůr (již 1. 1544 také Ruthartové.
pustý) v okolí Týnce nad Sázavou. L. 1444 od Pražan a dobyt. L. 1424 byla blízko
seděl tu Hynek Medek z Valdeka. Pustině bitva. (Viz níže.) Asi od té doby měl M.
říkalo se v 17. st Malensko.
Beneš z Hustířan & pak Jiřík, jeho po
Malenovice, ves u Kutné hory, bývala tomek. V 1. 1524—1539 držel M. Jiřík
v 15. st. přísl. Kolínského hradu. Albrecht Háša z Újezda, jehož dcera Mandaléna
z Gutšteina zastavil ji 1. 1544 Jindřichovi se vdala za Jana Salavu z Lípy. Tento
Voděradskému z Hrušova a držena odtud zemřel po r. 1562 zůstaviv 5 synů. Od
k Dobřeni. Při zabrání téhož zboží pone nich prodán M. (1576) Jiříkovi Voděrad
chána při něm a l. 1648 přip. k Malešovu. skému z Hrušova, který jej do smrti
Malesice (prvotně Malesici), farní ves držel. Když byl r, 1580 pro své zločiny
u Touškova, n. s tvrzí. Odtud se nazývali sťat, zabrán M. ke král. komoře. Asi léta
1318—1321 Děpolt a 1339 Břetislav zrodu 1609 zastaven M. Hanibalovi z Valdštei na
Ryžemberského, avšak byla tu i drobná na místě platu za mincmistrovský úřad, ale
sedění. Ve 14.3101. byl tu farní kostel. vyvazen zase l. 1612. Stavové postoupili M.
V 16. st. zvali se odtud Malesičtí z Pout (1620) bratřím Malovcům, ale císař jej
Léta
nova, zejména po r. 1503 Štěpán. Beneš zastavil ]. 1623 Elišce Žerotínské.
a Jiří, pak synové jednoho z nich, z nichž 1631 jí doprodán a dostal se pak v držení
'Jiřík je dostal !. 1553 za díl. Skrze vnučku Berkovského rodu. L. 1666 koupil jej
Polyxenu dostaly se v držení Chlumčan známý generál Jan ze Šporku, po němž
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jej držel Frant. Antonín, osvícený jeho 7i Malov), ves u Ústí n. L., již odkázal
syn. Za těch dob již vrchnost na zámku hrabě Hroznata (1197) Holofernovi, ka
zdejším nebydlívala, nýbrž v Roztěži. Pan planu svému. R. 1218 snad patřil kostelu
ství přešlo !. 1699 v držení Frant. Antonína Litoměřickému. Ve 14. a 15. st. patřil ke
z Halleveilu, l. 1710 pánů z Osteina hradu Vartě. V 16. st. ke Svadovu.
). 1725 Bredovského, l. 1744. zase Osteinův,
Malešov, n. dvůr u Žitína, prvotně na
po nichž dědili (1809) Dalberkové. Mě klášterství Nepomuckém, jenž se dostal
stečko obdrželo l. 1702 majesrát na trhy. v 16. stol. jako pustina ke statku Žitín
Erb: Červený štít, u spodu trávník a na skému.
něm zeď 5 cimbuřím, v ní brána s vraty
Maletice, ves \\ Vodňan, již daroval
své barvy otevřenými a v bráně stříbrný král Václav (1253) křižovníkům s čer
hmoždíř. Po obou stranách brány jsou venou hvězdou. Císař Zikmund zastavil M.
stříb. věže, každá s okny a cimbuřím a (1437) Janovi Smílkovi z Křemže, ale po
mezi nimi černé křídlo. (H. XII.)
zději vyplaceny a drženy k Tatínskému
Bitva u Malešova (1424, 7. června) statku křižovníků. L. 1519—1547 patřily
sběhla se bezpochyby záp. od zámku Male městu Písku, pak zabrány & drženy až
šovského pod výšinou, jež slove Štimbcrky. do r. 1598 ke Hluboké a odtud k Proti—
Žižka překročiv Malešovku, přišed ode vsi vínu.
Tuchotic táhl úvozem vzhůru. Na levo
Malev, n. dvůr a véska v býv. Pra
nad strání postavil svůj šik vozový a za chensku, jež byla manstvím ke Zvíkovu.
Malevice viz Malovice.
vřel jej kolo na kole. K jízdě sešikované
mimo vozy na kraji nad příkrou strání a
Malevláz (t. j. Malův láz), 11. ves
úvozem dal přitočiti pěšími několik pícov v okolí Borském, jež se 1. \ | 15 v listu
ních vozů a do nich naložiti hrubého ka Kladrubském přip. a potom témuž klá
mení, ale tak, aby bylo jízdou zakryto. šteru patřívala.
Pražané. jeho nepřátelé, přišli některou
Malhostice, ves u Teplice,ťlň307
hodinu po něm a na přesilu svou spolé sídlo Ctiborovo a l. 1397 Ješka ze Sulevic
hajíce nesčekali ani za nimi táhnoucích, ;V první polovici 16. st. patřily M ke Sto
nýbrž stáhli sobě houfy, pustili se přes ličkám a byla tu tvrz, na níž držitelé oby
důl Malešovky a úvozem na vrch, kde se jčejně bydlívali. Potom přik. k Doubranské
spořádati a útok na Žižku učiniti mínili. ;hoře a drženy pak k Teplici. L. 1585 od
Když však jich polovice důlcm prošla, kázal prodány k Řehlovicům a l. 1586 zase přip.
Žižka jízdným na ně hnáti a když tito jiži k Teplici.
se utkati měli, pustil vozy kamením na i Malice, Saské předměstí města Plzně,
plněné na ně, aby šiky jich rozraz1l. Potom n. ves, jež se přip. r. 1266 Klášter Cho
bil k nim z děl a pěší učinili útok, takže :těšovský měl tu dědinu. Když město Plzeň
se dali na útěk. Zahynulo jich 1400, mezi asi v l. 1288—1292 založeno, připojeny
nimi 326 hospodářů z Prahy a několik; k ní M. i s kostelem Všech Svatých. Název
urozených lidí (Toman, Husitské válečni 'ÍM. udržel se až do konce 15. st. (Zpráva
ctví str. 336.\
“vyšší dívčí školy Plz. 1894.)
Malešov, ves u Štětí, jež se přip. od
Malič, \es u Litoměřic, n. s t\rzí,
.r. 1088 jako majetek kapitoly
Vyše— ]. 1276 sídlo Bojslavmo, ]. 1413 statek

hradské. Podací kostelní postoupila kapi Křišťana z Vinné. Část v51 patřila od 15. st.
ke hradu Kamýku. Avšak i později byla
tola ]. 1357 Vaňkovi z Vartemberka,

avšak vykonával je 1. 1361 Boleslavský mezi několik držitelů rozdělena.
probošt a od r. 1391 páni z Dubé. V 16. st. Š Maličín, starší jméno vsi Malšína (Mal
byl M vzápisněm držení pp. z Vartem čína) u Habrů.
berka a koupen ]. 1528 k Úšti. Jak se 1, Malikovice, Malkovice, ves \\ Straše

dostal k Brozanskému panství, není známo. cího, n. stvrzí, l. 1349 statek Ctiborův.
Fara v 17. st. zanikla.
L, 1361 drželi ji bratři Albert, Jan a Procek,
Malešov, Malečov, Maličov (snad skrze nčž \es rozdělena. Tehdá tu byl far.
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kostel, jehož podací měli !. 1398 Aleš, Hroznata před r. 1183 křižovníkům Svato
Dalibor a Jan Ročovec, 1. 1400 Aleš, Dali mářským.
Malkov, ves u Lnář, v níž l. 1393 M.
bor a Václav, I. 1414 Buzek. pak Beneš
a Aleš bratří 2 Řepčic. Potom tu seděli Jakub ze Žihobec měl dvůr. V l. 1454 až

Malikovští z Bysně. Jan, posledníz nich, 1459 držel M. Amcha ze Sedlce al. 1517
upadl v dluhy (1508) a M. prodány Děpol
tovi z Lobkovic.
Od jeho potomků pr.
[. 1594 k Červ. Újezdci a l. 1599 koup.
k: Smečnu. (H. VlIl. 149.)

Malikovíce,

potomek jeho Zvěst. Pak patřil k Blatné
a l. 1551 koupil jej s pustou tvrzí Adam

lst.
Byšický
z Byšic.
Po něm od
následovali
l. 1563
Kryštof
Chrastský,
r. 1567
n. ves u Podmokl, mezi Čabužští z Prostého, od r. 1628Jení

e\lanětinou a Plzní. V 15. st byla vypálena škové z Újezda (1628 Jan, 1651 Jan
vyhubena; pustině se iikalo Malikovsko Burjan a Vilém Vladislav). Jiří Vojtěch
patřila r. 1545 ke Všerubům.
Janovský z Janovic získal v l. 1671 a
Malikovice viz Malkovice.
1674 oba díly těchto a přip. je k Bezdě
Malikovsko viz Malikovice.
kovu. (H. XI. 261.)
Maliměřice viz Malměřice.
Malkov, n. tvrz mezi Podkrnskem &
Malín, ves n. městec u Kutné hory, Strenicí, kterou drželi l. 1354 Jindřich a
jež se r. 1101 jako městečko připomíná. Arnošt bratří, 1. 1360 Diviš. V 15. stol.
M. byl prvotně hradem; na něm bydlel spustla tvrz a dostala se pak k Velkým
ok. !. 990 neznámý kníže Soběslav, jenž Horkám. L. 1574 odprodána, dostala se
tu mince bíti dával. L. 1101 položil se v držení rozličných rodin šlechtických. Po
kníže Bořivoj táborem u městečka Malína několikerém odprodávání přikoup. l. 1580
proti německým vojskům svých protivníků. k Cetenskému zboží a s ním zase k Vel—
Ve 13. st. objeveny ve farnosti stříbrné rudy, kým Horkám. (H. X. 386.)
pročež také větší část Kutné hory k faře
Malkovice (dříve i Malikouice), ves
M-ské patřila. Sice se dostal M. v držení u Bezdružic, po níž se nazýval r. 1248
kl. Sedleckého a opatové sázeli sem fa Sulislav z M. L. 1379 byla mezi několik
ráře. Byly tu tehdá dva kostely, sv. Ště vladyk rozdělena; část patřila ke hradu
pána a sv Jana Křt. L. 1412 Horníci Gutšteinu. L. 1488 patřila část Jindřichovi
z nepatrné příčiny dostali se do hádky Rozvodovskému, sice pak v 16. stol. ke
s M-skými, při čemž městečko vypáleno Skupěi. S ní přip. M. k Bezdružickému
a lidé vražděni. Když nastal úpadek kl. panství.
Malkovice, ves pod Přimdou, jež se
Sedleckého, klesal i M. Na poč 19. stol.
byl tu spisovatel Devoty farářem. 7name r. 1115 v listu Kladrubském připomíná a
nitý rodák Bohuslav Bílejovský ('l- 1555). později témuž klášteru patříva1a(1239).
Malín, n. ves u Ústí n. Orl. a Lanš L. 1379 bylo tu několik statků; dva měli
krouna, jež založena byla vl. 1292—1304 Artleb a Velislav. Později přip. k Boru.
Malkovice, ves u Prčice, po níž se
na klášterství Zbraslavském a přip. _seještě
1. 1358 na panství hradu Landšperka.
nazýval v l. 1205—1219 Přibyslav 2 M.
Malinec, ves u Přeštic, ve 14. stol. L. 1360 seděl tu vladyka Markvart. Léta
na několik statků rozdělená; část držel 1470 vyprosil si tu Jarohněv Vejhák z Kouta
[. 1379 Vícemil. Část vsi patřila r. 1437 jeden dvorec. V l. 1517—1542 patřila část
k Měčínu. v 16. st. ke Švihovu, jiná část k Borotínu, část Růtům z Dírného, od
v 16. st. k Neprochovům a třetí k Boro nichž koupeny l. 1537 ke Kvasejovicům
vám. Od 17. st. tu bylo vladycké sedění od Alžběty Měděncové z Koutův. Po
(1616 Sezima Fremut ze Stropčic). Páni zději koupeny k Prčicům.
Malkovice viz Malikovice.
z Harachu drželi M. v 18. st. jako samo
statný statek a měli tu zámeček. Okolo
Malměřice, Malíměřice, ves u Jese
l. 1790 přik. k Žinkovům.
nice, jež se r. 1240 přip. jsouc sídlem
Malinný ostrov (Malinin 0str0v?), vladyk Jiříka a Víta. L. 1404 seděl tu
ves neznámého položení, již daroval hrabě Jindřich, I. 1412 Čeněk. Jak se zdá, pa
DN
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třily potom k Rabšteinu, a když Rabštein
ské a Petršpurské panství, l. 1595 děleno,
přidány k dílu Žíhelskému. s nímž přik.
k Petršpurku.
Malnice, ves u Postoloprt, jež se r. 1238

Malotice,

ves u Zásmuk, n. s tvrzí,

v níž byl farní kostel již ve 14. st. Pa
trony jeho byli 1. 1389 Frant. Gyser a
Martin Puš Horníci, l. 1395 tento sám,
1400 Jakub 2 Doubravice. Okolo l. 1410

přip., jsouc majetkem kl. Břevnovského. nabyli M. Rohlíkové z Trhlavě a se
Po r. 1420 dostaly se v držení obce děli tu půl století. Ok. ]. 1461 vyženil je
Lounské. Král Jiří je vyplatil a připojil Přibík Tluksa z Čechtic. I.. 1519 ná
k Mostskému hradu. Od tohoto prodány sledovali Popelové z Vesce (Jakub a
(1549) Albrechtovi Kaplíři ze Sulevic. Jan) a ok. !. 1525 Vok z Říčan s bratrem
Později přip k Postoloprtskému

Malobratřice,

panství. Michalem, vzavše je za svůj díl. L. 1557

ves u Mnich. Hradiště, prodal Jan z Ř. M Zdislavovi & Karlovi

prvotně na vladyčí statky rozdělená (1363
Bohuněk Kosta, 1370 Václav Perkal a
Boh. Malý, 1371 Václav Třibuch, 1388
Adam, 1398 Zdislav, 1423 Zikmund).

bratřím Říčanským a odtud drženy k Zá
smukám, Věžovatá tvrz se udržela, ale
kostel po r. 1623 spustl. Později obnoven
a l. 1785 ustanoven při něm lokalista.
L. 1856 zřízena tu fara. (H. XI.)

V 15. a 16. st. seděli tu Malobratřičtí
: Řehce, kteří rozdělili M. na dva statky,
Malotín (něm. Mollerbauer, Molledin,
dolní s tvrzí a horní. Na oněch seděli původ. Malating), dvorec u Novosedla a
Haugvicové z Biskupic (1560—1663) Kajového za Krumlovem, jenž býval sídlem
a vl. 1679 a 168.1. přik. ke Zvířeticům. vladyěím, r. 1283 Radostovým, r. 1366 až
D0 horních M. přiženil se Vilém Od 1377 Mikšovým. Do r. 1438 držel jej

kolek z Újezdce (1576—1593), jehož Buzek Harachéř z Rovného. L. 1478
rod tu do poč. 17. st. seděl. Asi 1. 1615 prodal Václav z Radenína
dvůr M. kl.
dostal se v držení Vlkův z Kvítkova a Vyšňobrodskému. Od tohoto postoupen
1629 Zdeňka Adama Mladoty ze 5010 ]. 1550 Anně_ vdově po Joštovi z Rožem
pisk. L. 1661 dostaly se v držení Straků berka. a přip. pak ke Krumlovu.
z Nedabylic

a l. 1716 koup. ke Zvířeti
Malov, r. 1218 ves kostela Litoměři
cům. (H. X. 138.)
snad Malešov
Malonice, ves u Klatov, ]. 1318 sídlo ckého,
Malovary,
n. tvrz ačili
farn[&$/letům.
es (již 1355)
Jetřichovo a l. 1395 Lvovo. V 15. st. měli záp. od Velvar, jež se 1. 1302 přip. Ve
držitelé pohřeb svůj v Klatovském klášteře. 4. a 15. st. byla rozdělena na několik
V 16. stol. známa byla rodina Škornů statků, které patřily manstvím k Mělni
z Malonic, která nějaký čas Opálku držela. ckému hradu; jen z jednoho konala se
Jeden dvorec náležel v 16. a 17. st. k Vel služba k Pražskému hradu. Byly to tvrz
harticům,ostatekŠtěnovským z Kadova. Hrádek, dvůr Zápasníkovský, statek Še
Po nich dostala M. (1650) Eva Hajkovnu bákův, statek Krhcovský a j. Podací pa
z Robčic a l. 1662 koupil je Vilém Bo třilo ke Hrádku. L. 1482 přik. ke Hrádku
rynč ze Lhoty. V 17. st. byly v držení dvůr Zápasníkovský a Bohuslav Chrt ze
—.

Chřcpických : Modliškovic al. 1693 Rtfna prodal oboje (1526) obci města
koupil je Jan V. Karel ze Svarova. M. Velvar. Velvarští opustili tvrz a polnosti
zůstaly samostatným statkem až do r. 1850. rozprodali. (H. Vlll. 261.)
MalQnty (něm. Meinelschlag, původně
Malovice, ves u Boru, jež se přip. již
Mainholdslag, z čehož zkomoleno Main r. 1115 a patřívala klášteru Kladrub
holt i Menoslav), farní ves u Kaplice, v níž
byl farní kostel již před r. 1364. M. pa
třívaly ode dávna k panství hradu Vele
šína. s nímž připojeny k Novohradskómu
panství. Kostelní knihy založeny l. 1650.
Malošín, hora, na níž založen r. 1355
hrad Helfenburk u Bavorova.

ském u. l,. 1379 patřila část k Muckovu,
l. 1454 část k Něm. Lomu. V 15. stol.

spustla. Část prodal (1537) Volf Filibér
z Melnic Volfovi : Perglasu a tento l. 1544
Gynterovi z Vid ršperk a, jenž i ostatek
přikoupil. Později koupeny k Boru.
Malovice, ves u Netolic, n. i tvrz a
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rodné sídlo Malovcův z Malovic. Předek Přemysl II. je Vyvadil a připojil k šosu
jich byl Bohuslav (1313—1341). Jiní byli města Budějovic.
Malšín, Malšiny i Molšina (něm.
Petr (1364), Jan a Diviš (1365). Jan měl
syna Hanka, jehož synové stali se předky Malsching), farní ves u Vyšního brodu
Diviš založil pošlost M. z Li— (1339), v níž byl farní kostel již před
bějovic. Jiní pak byli M. z Chýnova a r. 1361. M. patřívaly ke hradu Rožem
Kosořové (tito záhy na Dřítni). L. 1494 berku až do r. 1850. Podací postoupeno
drželi M. Jaroslav a Oldřich bratří, později l. x677 Vyšňobrodskému klášteru.
Oldřich sám. Týž zůstavil 6 synů, kteří
Malšín, n. tvrz a ves, nyní dvůr u Čbánu
tvrz a zboží na tolikéž dílů rozdělili. Jednu za Manětinou. Ves bývala na několik statků
polovici skoupil l. 1539 jeden z nich Pavel rozdělena; největší držel ]. 1379 Vilém.
& prodal ji ostatním třem, z nichž Diviš Z tehdejších vladyk pocházeli l. 1429 Racek
spoludržitele spokojil a podržev celé M., Chlevec, !. 1447 Sazema. V 16. st. bylo
tu vše pusté & patřilo ke Všerubskému
je k Libějicům připojil. (H. Vll. 121.)
Malovidy, ves u Uhl. Janovic, jež se panství. V 17. st. připojen k Líšťanům a
od r. 1291 jako přísl. panství Rataj na pustinách vyzdvižen nový dvůr.
Malšina, v 16. st. název řeky Malše.
ského připomínají a k němu do r. 1850
která se r. 1362 i Malčí nazývá.
patřívaly.
Maltheuer, ves u Mostu, česky Zaluží.
Malovidy, ves u Vlašimě, prvotně na
Mančice (prvotně Kozí M.), ves u Uhl.
drobné vladyčí statky rozdělená. Část pa
třila od 15. stol. k Vlašimskému panství, Janovic, snad ty, které !. 1316 Diviš za
na části seděli v 16. st. Růžkové z Rov psal bratranu svému Heřmanovi. L. 1462
ného. V 18. st. bylo tu 7 svobodnických měl je Zbyněk ze Soběšína. V 16. stol.
statkův.
byla tu tvrz, jejíž majitelé se často stří
Malovidy, n. tvrz v okolí Zbraslavic dali, sice tu seděli Hrabaňové z Přerubcnic
M. z Pacova.

(v lese u Skalice), ]. 1395 sídlo Jaroslavovo,
po jehož smrti je (1398) Bolcch z Kune
mile koupil. L; 1408 patřily M. již ke
Zbraslavicům. V 16. st. přip. se tu pustá
tvrz a v 17. st. les u Skalice.
Malovka, n. ves v býv. Čáslavském
kraji.
Malše, řeka a přítok Vltavy (1265).
Malšice, městec, dříve ves u Tábora.
Ve 14. st. byl tu farní kostel. M. patří
valy ode dávna ke zboží většího hradu
Přiběnického. Po vyvrácení Přiběnic drženy
k rozličným zbožím, jako 1. 1458 ke hradu
Helfenburku, též krátký čas k Dobronicům.
Od konce 15. st. byly připojeny ke hradu
Choustníku a l. 1596 přiděleny od něho
k Bechyni. Po odprodání Zelče od Bechyně
přip. M. k Zelči. Fara zanikla po r. 1623
a ves přifařena k Plané. L. 1737 tu zase
fara založena. Za naší paměti povýšeny
M. na městečko.

(1546) a ok. l. 1580 Křečovští z Křečov-ic.

Mančice (prvotně Polní M.), ves u Ko
lína, někdy na vladyčí statky rozdělená,
avšak část patřila do r. 1420 ke klášteru
Zbraslavskému a později ke Kolínu. Dvůr
patřil asi do r. 1540 k Zásmukám, pak
ke Hrádku Poděhuskému. L. 1564 oddělen

pro Zdislava Myšku ze Žlunic a posta
vena tu tvrz. Ta byla v držení jeho rodu
až do 1. 1590, pak Horňateckých a Hrade
ckých, a před r. 1620 zase Myškův. Drženy
pak zase ke Hrádku. L. 1657 odprodány

a l. 1665 koupila je Kutnohorská
k Lošanum.

obec

Manětína, Mantina i Mantiná (ni
koliv Manětín, od osob. jména Maňalal,
město, jež se r. 1169 přip. M. a okolí
její daroval kníže Vladislav I. Vratislavovi
a Mikulášovi, příbuzným svým, ale Vladi
slav ll. daroval je po jich smrti křižov

níkům řádu sv. Jana. Král Václav vy
zdvihl M. (1235) za trhovou ves. Řád tu
n. dvůr a ves v okolí Budě měl komendu a farní kostel. Z komturů
jovic. L. 1259 patřily pp. z Rožcmlierka známi jsou: 1. 1381 Beneš, 1393 Albrecht,
a vykázány tu desátky Vyšňobrodske'mu 1406 Bobeš, 1408 Vojtěch z Bystřice, 1415
klášteru. Později patřily klášteru celé, ale Mikuláš z Ryzmberka, 1419 Heřman z Var
Malšice,
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Mařenice (něm. Mergenthal), farní ves
temberka. Semovit, nejv. mistr, l. 1382
městečko M. znova vysadil. Ok. !. 1420 u Cvikova, jež patřia od nepaměti ke
opanoval Hynek Krušina ze Švamberka hradu Milšteinu. Ve 14. st. byl tu farní
M., jemuž ji král Zikmund l. 1425 zapsal. kostel. Po zaniknutí fary (asi 1623) kostel
Od té doby držena ke hradu Krasikovu a l. 1699 znova vystavěn & l. 1706 fara
pánům od řádu 1. 1483 doprodána. Tehdá obnovena.
Mařenice, v 16. st. pojmenování ny
tu stála tvrz. Král Jiří udělil obyvatelům
(1461) výroční trh a Kryštof ze Švam nějších Dařenic, dvoru u Loukova (Mn.
berka prodal jim pivovar. což syn jeho Hradiště).
SV. Maří (María Culm) viz Chlum.
Jindřich I. 1542 potvrdil. Jarolím Šlik pr.
Sv. Maří na Chlumě viz Chlum.
jim ]. 1550 dědiny a král Ferdinand při
dal jim l. 1562 výroční trh. l.. 1560 od
Sv. Maří (obecně su. Mářa-, jinak
tržena od Krasíkova a prodána Jerony Láz, Laziště ivlastně sv. Maří na Lázu),
movi Hrobčickému : Hrobčice. Když farní ves u Vimberka, v níž byl farní kostel
se !. 1571 synové jeho dělili, dostal Jero již ve 14.. st. Podací jeho náleželo vlady
nym M. l.. 1606 dělen zase statek mezi kam z Cestic a sdíleli se o ně s Pačejov
syny tohoto, měl ji napřed Zdeslav Al skými a Zálezskými. Později patřila ke
brecht a po něm bratr Jan Vilém. L. 1617 statku Předslavskému, dostala se 1. 1528
k. M. Kryštof Karel z Roupova, však na díl Ctibora Řepického ze Sudo
1. 1623 mu zabrána a prodána Esteře Mi měře a prod. !. 1543 Přechovi : Čestic.
trovské z Bukové (1-1639). l.. 1637 Od té doby patřila ke Lčov icům. V 17. st.
založeny kostelní knihy. Po Esteře násle zanikla fara. S. M. patřila pak k Maleni—

doval bratr její Ferdinand Rudolf Lažan cům a l. 1735 tu nová. fara
Sv. Maří, n. kostel v lese
skýr z Bukové, jehož potomstvo tu bylo

řízena.

d Primdou,
založený od poustevníkův, které kl. Kla
drubský l 1306 do spolubratrstva přijal.
Král Jan dal 1. 1318 proboštu a bratřím
ves Pytlíkov. Klášteru sice kostel ten potom
odňat, ale 1. 1346 od Arnošta, arcibiskupa,
navrácen.
Maria. Sorg, klášterec a kostel 11Já
chymova. Kostel [. 1699 obnoven a kl.
vené a v něm stříb. kříž, levé zlaté a v něm [. 1754 založen. Odtud se sem vzmohly
polovice cís. orla.
pouti.
Marianovice, dvůr na místě n. vsi
Manikovice, ves u Mn. Hradiště, jež

vrchností až do r. 1850. Císařové Leopold
(1680) a Karel (1718) všechny výsady
obnovili; tento je znova napsati dal, pro
tože l. 1712 i s městečkem shořely. Od
Lažanských vystavěn ]. 1696 kostel sv.
Barbory a l. 1712 nynější zámek. L. 1850
stala se M. sídlem c. k. úřadův. Erb:
Štít shora dolů polovičný, pravé pole čer

patřila ode dávna klášteru

Hradišt Ondřejovic u Benešova.
Mariánské lázně, město (prvotně řeč.

ském u, avšak r. 1345 postoupena Mar
ltvartovi ze Zvířetic. Své držitele sdílela
pak s Bakovem.
Manišov, neznámá ves, která patřila
l. 1359 ke hradu Vimberku.

Úšouské lázně).
již v 16. stol.

Léčivé vody jejich byly
známy. V 17. stol. se
0 nich pochvalně mluvívalo a doporučo
vány nemocným, avšak zapomenuty brzy,
Mantína viz Manětína.
když Karlovy Vary vzkvétaly. Na popud
Mantov, ves u Stoda. která se 1. 1272 císař. Marie Terezie byly 1. 1765 znova
přip. a ke kl. Chotěšovskc'mu patřívala. zkoušeny. O vyzdvižení lázní získal si Dr.
Mare, městečko v Němcích, n. léno J. Nehr, klášterník Teplský, velké zásluhy.
koruny České (1361) ještě 1. 1501 do Od r. 1779 léčil tu lidi, nedlouho potom
postaven tu slušný dřevěný dům, v l. 1804
znávané.
_,
Sv. Marek v Narcích, kostelík na až 1807 kamenný dům, po r. 1807 jiné
poušti nedaleko Počepic v okolí Sedlčan, domy a tak město ze začátku pomalu,
který 1. 1549 založen a od jistého biskupa iavšak potom rychle vzrůstalo. L. 1818
posvěcen. Bývala tu poustevna.
iuznány za veřejně místo lázeňské, l. 1848
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postaven katol., l. 1857 evang. kostel a
l. 1861 synagoga.
Markel, ves u Nové Bystřice, prvotně
hrazená osada ve 13. st. založená (poj
hradí ke hradu Landšteinu), která pak
jako vesnice zakrněla. Záhy tu povstal
kostel, který patřil s Landšteinem k biskup
ství Pasovskému. M. patřil vždy ke hradu
Landšteinu. (M. XVIII. 38.)

Markhausen,

Markvarticův, ve 12. st. Ve 14. st. byl
tu farní kostel. Tehdá patřily M. ke tvrzi
Rakovu a pány podací byli její držitelé,
přip. se však i Příbek z M. 1. 1390. Dva

osedlí patřili ke kl. Hradišti. Od 15. st.
až do r. 1850 náležely M. i s podacím ke
hradu Kosti. Fara, která v 17. st. zanikla,
l. 1753 obnovena.

Markvartice,
véska u Chotěboře, po
ves u Chebu n. s tvrzí, níž se nazýval Beneda : M. (1257—1278).

ve starých dobách jmění kláštera Vald
saského. Od něho koupil jej 1348 Rydkéř
ze Šparneka. Vrchní právo měli na něm
potom Paulsdorfárové. V 15. st. seděl tu
rod Teufelův, v 16. st. napřed Fischerově
a jiné rodiny Chebské, v 17. st. Brune
rové, Bartlové, Mehnerové a Friedrichové.
Větší část vsi skoupila v 17. stol. obec
Chebská a dvůr rozprodala. (P. E. II. 550.)

Markova nová ves viz Dobeš.
Markovice
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Ctibor a Jan 2 M. spečetili ]. 1415 stížný
list. Potom patřily M. bezpochyby k Přiby
slavi a od polovice 15. st. k Polné.

Markvartice,

n. ves vokolí Kdyně,

anebo vesnice, která se dnes jinak jme
nuje. V l. 1508—1543 přip. se jako přísl.
hradu Ryžemberka.

Markvartice, ves u Č. Kamenice,snad
l. 1281 statek Jana z Michalovic. Ve
14. st. byl tu farní kostel a tvrz. Patrony

(pův. Market/ici), samota kostela byli: 1.1404 Jan ze Šerachova,

se 2 kostely u Žleb, jež se přip. l. 1282. l. 1412 Beneš, l. 1422 Vitek z Mnichova,
Do té doby patřily M. biskupovi & potom 1. 14.28 Jan z Lutic a l. 1434 Zikmund
Vilémov. klášteru. Ve 14. stol. byl tu z—Šerachova. V 16. st. drželi jednu část
farní kostel a M. patřily ke Žlebům. V 16. st. s tvrzí vladyky z_l_.utic a ta k. l. 1612
již byla fara zrušena a kostel patřil ke k Lipčmu a Novému zámku, ale zase pro
Žlebské faře. Tehdá tu byl svob. dvůr, dána. Druhá část byla v držení \ladyk ze
který drželi ]. 1577 Beneš Beneda 2 Ne Šenfeldu
a koupena ]. 1580 od Volfa

čtin al. 1589 Zikmund : Dobřenic. Starý ze Solhauzu. Tu koupil z konf. (1623)
ale sedláci
kostel sv. Marka byl prvotně posvěcen sv. Ota Jindřich z Vartemberka,
Jiří. Druhý kostel sv. Anny postaven léta ho po dvou letech na tvrzi utloukli. Statek
1692. (M. XI. 26, Zpráva Včely Čáslav. odumřelý prodán léta 1629 Zikmundovi
1887—1888.)
: Volkenšteina a l. 1631 hrab. z Thunu,
Markvarec, ves u Kamenice, v 14. st. kteří !. 1668 také druhou část koupili. Od
majetek arcibiskupův, sice až do 16. st. nich spojen s Benešovem.
Marobudum nazývá se hrazené sídlo,
píísl. Červ. Řečice, avšak l. 1574 k Nové
Cerekvici a od r. 1584 k Božejovu. 1590 na kterémž bydlil Marbod, král Marko
dědičně doprodán a l. 1649 odprodán manův. Tacitus mluvě o jeho sídle (v an
Janovi Voračickému z Paběnic. Odtud nalech) připomíná královské sídlo a hrad
patřil ke statku Myslovskému. Později při blízko něho položený. Ptolemaios ve své
pojen k Černovicům.
geografii určuje délku 350, šířku 49“, podle
Markvartice, ves u Krumlova, jejíž čehož dnešní polohu nelze určití. Avšak
čast patřila l 1395 ke Krumlovská faře srovná-li se na mapě Ptolemaiově poloha
a část byla 1. 1398 sídlem Racka 2 M. nejbližších míst k západu, nelze za jiné
V 15. st. patřila část Višňům z Větrní. míti, než že M. leželo na místě Chebu.
V 16. st. patřila malá část ke Hřebcnu a
Maršov, městečko u Trutnova. prvotně
od 1. 1552 k Římovu, jeden osedlý k Dub “přísl. hradu Trutnova. l.. 1568 tu vystavěn
nému. [ později, jsouc rozdělena, patřila kostel dřevěný. Tehdá zrůstal a rozšiřoval
ke třem panstvím.
se okolo 1. 1610 přistěhovalci z Tyrolska.
Markvartice, farní ves u Sobotky za L. 1623 zabrán obci Trutnovské a prodán
ložená bezpochyby od Markvarta, praotce Maří Majdaléně Trčkové z Lobkovic. Po
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zabrání Trčkovských statků prodán ke Sta
rým Bukům (1636), L. 1710 odprodán &
byl od té doby samost. statkem (v 18. st.
Šafgočů). Panský dům vystavěn v 17. st.
a l. 1792 vznikl z něho zámek. Fara zří
zena za neznámých dob.
Maršov, samota u Zbilid, n. ves, prv.

v držení MarkétyHasišteinské,
pak
Štensdorfů ze Štensdorfu. L. 1592
koupil je Jan Ratiborský ze Chcebuze
(1' 16061. Nástupce jeho Mikuláš prodal
M. Jáchymovi Libštejnskému z Kolovrat,
jenž je připojil k Údrči.

Martiněves, Martinovice (t.j. Mar—

na kl. Želivském a od ]. 1559 přísl. Větr tinova ves), ves u Jílového (Děčína), jež
ného Jeníkova. L. 1601 přip. se Maršova byla 1. 145.1. přísl. hradu Lipého. V 16. st.
pustina.
patřila ke hradu Blansku.

Martiněves i Martinoves, ves u Li
Maršov, n. dvůr mezi Chocenici, Vůsy
a Zhůři, prvotně založený na kláštcrství bochovic, jež se r 1226 přip. Kl. Dok
Nepomuckém, až do r. 1561 přísl. Zelené sanský měl tu dědinu darovanou od
hory a odtud Šťahlav. l.. 1558 byl již pust. Vlastislava. l.. 1267 seděl tu vladyka Vykel.
Maršova

ves, I. 1359 pojmenování Část patřila pak k Roudnickému

kl.,

vesnice, která ke hradům Vimberku a Husi ale 1. 1341 prodána k Pražskému
ko
stelu. Král Zikmund zapsal M. Václavovi
patřila.
Maršovice (prv. Maršovíci), ves u Li &Janovi br. z Račiněvsi (1420), ale část
pého, která l. 1454 koupena ke hradu zůstala přece v držení kl. sv. Jiří. Až do
Jestřebí od Zikmunda a Vaňka bratří ze r. 1542 byla M. v držení Šliků, později
Smojna. S Jestřebím přip. k panství N0 Rausendorfů ze Špremberka (1562)
vého zámku.
L. 1581 děd. prodány k Helfenburku &
Maršovice, městec a n. vladyčí sídlo, l. 1585 koup. od pp. z Lobkovic V 17. st.
po němž se psal r. 1205 Jiřík zM., syn byla v držení pp. z Lichtenšteina a z Kle
Jindřichův. Ve 14. st. byl tu far. kostel, belsberka a 1. 1723 d ala se vdržení
seděla tu větev Vítkovcův (1352 Hroch, Vchynských, od nichž přip. e Zlonicům.
1360 Ojíř, 1370 Jindřich a syn jeho Vítek). V M. narodil se 1847 Dr. Ot. Hostinský.
Po nich vystřídali se \'lad. z Frydšteina
Martinice, Nové M. (prv. Marlinici),
(1399 Hanuš, 1425 Václav, 1448 Hanuš). ves u Dol. Kralovic, povstala před r. 1352
Na poč. 16. st. náležely Vojslavským ve Svataviněújezdě Vyšehradské kapi
z Vojslavic. L. 1534 seděl tu Jan z Ří toly. Od 15. st. byly v držení světských

čan, l. 1555 Václav Beneda

z Nečtin. držitelův. Hašové z Újezda postavili tu

l-. 1564 koupil M. Vilém Kosoř z Ma v 16. stol. tvrz a dali jí jméno Nové M.
lovic, jenž vymohl l. 1571 toho, že ves L. 1601 k. je Albrecht Vražda z Kun
M. byla na městečko povýšena. Nástupce valdu, jehož rod (1630 synové Jan Vilém
jeho BohuchvalDvořecký z Olbramovic a Václav, 1668 Ferdinand Jiří, tohoto syn)
odkázal M. (1584) dceři své Lidmile ne— tu do 1. 1695 seděl. L. 1695 k. ten statek
zletilé, ale hned potom prod. Kryštofovi Jan Leopold Trautsohn hr. z Falken

Karlovi z Roupova. L. 1589 přik. k Tlo
skovu. Léta 1624 zanikla fara a teprve
1. 1730 obnovena :: l. 1774 nynější kostel
vystavěn. Erb: Štít modré barvy, v němž
u zpodku pahrbek zelený, na němž dvě
stříbrné věže s cihelnými krovy a dvěma
zlatými makovicemi a uprostřed jich ohnivá
koule červená s bíl. plameny. (MB. V. 24)

Martetschlag

česky Marlinkou,

šteina,

který jej později ke Křivsoudovu

připojil. (H. XII.)

Martinice 'Bilé neb Rubášovy), ves

ve faře Onšovské u Dol. Kralovic, jež byly
1. 1414—1417 sídlem Alšovým. V l. 1433

až 1462 drželi část pp. ze Chřenovic,
ale na části seděl ]. 1440—1450 Rubáš
2 M. Oněch potomci byli Martiničtí ze
Chřenovic. V 16. stol. drželi je Luka

Martíce (něm. Marodílz), ves u Žlutic, veětí : Lukavce. Trystram l,. prodal
prv. vladyčí sídlo s tvrzí, odkudž se na je 1. 1598 Mikuláši Beřkovskémn
ze
zývali Martičtí z Rabšteina. Tito tu se Šebířova, jenž je přivtělil ke Košeticům.
děli až do 16. st. Ok. l. 1530 dostaly se Později drženy k Onšovu.
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Martinice,

ves u Vys. Mýta, jejížto novskýz'n, z české vsi Březnice jako Martins
část patřila ve 14., 15. a 16. st. ke hradu dorf (Mertensdorf). M. zůstávaly při panství
Rychemburku. Na ostatku seděl l. 1390 Broumovském. Před r. 1358 byl tu farní
Ješek (odjinud : Popovce), který před kostel. L 1605 založeny kostelní knihy.

Marušin kámen (něm. Maruscha),
r. 1409 zemřel. Výprosou dostaly sel. 141 1
Janovi a Vilémovi bratřím Slavatům, jichž hora v Orlických horách (1584).
Masečín, Masučín, Masočín, ves
potomek Diviš l. 1450 i dvůr jeden od
Michala z Přerostlého přikoupil. Odtud u Štěchovic, která patřila od nepaměti kl.
Král Zikmund zapsal ji
(z části již 1417) patřily M. ke Košum Ostrovskému.
berku. L. 1694 přik. s Roubovici od Lib— 1. 1437 Jakubovi : Řidké, ale později vy
šteinských & přip. pak ke Chroust0vicům. placena a zase ke klášteru navrácena jest.
Maskovice, ves u Netvořic, kterou
Martinice, ves u Březnice, léta 1373
statek Markvartův neb Markušův (jj. 1416), Bohačedí paní darovala před r. 1205 kl.
Po husitských válkách
avšak i jiných vladyk. Dvůr jeden prodal Ostrovskému.
[. 1519 Bohuslav z Hořovic; dva kmecí opanoval ji Milota z Chřenovic, ale 1. 1454
dvory patřily asi tehdá ke Hvožďanům a ji vrátil. L. 1460 zastaveny ke Chlumci,
Koupí a ostatek vyskytuje se od r. 1506 l. 1520 patřily k Hořoviců.n.
Maslice viz Mastnice.
jako přísl. Březnice. Jedné z dotčených
částí nabyl Pavel Krystyán : Koldína
Maslojedy (původně Maslojedz'), ves
(% 1589) a dcera jeho Lidmila prodala ji & Hořiněvsi, jež patřila r. 1241 řádu kři
Ferdinandovi : Lokšanu také k Březnici. žovníkův Pruských. Později patřila kl.
Martinice,

ves u Sedlčan, snad prv. Opatovskému

a dostala se r. 1468 zápi

přísl. hradu Zvěřince, s nímž 1539 bratří sem krále Jiří Petru Kdulinci z Ostro
Růtové z Dírného ji Mikuláši Měděnci míře. V 16. a 17. st. patřily ke Smiřicům.

: Ratibořic

prodali. Později patřily k Ne

Maslovanky,

n. ves u Lipky sev. od

drahovicům a s nimi přip. k Vys. Chlumci. Modletínu. Stála ještě v 16. st. & patřívala

Martinice, ves u Otic, l. 1318 a t. d. k Modletínu. (PA. X 740)
..ídlo Jaroslavovo a synův jeho Hrona,
Maslovice, ves nad Vltavou za Kar
Petra a Beneše a l. 1339 Otovo. Ve 14. st. línem, jež se přip. již r. 1052. R. 1298
byly tu far. kostel a tvrz. Patrony tu byli: náležela Albertovi z Poděhus, jenž ji
1369—1373 Jan a od r. 1412 Jan, Štěpán tehdá daroval k oltáři sv. Víta v kostele
a Arnošt bratří z rodu Bořitů z Mar Pražském. M. patřily k témuž kostelu ještě

tinic.

M. vyšly potom : držení tohoto v 15. st.

Mastnice, Maslice, Mastník. n. ves
rodu a jen ještě Hynek 2 M. si tu 1. 1489
odúmrť vyprosil. L. 1528 držel M. Jaro jihozápadně od Kr. Městce v okolí Opoč
slav Komarovský z Libanic. Později nice a Vrbice. L. 1400 byl tu statek Janův,
přik. k Janovicům, k nimž v 16. st. pustá l. 1487 byla již ves pusta a patřila k Podě
tvrz patřila. V 17 st. patřily k Beztahovu bradům.
Mastník, potok, slove v l. 1560—1569
a od r. 1623 k Oticům. (MB. I. 26.)
Martinice, dvůr u Drnek (Strašecího) i Radičkou neb Radickým potokem.
postavený při starém tvrzišti, které se na
Masty, ves u Opočna, byla prvotně
zývalo Humniště.
z části přísl. hradu Rychnova, s nímž přip.
Martinkov (něm. Marťctschlag), ves k Potšteinsku. Když toto po r. 1556 roz
u Vyšního Brodu. Založena nedlouho před prodáno, přidány M. k Solnici. Část do
r. 1379 na panství hradu Rožemberka. stala se 1. 1564 v držení Viléma Trčky.
Petr a Jan z R. darovali tu 1. 1384 roli V 17. st. patřily M. ke Skalce. Část n.
ke kl. Vyšňobrodskému, v jehož držení Solnická zůstala ještě 1. 1656 v držení
se okolo 1. 1400 i ves dostala.
vladyk Vlkanovských. Vrchnost Rychnovská
Martinkovíce, Ma rti n o více (pův. koupila část 1. 1693 od Viléma Antonína
Březnice), farní ves u Broumova, jež vy Mladoty ze Solopisk a část 1. 1706 od
sazena r. 1255 Martinem, opatem Břev— Karla Lhotského ze Ptení.
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ves u Štětí, někdy statek byl pánem ]. 1396 a t. d. Aleš Škopek
Pražského kostela Král Zikmund za z Dubé, léta 1403 bratr jeho Jindřich,
stavil M. (1420) Rudolfovi z Račiněvsi,| I. 1409 Ctibor z Libiše. L. 1421 obsazen
od jehož potomků se dostaly ok. ]. 1470 od křižáků a okolí vypleněno. Potom tu,b_vl
k Beřkovicům a l. 1493 k Běškovicům. pánem Vilém z Nečtin a l. 1454 následo
val Beneš z Kolovrat, jehož potomci se na
V 17. st. patřily k Mělníku.
Maškovec, n. hrad u Kamen. Újezda zývaliMaštovskými z Kolovrat. Beneš
(Budějovic), založený od vladyk z Újezda zemřel ok. l. 1470 a měl syna Jana, jenž
ve ,14. st. Seděl tu v l. 1380—1407 Buzek zůstavil syny Jana, Beneše a Václava. Ti
Masty'řovice,

: Ujezda a okolo 1. 1425 Racek a Jan se rozdělili l. 1521 a pak M. prodali. M.
7. Drahonic. Asi 1. 1455 koupil jej Jin k. Jan ml. : Lobkovic, jenž jej prodal

dřich z Rožemberka.
k úřadu Krumlovskému.
zbořen. (H. III. 83.)

Od té doby patřil (1542) Jeronymovi Šlikovi : Holiče.
L. 1493 byl již Od syna tohoto k. jej (1555) Bohuslav

Felix Hasišteinský

z Lobkovic.

Od

Maškrov, samota u Stodů, n. ves, po jeho rodu (za něhož l. 1580 kostel vy
níž se nazýval vl. 1243—1245 Ota z M. stavěn) dostal se M. dědictvím pánům ze
Později tu byl dvůr Chotěšovského kl. Švamberka & Jan Jiří odtudž prod. jej
Od 15. st. až do 16. st. byl v zápisném (1603) Prokopovi Dvořeckému z Olbra
držení pánů Roupovských, pak Chlumčan movic. L. 1623 zabrán Janovi Jindřichovi
ských z Přcstavlk. Po r. 1601 zase od ze Štampacbu a prodán Vilémovi : Ver
kláštera vyplacen.
dugo, v jehož potomstvu až do r. 1661
Mašov, i Mašťov, ves u Turnova, zůstával. Koupil jej potom Jan z Goltze.
l. 1407 přísluš. hradu Valdšteina (aneb Potomci tohoto zřídili z něho nápadní
Chlumu nad M. stojícího). l.. 1499 seděl statek a drželi do vymření (1791). l.. 1791
tu Jan z Valdšteina.
Kdy se dostal ke ujal M. Adalbert Mladota ze Solopisk,
Skalskému panství, není známo; patřil l. 1838 násl. Gabriela hr. Dytrychšteinka.
od níž se dostal ]. 1845 do rodu Černín
k němu již 1. 1514.
Mašovice (n. i Maševice, prv. Mašo ského. Obyvatelé obdrželi od cís. Leo
vicil, ves u Týna Horš., jež se připomíná
v zákl. listu Kladrubském (1115). Okolo
r. 1186 byl tu dvorec biskupský. M. zů
stávaly až do r. 1850 při zámku Horšov
ském Týnu.
Mašovice, Véska u Řečice, jež se přip.
r. 1300. V 16. st. & potom až do r. 1850
patřily M. k Pelhřimovu.

Mašťov, město, n. ves a panské sídlo,
prvotně dvorec knížecí, kterýž si vysloužil
Milhost, otec Milhosta, zakladatele klá
šterce Cistercienského, přivedeného sem
: Valdsas r. 1193. Avšak již r. 1196 byl
přenesen do Oseka, když se místa vhod
ného k jeho postavení nedostávalo. Mil
host (1175—1226) měl syny: Ahně (1196
až 1238) a Petra (1196—1228) a onen
syna Petra (1234 a t. d.), který se ještě
]. 1252 přip. L. 1281 seděl tu Purkart.
Ve 14. stol. byly tu farní kostel a tvrz
(l. 1571 na zámek přestavěná). Z držitelů
se přip. 1324 Rubin; 1384—1391 Petr,
1395 Milhost byli snad držiteli části. Sice

polda

potvrzení svobod

a Karel Vl. v_v

zdvihl M. (1735) za město. Erb: Štít
modrý, u jehož zpodu stř. hradba s cim
buřím a v ní brána 0 evřená s dřevěnými
vraty a železnou
íží vytaženou, nad
branou věž stříbrná s cihelnou střechou a
zlatou makovicí, v pravo a vlevo od věže
štítky červené, na pravém písmena Y (mají
býti 3 stříb. brněné nohy, erb pp. z Ma
šťova), na levém stříbrná střela (erb pp.
z Nečtin).

Matařov, Macbařov (něm.Macharen
hof), dvůr u Hradiště Okrouhlého. R. 1379
bylo tu vladyčí sídlo Štěpána a část držel
Půta z Gutšteina. I později patřil M. ke
hradu Gutšteinu, jen nějakou dobu před
1. 1460 patřil ke hradu Falšteinu.
Mateřov. dvojí ves u Pardubic, jež se
r. 1227 přip. Tehdá a potom patřil M.

klášteru Opatovskému, byv mu daro
ván od Kojaty Hrabišice. Ve 14. st. šel
plat odtud do Duban a nějaký statek měl
Jiří 1 M. (1-j. 1404). Statek ten pak držel
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Vilém Kepka z Ostrožna, pak vladykové býval p1ísl. hradů Skály a Švihova až do
z Lacemboku, Duban a z Turovic. Odtud r. 1399. Od r. 1404 držel jej Rupert

se zval rod Mateřovských z Mateřova. : Tlucné a prodal jej [. 1413 Radslavmi
Diviš Bošínský : Božejova p1odal M. z Kočova. Po smrti tohoto táhli se na
(1537) k Pardubske'mu panství. (PA. X.
585.)
Matrovice, dvůr & mlýn mezi Břez
nem a l)!ouhou Lhotou (u Boleslavě), n.
ves. V 16. st. byl tu jen dvůr, který patřil
ke Březnu. L. 1558 přidělen ke Skašovu
a l. 1610 získán zase k Březnu.
Matrovičky, n. ves \' Boleslavsku, bez
pochyby v okolí předešlé.

M'áuseschloss viz Myšlín.
Maxberg, farní ves u Rtyně s kostelem
a farou v našem stoleti založenou. Viz
M. XXll. 136.

Mazance, r. 1329 ves, snad nynější
Prosíčka u Nasevrk.
Mazanec, n. tvrz u Žlutic, jež vysta
věna byla od Žlutických pánův a v 16. st
spustla.
Mcely, farní ves u Nymburka, jež se
r. 1252 přip. jsouc sídlem Litoborovým.
Panským zbožím byly ještě 1. 1366, ale
od r. 1368 patřily ke zbožím Pražského

kostela. Tehdá tu byl farní kostel. Král
Jiří zastavil M. (1471) Janovi z Ronova.
Drženy odtud ke Kunstbeřku, doprodány
Křineckým l 1562 a patřily jim do r. 1622.
Příp. k Dětenicům a vrchnost vystavěla tu
1. 1698 zámeček na Vinici, který časem
zase zanikl. Fara, která v 17. st. zanikla,.
[. 1769 a 1784 obnovena.

Meclov, farní ves u Týna Horš., jež
se přip. r. 1115. M. patříval ke klášteru
Kladrubskému ještě r. 1239, 1302 a
1373, ale r. 1380, když tu byl farní kostel,
držel jej Oldřich z Ošelína a r. 1402 týž
Oldřich a Bun z Olše. Později držen M.
k zámku Ronšperku. L. 1599 založeny ko

M. (1437) Smil a Radslav, strýcové jeho,
ale za nedlouho připojen M. zase ke Švi

hovu. Heralt nejstar. Kavka z Říčan
postavil nad M. zámek (před r. 1596),
jemuž dal jméno Nový hrad. L. 1597 do

stalse

M. Přibíkovi z Klenového,

po

němž prodán l. 1610 Janovi z Kl. Tento
přip. M. k Žinkovu. V 17. st. zanikla fara;
na poč. 18. st. dosazen sem duchovní a
l. 1749 fara obnovena. Císař Karel Vl.
obdařil M. 1. 1718 výročními a téhodními
trhy. O erbu M. není nic známo. (H. lX.
246.)
Mečižiř (zkom. Mečiřiž), ves u Benátek,
v níž byl farní kostel již před r. 1379.
M. patřil k panství Brandýsskému, ač 0 po
dací kostelní se pp. z Michalovic s vlady
kami Sliveneckými sdíleli. Ve 14. st. byl
tu také malý zemanský statek; _tento pak
patřil v 16. stol. ke Košátkám. V 17. stol.
fara zanikla.
Mečkov, ves u Přeštic, l 1368 smlek
Amchův a bratra jeho Jeníka, faráře v Mě
číně ('I- c. 1372), synův Jeníkových. Třetí
bratr byl Vilém z Předslavě, jehož syn Jan
neb Jeník (1404 a t. d.) byl předkem Bra
dleckých z Mečkova. Týž prodal M. (141 1)
Benešovi a Lévovi z Kydlin. M. držen pak
k Nedanicům, asi od 1. 1460 ke Švihovu
a od r. 1596 k Měčínu. V 17. st. byl M.
samostatným statkem a stál tu zámeček.
Drželi jej pp. z Gutšteina, Sedleětí z Újezdce
& Přichovští. L. 1748 přik. k Žinkovům.

Měděnec viz Kupferberg.
Medhuje

(nikoliv JWetuje),řeka (1 186).

Medlešice viz Mezilesice.
Medličany viz Metličany.

Mednice, n. dvorec již 1. 1379 pustý
Mečíkov, Mečíkovice, Mečkovice, v okolí Nové Cerekvice.
n. véska mezi Římovem a Straňany, u ny
Medník, vrch u Hradištka nad Sázavou
nějšího Hamru, l. 1390 statek Mikulášů. (1569)

stelní knihy. (Viz M. XXlll. 43.)

Až do r. 1557 patřil M. ke Hřebeni, pak _ Medonosy

postoupen k Hamru al. 1597 patřil k Ří
movu. l... 1628 přikoupen s Hamrem ke
Krumlovu.
Měčín, Mečíno, městys u Nepomuku,
\" němž byl ve 14. stol. farní kostel.

(pův. Medonosi), farní ves

u Dubé, v níž byl farní kostel již l 1363.
Patrony jeho byli: 1363 Bušek, Ješek,
?Dětmar, 1370 Ješek, Dětmar a Římek,
1394 Římek, sirotci Detlebovi, 1403 Římek,
M. god r. 1415 synové jeho Procek, Přibík a
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Beneš a jistý Křišťan (1406—1417). Léta
Měcholupy (prvotně Měcholupi), ves
1437 prodali bratří Janek a Příbek M. u Klatov, po níž se nazýval r. 1245 Amcha
Václavovi Vrbovi z Oslavic. L. 1446 k. z M. L. 1379 držel je Arnošt, l. 1392 Petr.
je stvrzí Jindřich Hrzán z Harasova. L. 1518 seděl tu Apolon z Žihobec, pak

V 16. st. žil rod Něnkovských z Medo 1523 Petr Barchanec.
L. 1536 koupil
nos. Později patřily M. ke Chcebuzi a M. VolfSedlecký z Újezdce, jehož po
Radouni, s nimiž připojeny k Liběchovu.
V 17. st. zanikla fara, l. 1800 zřízena tu
lokalie & l. 1855 fara. (BD. 471.)
Medvědíce (obecně Nedvědice), farní
ves u Soběslavě. Po ní nazváno bylo okolí
újezdem M-ckým, kterýž se za nepaměti
lidské dostalv držení kláštera Louňovského.
Před r. 1363 byl tu farní kostel. R. 1420
uchvátili »Nedvědický újezdu pp. z Rožem;
berka, ale 1. 1437 zapsán s celým klášter

tomci (c. 1540 Kryštof, c. 1580 Sezima a
Volf) dlouho M. s tvrzíldrželi. Jeden díl
dostal se obci Klatovská a měla jej do
r. 1640, druhý k. l. 1625 Apolona Čej
kova a dostal se 1. 1659 Lidmile Kate
řinč Kocové. V držení líocův zůstaly M.
až do 1. 1692 al. 1696 koupeny pro řád

sv. Jana. (H. IX. 167.)
Měcholupy, farní ves u Žatce, l. 1318
sídlo Albertovo, Vítoslavovo, Střehovo, Jar

stvím městu Táboru,

v jehož držení do kovo, Hrzkovo. Ve 14. stol. byl tu farní
r. 1547 zůstal. Prodány l. 1548 pánům kostel, jehož podacími pány byli 1366
z Rožemberka &od nich postoupeny l. 1594 Habart, 1385 Bavor, 1410—1415 Zikm.
obci Soběslavské. Protože fara zanikla, z Želče a Diviš. Na tvrzi seděli v 16. st.
zříz. tu 1. 1786 lokalie, která l. 1855 na Sekerkové z Sedčic. Jetřichovi, posled
faru povýšena.
nímu z nich, 1. 1623 zabrány a prodány
Medvědíč, Nedvědíč (nikoliv Medvě—Janu Kryštofovi sv. p. z Paaru (1627).
dice, od osob. jména Medvědík), ves u Mile Potomstvo tohoto sedělo tu dlouho. Léta
šova, po níž se nazýval r. 1251—1276 1693 přešelv držení Janinalův, pak násl.
Lev & Draslav br. z M. Ve 14. st. byl tu v 18. st. H herk z Henrštorfu, rod Bietagh
farní kostel, jehož podací rozděleno bylo a Hildp dtové. V l. 1812—1843 držela
mezi M-cké vladyky a Vchynské ze Vchynic. je Růžena Libšteinská ze Vchynic. Za naší
Asi od r. 1437 drželi M. Medvědičtí
paměti je koupil sládek Dreher. Kostel
z Račiněv'si.
L. 1520 dostala se část l. 1750 znovu vystavěn a .fara ]. 1790
Vlinským a od nich 1545 Václavovi Ka— obnovena.
plíři ze Sulevic, který (1-1575) l. 1550
Měcholupy dolní“ (dříve také velké),
druhou část přikoupil. Později patřil pp. ves u Říčan, n. s tvrzí, kterou držel l. 141 1
z Lobkovic, alel. 1589 zase k. od Jiříka Bohuslav z M. a tuším l. 1415 prodal. Část
Kamaryta Kaplíře. Držen dlouho k Mile patřilaaž dol. 1562 křižovníkům s červ.
šovu, ale'v 17. stol. oddělen, ale 1. 1672 hvězdou, kteří ji t. r. Hanušovi z Ren
šperka prodali. Od té doby patřily M.
zase přikoupen. Fara v 17. st. zanikla.
k Uhříněvsi.
Medvěz, hora u Medvědíče (1110).

Medvězí viz Nedvězí.

Měcholupy horní (dříve Malé M. neb

MĚChenice, Měchnice (prv. Máchy Měcholupce), ves u Říčan. Část její patří
nici), ves u Davli, již daroval prý Bole vala od 16. stol. k Petrovicům, druhá
slav Ill. klášteru Ostrovskému, jemuž sice k Uhříněvsi.
r. 1205 patřily al. 1310 potvrzeny. V 15. st.
Měcholupy, n. ves v okolí České Lípy,
uchváceny od světských držitelův a drženy která byla 1. 1454 pusta.
ke Hradištku.
Měchov (něm. Mies), ves u Bečova.
Mechnějov, Mechňov, ves u Vlašimě,

Měchutice,

n. ves na klášterství Že

v níž byl farní kostel j1ž před r. 1365, ač livském neznámého položení, která se jen
kostel jest mnohem starší. M. patřil ode 1. 1226 přip.
Meistersdorf, ves u Čes. Kamenice,
dávna ke hradu Šternberku. Fara v 17. st.
zanikla. (MB. 11. 84, M. xx. 64.)
' povstala bezpochyby v 16. stol. a patřila
Měchnice viz Měchenice.
k Benešovu. Okolo 1. 1590 prodán Hanu

,;
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šovi a Zikmundovi br. z Veispachu,

jichž rát z Vechty, 1410—1420 Konstantin
rod tu do r. 1655 seděl. Následoval pak z Vechty, a poslední Zikmund .1- 1436),
rod Knoblochův a držen ke Svojkovu. za něhož kapitola zanikla. [Titulární pro
Pak tu seděli Walbrunové a l. 1764 přik. bošti ještě byli: 1436 Vilém z Ryžemberka,
ke Kamenici.
pak Jindřich (J,—1473), 1501 Jan Žák,
1520 Martin Radoch, 1520—1542 Jiří
Mejnštein viz Dívčí kámen.

Měkynce, Měkence, ves u Vodňan, z Hradiště, 1542—1557 Jan Podbradský
jež patřila r. 1334 ke hradu Bavorovu a : Pouchova.] Ve 13. stol. proměněn M.
po založení hradu Helfenburka k tomuto v kamenný hrad a hrazené město, jemuž
až do jeho spuštění.
král Přemysl ]. 1274 sklad zboží po lodích
Mělčany, Milčany, ves u Dobrušky, přivezených povolil. Hrad obdržel svého
ode dávna přísl. zámku Opočna, od něhož purkrabě a k jeho obraně přikázána četná
komusi byla 1. 1455 zastavena, ale potom manství služebná v okolí. 1.. 1278 vykázány
vyvazena.
důchody M. králové Kunhutě, což později
Mělnice, ves u Hostouně, po níž se tak často opakováno, že se stalo pravidlem.
psali r. 1235 Kunrát a r. 1291 Dobrohost M. se nazýval proto věnným městem. Král
z M. V l. 1358—1362 seděl na tvrzi Dobro Václav II. potvrdil ]. 1290 svobody města.
host. L. 1370 psali se odtud Jindřich a Za krále Jana držívala M. králová Eliška.
Půta. Tehdá tu byl farní kostel, jehož po Tato obdarovala město a dala mu právo
dacími pány byli 1370—1387 Půta, 1411 psáti krajské dsky, což Karel [V. l. 1348
Jindřich, od roku 1416 rod Filibéřův potvrdil. Týž rozmnožil l. 1352 práva ve
z Mělnic. V 15. st. byl také rod Kosten příčině skládání zboži, dal městu ]. 1372
pirův : M. V 16. st. drželi M. Černí právo zboží loupežníků zabírati a souse
nové z Chuděnic (1556 Drslav, 1569 dům svobodné kšaftování. Dav přinésti bur
Vilém, Václav a Jan, 1619 Drslav 1- 1627). gundskou révu a rozsázeti na příhodných
Některý rok potom přip. k Hostouni a s ní místech, stal se zakladatelem zdejšího vi
1. 1656 k Týnu. Tehdá fara zanikla. Kostel nařství. Také tu zřídil perkmistrovský úřad.
l. 1702 obnoven a fara ]. 1728 zřízena. V l. 1363—1393 držela M. králová Alž
běta Pomořská. Václav IV. udělil obci po
(H. lX. 117.)
Mělník (pův. Pšov), král. věnně město, pravu v kraji (1 38 1), nové trhy (1407) a po
prvotně kníž. sídlo (viz článek Pšované). tvrdil svobody (1410). V l. 1400—1421
Zdá se, že starý Pšov zanikl a proto úřady držela M-. králová Žofie. L. 1421 poddal
byly v Kamenci a kraj proto Kameneckým se M. Pražanům a hejtmanem stal se Jan
zván byl. Pro výhodnou polohu M. za ze Smiřic. CísařZikmund potvrdil l. 1436
ložen tu pak nový hrad, v němž byla ok. svobody M a zapsal jej 1. 1437 králově
1.990 mincovna kněžny Emmy (1- 1006), a Barboře, která tu přebývala a l. 1451 ze
úřady sem potom z Kamence přeneseny. mřela. Za těch dob tu bývaly sjezdy pan
Zároveň s hradem založena při kostele stva. Král Ladislav dal obci clo. Králová
kapitola, jejímiž probošty byli: 1125 Še Johanka ujavši M. slevila M-ckým platu
bíř, pak Gervas, 1144 Hroznata, 1160 až a poslední z královen tu přebývala. Po ní
1168 Jirata, 1 168 Vojtěch, kralevic, 1 172 dědili M. (1476) syn Jindřich ml. Min
Jeronym, 1178 zase Vojtěch (1- 1200), strberský a bratr Lev z Rožmitála,
1200—1207 Ondřej, 1222 a t. d. Pelhřim, ale brzo ' potom M. ze zástavy vyplacen.
1233—1264 Ota, 1264—1269 Dobeš zBev Král Vladislav potvrdil [. 1475 svobody a
nešova, 1276—1288 Budislav z Valdeka, slíbil 1478 městské jmění nezastavovati,
1288 Oldřich, 1312 Mikuláš Špýrský, 1320 dal 1. 1495 prodej soli v míli a vysadil
až 1341 Jindřich z Lipého, 1359 Heřman, l. 1503 clo. Hrad zastaven byl Albrechtovi

1359—1389 Jan z Landšteina, 1388 Bar
nim kníže Štětínský, 1395 Jan z Dubé,
1397—1403 Zbyněk Zajíc z Hazemburka,
1403 Ondřej Semenec, 1404—1410 Kun
Místopisnýslovník: Část historicka.

z Kolm rat (1-1510), po němž dědili pa
storkové jeho Jan a Bernart z Valdštein a.
S nimi měli měšťané l. 1513 půtku v městě.

Později přešel hrad v držení
45

Albrechta
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jenž jej 1. 1537 Kryštofovi c. k. úřadů. L. 1866 zase město od Pru
z Vartemberka a tento Zdislavovi Ber šaků zkoušelo. M. byl domovem mnohých
kovi z Dubé postoupil (1542), l.. 1547 znamenitých mužův. (Viz BM. na str. 422.)
zabrány městu statky a jen část jich zase Erb: Štít polovičný, v pravém poli erb
navrácena. L. 1553 zemřel Zdislav a hrad Českého království, v levém zlatém půl
dědili po něm strýci Zbyněk a Zdislav, černé orlice (erb Děpolticů), nad štítem
z nichž tento jej 1. 1565 na díl obdržel helmice s korunou s přikryvadly v pravo

: Gutšteina,

('l- 1571). Císař Maximilian ll. potvrdil svo černozlatými, v levo červenými a stříbr
body a zapsal M. manželce Marii, která nými, nad helmicí dvě křídla za sebou,
užitky až do smrti (1603) vybírala. Hrad napřed zlaté, vzadu červené. (BM.)

Mělnicko, Mělnický kraj: 1. území
L. 1593 správní a soud í, prvotně země Pšovanů

sice l. 1578 vyplacen; ale 1. 1579 zase za

staven Jiříkovi z Lobkovic.

zabrán, ale zase l. 1595 zastaven Jachy (v. t.), později raj Kamenský neb Ka
movi Novohradskému z Kolovrat, od menecký (v. t.). Po založení hradu Měl
jehož syna Jana skrze císařovnu Annu dosti níka přeneseny sem úřady, což se stalo
těžce vyplacován (1614). Císař Matyáš po snad již před r. 1125, jistě však před
tvrdil l. 1612 svobody města, do jehož r. 1158. T. r. padl v bitvě Zvěst kastclan
řízení vkládati se zámeckým zapověděl, a M-cký. Ačkoliv se pak kraj M-cký až do
udělil (1614) nový trh. Zámek zastaven 14. st. připomíná, není přece nikde zmínka
na čas Vilémovi Vchynskému a pak Ja o úřednících. Ovšem tu byl menší úřad a
kubovi Horčickému z Tepence, jemuž krajské dsky, jichž psaní a řízení podle
je stavové odňali (1618). Vykázán napřed svobod královou Eliškou & Karlem IV. da
Malovcům pro vyplenění jich statků (1619) ných náleželo radě Mělnické. Ještě l. 1352
a pak zastaven (1620) Václ. Štastnému jest pamět, že dluh na vsi Kostomlatech
Pětipesk-ému : Chyš. L. 1620 mocně zapsaný vložen ve dsky M-cké skrze úřed
ujat a l. 1623 zastaven Vilémovi Slava níky. Sice se týž kraj ještě 1. 1386 Ka
tovi z Chlumu. L. 1623 založeny matriky. menskem nazývá. M. sahalo západně až
Obec ]. 1623 nepokutována a skromné její k Postřižínu, k ústí Velvarského potoka,
statečky jí ponechány. A protože obyvatelé k Černoucku, Ctiněvsi a Bechlínu, pak
ke katolictví přistoupili, také svobody po “k Radouni & Sukoradům. Jiná hranice šla
tvrzeny (1628). Protože město nepřátel od Vltavy blíže Postřižína vedle Chlumína,
skými vpády 1631, 1634, 1639 bylo spu Obříství & Přívor až za Vtelno, odkudž se
štěno, zadlužili se obyvatelé i obec velice. točila k Dubé. Kraj tento udržel se bez
Také na zámeckém panství se špatně ho pochyby jen do r. 1420. Jakým způsobem
spodařilo, pročež je Slavata. po r. 1643 došlo k jeho roztrhání, nelze pověděti. Bez
rád vrátil. Zastaveno (1645) Heřmanovi pochyby přivtělen k Litoměřicku a protože
Černínovi z Chuděnic, jehožpotomkům toto nějaký čas se Slánskem společného
dědičně (1687) doprodáno. L. 1652 sko hejtmana mělo, přidána část ke Slánsku.
rem celé město vyhořelo, což se zase l. 1681
2. Děkanství neb kraj děkana Mělni
opakovalo. Proto císař. Marie Eleonora ckého obsahoval ve 14. a 15. st. fary a
městu na platech uvolila a cís. Leopold I. kostely: Mělník, Záboří, Kozly, Liblice,
(1685) přidal výroční trh. L. 1739 zemřel Čečelice, Všetaty, Hlavno, Krpy, Vtelno,
František Ant., poslední držitel zámku z Čer Chorušice, Nebužely, Řepín, Kaninu, Vy
nínův; skrze jedinou dceru jeho Marii Lid sokou, Chodeč, Liběchov, Štětí, Radujeň,
milu vd. Lobkovskou dostal se M. v držení Chcebuz, Medonosy, Dubou, Deštnou, Vi
knížat z Lobkovic.
Po r. 1740 město dím,. Kruši'nu (Jestřebí) a Chlum.
mnoho trpělo od nepřátel. L. 1748 po
Mělnický klášter, obyčejně klášter
tvrzeny svobody a l. 1765 "velká část města sv. Vavřince pod Mělníkem (nyní Šopka,
vyhořela. L. 1777 povolen nový výroční t. j. Pšov/ea), založen byl 1. 1263 od Smila
trh a vl. 1782 a 1797 svobody městské z Citova a Pavla z Luštěnice a uve
potvrzovány. L. 1850 stal se M sídlemldeni sem první bratři z Pivoňky. Oprava
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nad ním náležela dlouho B ěšk o vců m
Mentourov, myslivna severně od Lito—
z Běškovic,
kteří jej dostatečně obda měřic, n. véska, odkudž l. 1407 dán plat
rovali, avšak i okolní zemané přispívali. na oltář sv. Elišky v kostele Všech Sva
7. převorů málokterý znám jest, l. 1344
Jimram, 1356-—1363 Štěpán, 1374 Jin
dřich, 1455 Arkleb, 1457 Michal, 1462
až 1477 Jan, 1484 Augustin Domažlický,
1615 Gabriel z Ulmy hory, 1635—1639
Albrecht Kornacher, 1640—1641 Frant.
Tomáš Lev, 1653 Haishamer, 1665 Se
bald Vendel'n. Při klášteře povstala záhy
ves Pšovka. L. 1789 zrušen kl. a statek
jeho prodán k Mělnickému panství. Při
kostele pak zřízena fara. (BM. 288.)

Mely, Mel viz Lochy.
, Měňany, ves u Berouna n. s tvrzí, asi
1. 1393 sídlo Jana z Ronovce, pak Ha
barta Hunta (1-c. 1410 a Petra. L. 1437
psal se odtud Jan. L. 1470 patřily M.
2 části k Okoři, jiná část patřila Václavovi
z Lochovic a třetí dostala se 1. 1488 H0
řovskému kostelu. V 16. st. patřila část
k Litni :! část k Berounu. (H. VI. 91.)
Menčice, ves u Říčan, již postoupil
r. 1407 Kašpar Čotr z Prahy klášteru sv.
Karla v Praze. Po r. 1420 uchvácena od
světských držitelů. L. 1437 přidána k Podě
bradům, od 16. stol. patřila ke Kostelci
nad č. !.

_Mendryk, ves u Litomyšle, založena
1. 1617 a pojmenována prvotně Manryka
ke cti Marie Manriquez de Lara, manželky
Vratislava z Pernšteina. Patřívala k pan
ství zámku Litomyšle.
Měník, ves u Bydžova (řečená prvotně

tých v Litoměřicích.

Merbotice, Merboltice (Mertendorf
z Merbotendorf, lat. Merbotom's villa), far.
ves u Benešova- nad Pl., v níž byl farní
kostel již před r. 1359. M. patřívaly ke
hradu Ostrému. V 16. stol. dostaly se ke
Konojedům. Ok. l. 1623 zanikla tu fara.
Kostel 1. 1709 znova vystavěn; ]. 1783
zřízena při něm lokalie, která l. 1855 na
faru povýšena.

Mergenthal česky Mařatice.
Merkelsgríin, ves u Hroznětína, l. 1273
majetek Teplského kl., od 16. st. přísl.
Ostrova.
Merklín, městec u Přeštic n. s tvrzí,
v němž byl farní kostel již ve 14. st. M.
drželi l. 1362—1375 Něpr a Bohuslav a
pak Bohuslav, syn onoho, 1410 sKun
rátem Borníkem ze Štítar. Až do r. 1453

seděl tu Michal, předek Merklínských
z Merklína, pak 1. 1466 syn jeho Petr a
Jan a Petr, potomci jeho, pr. M. ok. l. 1496
Vilémovi z Chříňova. Ze synů tohoto ujal
Petr M. (1- 1560) a zůstavil jej dceři Kate—

řině, vdané za Zdislava z Říčan. Synové
jich prodali M. (1595) Oldřichovi 1 R.,
jehož potomstvo tu do r. 1623 sedělo.
'Fehdá M. zabrán a Vilémovi z Kleno
vého postoupen. L. 1652 k. jej Anna Al
bertina z Říčan, ale hned jej prodala Ná
sledoval 1'1653 Jan Gref, l. 1659 Jakub

Měnín), v níž měl 1. 1395 Zvěst svůj statek. Filip hr. Berchtold z Uherčic (1-1679)
V 15. st. nazýval se odtud rod Kotlovcův Syn jeho Frant. Ferd. prodal M. Frant.
z Měnína a do 18. stol. byla u nás ro ZdeňkoviNovohradskému z Kolovrat

dina'Měnických z Červené vsi. M. pa (1- 1716). Pak jej koupil [. 1723 Antonín
BedřichKonvaj z Waterfordu. Náležel

třil již před 16. stol. ke statkům města
Bydžova.
_

Menoslav, zkomolené Menholtslag,
nynější Malonty.
Menšteín viz Dívčí kámen.
Mentouře, Mentou ry (prvot. Menlúř),

pak dlouhá léta Morzinům a dostal se pak
dědictvím Krakovským z Kolovrat a po nich
též dědictvím hr. Pálffy. Kostel l. 1690
znovu vystavěn. L. 1695 dostal M. maje

stát na trhy. Erb: Štít polovičný pokosem

ves u Vys. Mýta, která patřila v l. 1372 rozdělený'; zpodní pole červené, svrchní
až 1547 ke hradu Košumberku a l. 1410 stříbrné a v něm znamení, jež druhdy jako
z části ke statkům vl. zMartinic. Později snop, druhdy jako paví ocas vyobrazují.
patřily ke statku Roubovskému, s ním kou (Má býti větev s lupeny, erb Merklínských
peny l. 1694 od Libšteinských z Kolovrat z M. — H. lX. 187.)
Mermlnperch, Herlivinova hora,
a pak k Chroustovicům připojeny.
45“'l
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jiný název Bukové hory neb Puperku na polovice skoupil l. 1356 Jaroš, jehož
u Něm. Brodu.
.
synové do r. 1382 zemřeli. Tedy prodán
Mernítz, zámek v Meklenbursku, vletech M. Čeňkovi z Vartemberka (1382), po
1374—1501 jako manství České koruny němž p z Choustníka, pak Škopek z Dubé
doznávaný.
a Henslin z Turgova následovali. Tento
Merový, n. vesnice _|iž l. 1183 pustá, tu měl již purkrabě. L. 1407 držel M.
která patřila řádu sv. Jana.
Jaroslav z Opočna a synem jeho byl po
Měrunice, Měronice, farní ves u Bí věstný Jan Městecký. Ten připojil M.
liny, odkudž se 1. 1318 psal Mikuláš. Ve k Lichtemburku, k němuž do r. 1538 držen.
14. st. byl tu farní kostel, jehož podacími Od vrchnosti l. 1437 učiněno mezi oby
byli 1363—1375 Frycek, 1363 Kunat a vateli rozeznání o vaření piva, l. 1462
hr. ze Skalky, 1368-- 1375 Rydkéř, od darovány odúmrtí, l. 1514 darován jim
r. 1390 páni ze Skalky & ze Vchynic rybník, ]. 1523 ves Raškovice ke špitálu.
společně, l. 1435 Vaněk, potomek oněch L. 1538 k. M. Burjan a Zikmund Andě
sám a jeho potomci vl. ze Sulevic. Tito lové z Ronovce, z nichž tento !. 1540
tu seděli do konce 15. st. Část vsi 3 po M. ujal, ]. 1545 obci majestát na trhy
dacím dostala se od Vchynských na poč. vyjednal a později i dědiny daroval. Za
16. stol. Děpoltovi : Lobkovic a přip. ložil tu tvrz. Byv odšBu n k manství ze
k Bílině. Část patřila do r. 1547 k Lou mřel l 1572. M. sp
pak na krále a
m, z nichž
nům a l. 1548 též k Bílině prodána. Po prodán bratřím Oprštorfů
Vilém obci 1. 1579 majestát na trhy a erb
zději přip. M. k Libčevsi.
Merzdorf (pův. Meinhardesdorf česky vyjednal. Synovec jeho Vilém dal obci
Menharlov?), ves u Kadaně, jež se r. 1281 1. 1586 dědiny a l. 1590 osvobození na
přip. V 16. st. patřila k Chomutovu.
víru pod obojí. L. 1591 prodán M. Janovi
Jetřichovi star. ze Žerotína, jenž Měste
Městce správněji než Městec.
Městec, ves u Chroustovic, jež patřila ckým ]. 1594 jisté roboty odpustil (-|-1601).
vl. 1418— 1488 ke Chroustovicům a odtud Dcera jeho Eliška potvrdila l. 1604 svo
ke Košumberku a vl. 1577—1580 zase body obce a vdala se za Ladislava Berku
ke Chroustovicům.
: Dubé 1—1613), po němž synové jeho
Městec, ves u Nového města n. M., následovali. (Z nich Jetřich Jan 1. 1637
n. s tvrzí, prvotně přísl. Veselice, od níž svobody obce potvrdil.) Anna Marie Khy
byv oddělen patřil l. 1426 Petrovi z Ve slova roz. Berkovna prodala M. ]. 1661
selice a v l. 1440—1487 Mladotovi od Janovi ze Šporku, jenž zase faru zaniklou
tudž. L. 1509 seděl tu Beneš ze Sen osadil (1- 1679). Zde se 1. 1662 syn jeho
dražic a Jan ml. a Mikuláš, potomci jeho, Frant. Antonín narodil. Při dělení jeho
prodali M. (1528) Vojtěchovi z Pernšteina synův dostal M. Ferdinand Leop. (1-171 1).
Syn tohoto Jan Jozef obnovil zdejší zámek
k Novému městu. (H. ll. 162.)
Městec, ves n. městečko u Opočna, (1- 1749) & zůstavil syna Václava, jenž
jež bylo ještě do 17. st městečkem a pa [. 1769 kostel znova vystavěl a l. 1784
zámek opravil. M. prodán l. 1797 Otovi
třilo k Opočnu.

Městec, Městečko, farní ves u Křivo hr. z Greiffenklau, od jehož dědicůvse
dostal Rudolf.Vchynskému ze Vchynic.
Rodu tomuto velkostatek posud náleží.
Erb: Modrý štít a v něm lekní list zelené

klátu, \: níž byl farní kostel již před r. 1354.
M vysazen bezpochyby za městec, ale za
krnčl. Ode dávna patřil ke hradu Křivo
klátu. V 17. st. zanikla fara L. 1786 zříz.
tu lokalie, která [. 1853 na faru povýšena.

své přirozené barvy. (Nyní se maluje stří
brný na červeném. — H. I. 177.)

Městec, Heřmanův M. (staron. Her- Městec králův (prv. Královo měsíce,
mannsladi, lat. Hermani oppidum), město, v 16. st. Králový m , odtud špatně M. krá
založené bezpochyby od Heřmana z Mrdic

lové, staron. Kunigsfeld), město od králův

na poč. 14. st. Po r. 1325 drželi je sy jako městečko vysazené. Karel IV. zastavil
nové jeho ke tvrzi Mrdicům. Rozdělené M. Anně kněžně Svídnické a od této
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postoupen (1373) Petru z Vartemberka.
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ložené (erb pp. z Lichtemburka) a přes
Po něm měl M. Beneš z Choustníka ně na příč jeden z nožů : erbu Dietrich
(1398) a pak vdova jeho Maňa. Král steinského. (H. XII.)
Václav IV. zapsal M. Milotovi Kravař
Městečko, Místečko, ves u Olbra
skému z Tvorkova (1410), jenž tu tuším movíc, založeno bezpochyby od v!. z Ol
tvrz vystavěl. L. 1447- prodal jej Nickovi bramovic jako městečko Olbramovice, ale
z Chotěvic a tento l. 1456 Purkartovi zakrnělo. Od 1. 1419 přip. se jako přísl.
z Kopidlna. M. držen odtud ke zboží Olbramovského zboží. Část patřila také
Kněžickému. Když Jindřich z K. 1. 1485 v 16. st. k Voračicům. (MB. 1. 29—34.)
Městečko, ves u Benešova, v 16. st.
toto prodal, zůstavil si M. (+ 1506), jejž
vdova Anna 1. 1507 Mikuláši Trčkovi přísl. Břežan.
z Lípy prodala. V rodě tohoto zůstal M.
Městečko, ves u Vlašimě, bývala přísl.
až do r. 1569. Jan star. Trčka utiskoval statku Chotyšanského, avšak ]. 1601 při
sousedy, pročež tito si 1. 1538 vymohli koupeno ke Vlašimi.
Městečko viz Městec.
potvrzení svobod od Karla, Vladislava a
Ludvíka králův daných. Také jim l. 1539
Městiště (něm. Dorrsladl), ves u Nýr
trhy dány. L. 1569 zdědil M. Matyáš ska, jež se vyskytuje od r. 1554 jako přísl.
Dobeš zOlbramic
(1- 1579), jenž od zboži Dešenského.
Město, Místo, městečko u Chomutova
kázal M. Albrechtovi Kapounovi ze Svoj
kova, ale pro odporTrčkův, jímž M. 1.1585 (něm. Platz), !. 1518 ještě louka, která
k dědictví prodán, Kapoun od odkazu se nazývala Plac. V druhé polovici 16. st.
upustil. L. 1587 koupen M pro Viléma obmýšleli tu držitelé hradu Hasišteina dolo
z Valdštejna,
když však tento zemřel, vati na rudy a založili horní městečko.
dostal se M. Marii Valdšteinské z Martinic L. 1572 vystavěn na rynku kostel, když
(% 1606), která jej k Dymokurám připojila. však tento od Švédův zbořen, vystavěn
Obec byla od cís. Maximiliana a Rudolfa nový kostel za městem. L. 1786 zřízena
svobodami obdarována, kteréž !. 1792 při tu lokalie, která [. 1853 na faru povýšena.
velkém ohni shořely. Erb: M. pečetí erbem
Měšetice, ves u Sedlce, n. vladyčí statek
s tvrzí (1392 Přibík Kluk, 1455—1475
Českého království. (H. X. 399.)
Městec Vojnův (prv. Vljm'n, též Voj Mikuláš). V 16. stol. byl tu svobodnický
novo měsíce, staroněm. Miiníchsberg), mě dvůr a jiný, který Jarohněv z Koutů (+ 1572)
stys u Přibyslavě, ode dávna majetek kl. dceři Alžbětě Měděncové odkázal. Odtud
Žďárského a obdržel l. 1293 svoje do tu seděli Měděnci a pak Voračičtí. V 18. st.
mácí právo. Ve 14. st. tu byla fara. Ok. drželi M. Šmerovští z Lidkovic, kteří
l. 1357 pustěn Vojnovi ze Štětina, po tu zámek Lidkovice založili. Statkem samo
němž české- jméno obdržel. V držení ná statným byly do r. 1850. (MB. Vlll. 39.)
Měšice, ves u Brandýsa n. L. n. s tvrzí,
sledovalo potomstvo (1390 vdova po Při
bíkovi, 1408—1426 Jan Vojna). Po smrti prvotně zboží křižovníkův Svatomář
toho domáhal se klášter zase M., ale pr. ských a od r. 1416 světských držitelů zá
]. 1454 rychtářství s tvrzí Mikuláši z Bu pisných. V 15. st. držel M. Zdeněk ze
jemuž l. 1467 po mocném
chova. Syn tohoto Zbyněk prodal M. Ja Šternberka,
novi Bočkovi z Kunštátu a tento [. 1493 dobývání odňaty. Až do r. 1547 patřily
Žďárskému klášteru. Císař Rudolfll. při obci Starého m. Pražského, od r. 1552
pojil l. 1607 celé klášterství k Olomou Semechovským ze Semechova. Léta
ckému biskupství, ale po obnovení kláštera 1595 prodány a pak často postupovány.
patřil mu zase V. M. až do jeho zrušení L. 1616 dostaly se Janovi z ernhauzu,
(1784) L. 1786 obdržel majestát na trhy. jehožto syn Zikmund je zůstavil (1651) Ja
L. 1770 kostel znova stavěn. L. 1826 pro novi Hartvíkovi z Nostic. Ten je sice
dán M. hraběti Jozefovi Vratislavovi, po l. 1664 prodal, ale 1. 1677 zase koupil a
jehož smrti připojen k Polné. Erb: Na s Pakoměřickým statkem spojil. L. 1767
zlatém štítě dvě černé ostrvy křížem pře stavěn nynější zámek, na nějž ]. 1776 první
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hromosvod v Čechách vsazen. (MB. 1v. lSloupnu (již 1. 1334 dvoje M., Velké a
-152.)
Malé). Kostel l. 1768 znova vystavěn.
Měšice, ves u Tábora, patřily prvotně (M. X. 4.)
k Ústí n. L. a z části k Ústskému záduší.
Metličany, Medličany, n. ves, nyní
Tato část byla od r. 1420 v držení Tá niva u Věžnik v okolí Vlašimě. M. patřily
borské obce. Ostatek s tvrzí patřil do v 16. st. ke tvrzi Věžnikám. Dvůr patřil
r. 1560 Hýlovcům *z Polkovic a do do r. 1601 k Chotýšanům, pak koupen ke
stal se dědictvím Dvořeckým z Olbra Vlašimi, ale zase prodán a l. 1679 opět
movic. L. 1577 k. je Jan Přehořovský k Vlašimi přikoupen. L. 1682 dvůr zrušen.
: Kvasejovic, jehož potomstvo M. do (MB. II. 112.)
r. 1678 drželo. Až do r. 1680 patřily M.
Metlín, samota n. dvůr zemanský při
k Vožici,' pak byly v držení Kořenských Větřní u Krumlova. V l. 1361 —1377 seděl
z Terešova (——1699),hrabat z Millesimo tu Markvart, jehož synové před r. 1390
a j. (H. IV. 152.)
pomřeli. M. patřil v 16. st. k Pasovarům,
Mešno, farní ves u Rokycan, 'jež se později k Větřní a od 1. 1603 Krumlovské
r. 1263 přip. Ve 14. st. byl tu far. kostel. obci.
Mezholez, ves u Kutné hory, kterou
Právo podací patřilo z části ke hradu
Homberku, z části ke Kornaticům. V 16. st. Franc z Rozentala l. 1445 klášteru Sá
náleželo M. ke Hradišti, kromě poustky a zavskému odkázal. Část tato patřila klá
podací, jež náležely k Rožmitálu. Onano šteru až do 1. 1668. Ostatek byl vladyčím
patřila pak k Poříčí a vl. 1605—1850 jměním. Ten prodal Václav'Okrouhlický
ke Šťahlavům. Tato přik. l. 1616 s Miro ze Kněnic l. 1535 Václavovi Popelovi
šovem k Poříčí. L. 1623 zanikla fara, ale z Vesce. Od té dob patřila tato část k Such
1. 1710 obnovena a l. 1734 kostel opraven. dolu a odl 1 76_ kMalešovu. Jezovité
Metelsko dolní, ves v Týna Horšova, Kutnohorští měli tu do r. 1773 dvorec.
jež se přip. od r. 1115 jako majetek klá
Mezí (staroč. Mrzíe, Mezieho), ves u Ma
štera Kladrubského, darovanýod Got nětiny. Bývalo tu manství ke hradu Rab
polda. l.. 1379 drželi M. Jindřich a Budi šteinu a vladyčí sedění.
voj. Odtud se nazývali Arnošt 2 M , ka
Mezihoří, ves u Benešova, bylo v 15. st.
novník Vyšehradský (1405—1423) a Jin přísl. hradu Dubé, s nímž přip. ke K0
dřich 711419), jehož synové byli Jindřich mornímu Hrádku.
a Jan. Na tvrzi seděl l. 1448 Jan Tele
Mezihoří, ves u Sedlčan, ve 14. stol.

ze Sedlce.

L. 1513 pr. Václav Dobro

majetekMilevského kláštera, od r. 1420

hostzRonšperkaM ZdeňkoviÚličkovi zápisných držitelů. Král Jiří odňal M. Zdeň
z Úlic. V 16. st. patřilo k Horšovskěmu kovi ze Šternberka (1467) a zastavil je
pp. z Janovic (1470). V l. 1484—1577
Týnu. (H. lX. 119.)
Metelsko horní, ves u Týna Horš., drženo ke Zvíkovu, 1577—1643 ke Kra
jež byla 1. 1379 na několik vladyčích statků šovicům, 1643——1850 k Petrovicům.
(i Beneše a Kunky) rozdělena. Od 17. st'.
Mezihoří, v 15. st. pojmenování výšin,
patřilo k Horšovskému Týnu.
které se prostírají mezi Košířem, Butovici,
Mětice viz Mnětice.
Vidovlí a nádražím Smíchovským..
Mětikalov,

farní ves u Doupova, někdy

Mezihoří, potok, který vzniká jižně od

přísl. Maštova, od něhož ok. l. 1530 pp. Janovic a ústí v Týnci nad Sázavou, vlastně
z Lobkovic prodána. Ti jej připojili zase jméno údolí, kterým teče nad Vadslavicemi
k Mašťovu. L. 1783 vystavěn tu kostel a (1569)
zřízena lokalie, jež l. 1857 na faru po— Mezilesí, ves -za Pacovem, v níž byl
výšena.
farní kostel již ve 14. st. Podací jeho měli
Metličany, farní ves u Bydžova, v níž vladyky v M. (1380 Bohuněk, 1419 Ctibor)
byl farní kostel již před r. 1362. M. pa s Holíšovskými. V 16. St. a až 1850 patřil
třívaly k panství hradu Bydžova, později kostel a část vsi k Lukavci, ostatek se
z menší části k městu Bydžovu, z větší ke dvorem & sídlem byl zemanským statkem,
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ale 1. 1689 od Jindřicha Jeníka z Bratřic
také k Lukavci přikoupen. Sice kromě ko
stela, u něhož fara zanikla, l. 1706 od Lu
kavce odděleno & bylo pak statkem 0 sobě.

Mezilesí, n. ves u Slovče a Záhornice,
!. 1395—1407 sídlo Slaviborovo. L. 1432
patřilo ke Skochovicům, [. 1498 koupeno
ke Kněžicům jako pustina.
Mezilesice (Mezlesice, z toho Medlešice,
pův. Mezilesicí), ves u Chrudimě, jež se
přip. r. 1228 jako majetek kl. Opatov
ského. Ve 14. a 15. st. byly tu drobné
vladyěí statky. Po jednom z nich nazýval

vsi Smidar, n. ves s tvrzí, ]. 1371 sídlo
Domoradovo, 1396—-1402 Paška Herynka

& jeho potomků (1.1448

Vlaštěk

Jana).

Kuneš

z Oděrad prodal M. (1488)

Jiříkovi Vlašťkovi. Před r. 1496 koupeno

M. ke Smidarům, Ves byla tehdá pustá
a zůstal tu pouze mlýn. (H. V. 313.)
Meziříčí, Mezříč (staroněm. Kunigs
wald, [\unzwald), farní ves u Opočna,
původně na království založená, ale ve
14. st. i s farním kostelem majetek pánů
z Dubé a z Třebechovic. R. 1409 držel
M. Hynek starší z Náchoda, jenž měl o ně
se rod Hrochův z Mezilesic. V 16. st. spory s Jitkou z Dubé. Jinou část prodal
patřila část k Morašicům, část koupil od l. 1437HynekKrušina z Lichtemburka
Absolonů (1538) Diviš Bošínský z Bo Mikšovi Hložkovi ze Žampachu a ta
žejova, jehož potomci tu dlouho seděli. patřila pak k Bolehošti. Tvrz drželi To
Vedle nich tu byli ještě tři držitelé dvorů, šovští ze Žernového a proto patřila
a v 17. st. bylo tu 5 statků. Jeden s tvrzí část v 16. st. k Tošovu. Obě tyto části
dostal se 1. 1660 v držení Kustošů ze Zu skoupeny k Opočnu. L. 1638 založeny
břího a k němu ostatní statky skupovány. kostelní knihy a 1. 1748 kostel znova vy
Týž statek byl pak v 18. stol. v držení stavěn. (H. 11. 73, PA. III. 304.)
Valdšteinův, Rašínův a Vernierův a v 19. st.
Mezný, Mezná, ves u Pelhřimova, jejíž
Trautmansdorfů. (PA. [. 271.)
část patřila ]. 1386 k Božejovu. Sice byl
Mezimostí, městec nad Lužnicí, někdy vladyčím statkem,. na němž seděli l. 1415
samostatné zboží s tvrzí, které držel 1. 1322 Václav a pak vladyky z Lovčic.
Jeník a r. 1360 bratří Jeník starší a Jeník
Mezný, ves u Sudoměřic sev. od Tá
mladší. Asi 1. 1361 dostalo se Oldřichovi bora, l. 1517— 1623 přísl. Borotína a pak
z Hradce al. 1369 Dobešoviz Bernartic, Jistebnice.
který je 1. 1380 prodal. Potom držel M.
Mezný, ves u Kosovy hory, kterou k.

Vilém z [.andšteina,
jenž obyvatelům Ondřej Mezenský z Mezného l. 1541
l. 1398 odúmrti odpustil. Na poč. 15. st. od Petra Růta z Dírněho. Týž prodal ves
patřilo již M. pp. z Rožemberka a přip. M. Janovi z Říčan (1544), jenž ji přip.
k Třeboňskému panství. Jan 2 R. prodal ke Kosově hoře. Při té zůstala asi do
]. 1465 panské hospodářství obyvatelům. r. 1664, byla na čas odtržena, ale potom
l.. 1715 tu postavena kaple. Erb: Štít zase přikoupena.
stříbrný s červenou růží (erb pp. z Rožem
ezný, ves u Soběslavě n. s tvrzí,
berka — H. Ill. 177)
). 1362 sídlo Gotfrydovo a Bohunkovo,
Mezipotočí, ves u Krumlova, l. 1312 ]. 1385 Janovo. Potomci Lévovi (1405)
sídlo Albertovo a pak mnohých vladyk, nazývali se Mezenští z Mezného. Po
z nichž se 1369 Jan Borovec, 1375 Jeniš, slední z nich Burjan pr..M. před r. 1537
1379 A bera, 1408 Mikuláš Višně z Větřní, ke Kamenici, a od ní přidělen (1549)
1438 Jan přip. V 16. stol. náležela část k Božejovu. Po r. 1564 převzala M. Ana
lt Pasovarům a část ke Slavkovu. Tato stasie Ostrovcova vdaná Vítova .(1' 1617),
patřila od r. 1607 obci Krumlovská. po níž násl. syn Ladislav Víta ze Rza
Meziříčí, kraj mezi Vltavou a Labem, vého L. 1621 zabrán Benjaminovi Fru
totiž poprava čili kraj, který byl podřízen veinovi, pr. l. 1623 Janovi Řepickému
popravci sídla neznámého, sice však v soud ze Sudoměře a přik. [. 1650 k Dírnému.
ních a berních věcech patřil pod Pražský (H. IV. 305.)
úřad a byl tudíž části Pražského kraje.
Mezouň, ves u Berouna, jež se přip.
Meziříčí, část (mlýn a několik stavení) 1205. Držel ji tehdá klášter Ostrovský,
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Mies viz Měchov.
Mies, něm. jméno Stříbra, vzaté od
r. 1420. Potom opanována od purkrabí názvu řeky.
Michalovice, Véska u Ml. Boleslavě a
Karlšteinských a zůstala při Karlšteině.
Mezříč, ves u Tábora (prv. Meziříčí), starý hrad, jenž zván býval prvotně Mi
která byla ve 14. st. přísl. hradu Přiběnic chelsberg. Véska s románským kostelem tu
& po jeho spuštění držena k Dobronicům byla dávno a při ní založen hrad před
a k Choustníku. Petr Vok z Rožemberka r. 1281 snad od Jana (neb otce jeho
prodal M. Jindřichovi Doudlebskému Beneše). Potomci jeho zvali se Michalci
z Doudleb. L. 1623 zabráno jeho rodu z Michalovic. Beneš (1306—1322), .syn
& prodáno Polyxeně Lobkorské, od níž Janův, zůstaril M. synu Janovi (j' 1354),
dostav ji od Dluhomila Křížovice a Je
třicha Vršovce. Patřila pak klášteru až do

Jozue Kořenský z Terešova M. koupil. jeho.JF syn byl Petr (1—1368)'a tohoto syn
V držení potomkův byl M. až do r. 1696. Jan (1368—1425). L. 1425 opanovali ka
pak jej měl Martin Anton de Lasaga. lišníci M. & učinili tu hejtmana Kunata
Později přip. k Jistebnici a teprve v našem z Počapl, po němž v držení jeho Bo
huněk z Klinšteina' následoval (1436).
století oddělen jako samostatný statek.

Mežsko,

kraj, vlastně podkrají kraje Později navráceny Janovi, synu Janovu,

Plzeňského, který býval snad jen z části
samostatným (973 při popisu hranic biskup
ství: Zeyza). Sice pokladána současně část
za přísl. Luckého knížectví a o mnohých
vesnicích praví se ještě 1. 1185, že patří
valy k Žateckému kraji. Byly tedy před
tím připojeny k Plzeňsku. Po založení
města Stříbra zřízen tu menší úřad, který
se poprvé kl. 1252 přip. (ještě 1. 1235 ho
tu nebylo). Popravu pak vykonávali pur
krabí Přindečtí (od r. 1381 také Stříbrská
obec). Ještě l. 1385 připomíná se komorník
Stříbrského úřadu a M. slove proto 1. 1407
Stříbrským krajem. V těch dobách také
bylo podkrajím re věcech berniěných. M.
sahalo jižně až k Orlovu a Konratci a
hranicím Horšovského dekanatu, východně
k Blatnici, Kozolupům, Příšovu, Kokořovu
a do okolí Bělé, sev. asi ke hranicím býva
lého Loketského kraje. Po r. 1420 pře
stalo býti krajem.
Mchovo (něm. Imichen), ves u Boru
pod Českým lesem. Bývalo přísl. hradu
Boru, od něhož prodáno (1606) Janovi Vi

a poslední toho rodu byl Jindřich Kruhlata
(1' 1468). M. byly odtud přísl. Boleslav
ského panství a hrad spustl. Po odpro
dání Boleslavě zůstal při Kosmonoském
panství. Kostel již ve 14. stol, farní byl'
ještě 1. 1627 farním, al později přenesena
fara do Kosmonos a
. podřízeny faře
k Bukovně. (H. X. 212, M. XVI. 64.)

Michalovice,

ves u Ledče (r. 1358

farní ves), jež byla sídlem vladyčích rodin
(1358 Miroslava. 1360—1374 Pakoslava,
1387 Jana), ale o podací dělili se s nimi
vladyky ze Zhoře, jimž od r. 1392 celá
ves patřila. Patřila ke Zhoři ještě 1. 1461,
avšak v 16. st.
Dobrovítovu av 17. st.
k Bohdanči, s ní ž koup. l. 1623 k Ledči.
Tehdá zanikla fara, kostel spustl tak, že .
se v 18. st. rozpadl. Nový potom postaven
od vrchnosti.

Michalovice, ves u Něm. Brodu, prv.
nějakého duchovenství. L. 1436 zapsána

MikuiášiTrčkovi z Lípy a držena odtud
k Lipnici. V 17. stol. patřily M. ke Fryd
navě, pak až do r. 1791 ke Věži a odtud

a připojeno ke Květenovu.
ke Starému Sedlišti.
Michelfeld, n. léno koruny České,
Míčov, farní ves v okr. Čáslavském, [. 1367 koupené, l. 1416 Plavenským za

lémovi Kfelíři ze Zakšova

jež r. 1349 i s farním kostelem postoupena stavené a l. 1501 ještě doznávvané.
kbiskupství Litomyšlskému. M. patříval
Michelsberg, horní městec u Plané, tak
ode dávna ke hradu Lichtemburku, s nímž jmenovaný po kapli sv. Michala, u. které
přip. v 18. st. k Ronovu. Asi 1. 1623 za se první horníci usazovali. V 16. st. obje
nikla tu fara, a kostel byl pak filialním vena tu stříbrná ruda a Šlikové z ní bili
k Ronovu. L. 1782 zřízena tu lokalie a své peníze. Městečko vzkvétalo a bohatlo
l. 1856 fara.
hornictvím, avšak když hory zanikaly,
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chudlo obyvatelstvo a ujímalo se méně
výnosných živností. Od cis. Leopolda ob
drželo městečko (1660) majestát. Fara
s kostelem tu byla již 1. 1590, avšak i. 1623
zanikla. Teprve l. 1785 zřízena tu lokalie,
která l. 1855 na faru povýšena. Erb:
Zlatý štít a na něm obraz sv. Michala,
an kopím draka bode. U nohou svatého
.je červený štítek a na něm 2 kladiva ha
vířská křížem přeložená a za nimi stří
brné vidle.

Václav) tu do r. 1641 seděli. L. 1641 k.
M. Sezima z Vrtby (1- 1648), jehož syn
Václav František je (1.669) ke Zvoleněvsi

prodal. 1H.Vlll. 256.)

Sv. Mikuláš viz Bor.
Sv. Mikuláš, véska u Hlinska, zvaná

od kostela sv. Mikuláše, jenž byl od r. 1349

lilialním kTrh. Kamenici.
Sv. Mikuláš (dříve Vratslavka), ves
u Vysokého Mýta, tak řečená od kaple,
která tu při léčivem prameni založena a
Michelsberg viz Michalovice.
l. 1688 posvěcena. L. 1729 přestavena na
Michle, farní ves u Prahy, jež se přip. kostel. L. 1825 následov. lepšízřízení lázní.
r. 1222, jsouc jměním kapitoly Vyše
Sv. Mikuláš, samota u Stehelčevsi,
hradské, avšak od r. 1254 patřila Břev Vrapický kostel.

novskému kl. Také tu měla Pražská

Mikulášovice (něm. Nixdorf, prvotně

kapitola

dvůr. L. 1421 obsadili M. Pra Nickelsdorf), farní ves u Hanšpachu, jež
žané. Císař Zikmund zastavil M. (1436) patřila v 16. st. pp. ze Šlejnic a držena
Janovi Rečkovi, sousedu Starého města pak k Hanšpachu. Kostel a fara tu bývaly
Pražského, kterýž ji odkázal (1438) vy od dávných dob.
sokému učení Pražskému. l.. 1508 Mikuleč, farní ves u Litomyšle, od
vypálena M. od Jana Kopidlanského. Léta 14. st. přísl. hradu Litomyšlského a při
1.757 leželi tu Prusové. Při kostele zřízena dělená ke stolním statkům biskupovým.
okolo 1. 1702 duchovní správa, l. 1727 V 16. st. přip. se tu kostel. Až do r. 1785
lokalie a l. 1830 h_ra__(_Rais,7Vinoh-radský_ patřil farou do Karle, až do r. 1786 k Jan
štort'u. T. r. zříz. tu lokalie, která l. 1861
okres 120)
Miohnice, ves u Kaplice, jež se přip. na faru povýšena.
r. 1259. Ze vsi bral kl. Vyšňobrodský
Mikulov (?) (Niklasberg, dříve Neu
užitky, avšak na tvrzi a dvoře seděli ze Schellenbefg), město u Teplice, prvotně
mané: 1312 Filip a Jan, 1392 Mikeš. Toi horní městečko v 16. stol. založené, jež
hoto potomci nazývali se Pouzarové Litvin, Kryštofa Václav bratří z Lobkovic
z Michnic a drželi pak M. k Cukenšteinu ]. 1554 právy vysadili. V městečku, jež až
a Žumberku. L. 1602 koupeny od Petra do r. 1785 k Moldavě přifařeno bylo, za
Voka z Rožemberka al. 1609 připojeny ložen !. 1770 kostel. L. 1785 založena při
k Rožemberskému panství. (H. III. 118.) něm lokalie, jež ]. 1858 na faru povýšena.
Michňovka. ves u Chlumce n. C., na Erb: Štít modré barvy, 11jehož Spodu stří
brná hradba se stínkami a věží s cimbu
místě starých Nedabylic.
Mích- viz Mnich
řím; v této u spodu brána otevřená s mříží
Míkovice (pův. Miekovíci, ob. Minko železnou vytaženou a ve bráně dvě hor
fuice), ves 1.1Velvar, n. s tvrzí, l. 1318 ma nická kladiva, nad tím na věži štítek se
jetek Víckův, a až do r. 1337 kl. Kla starodávným erbem Lobkovským. Z věže
drubského.
Léta 1367 držel je Zdeněk vyniká sv. Mikuláš, drže levici berlu a pra
z Kladna, l. 1393 Zaviše z Kopaniny. vicí žehnaje.
jehož synové byli Zaviše a Jan. Ok. !. 1409
Mikulov (něm. Bóhmdorf, dř. Bóheím
k. je Oneš z Vožice, jehož potomci na dorf). ves u Kaplice, jež se vyskytuje od
zývali se Peršteinskými z Míkovic, r. 1380 jako přísl. hradu Rožemberka.
Mikulov, Mikolov, Mikoly(něm.
L. 1491 držel je Jan z Valšteina. později
Boryňové ze Lhoty, kteří (1523 Jan, Migolz, Mikollz, Nicolls), ves u Kaplice,
1541 Jan, 1546 atd. David, 1588—1613 jež se přip. od r. 1325 jako přísl hradu
Jan, který 1. 1596 tvrz znova vystavěl, Rožemberka.
1615—1628 Jan David, 1628—1639 Adam
Mikulov, Milíkov (z něm. Milligen),
Místopisnýslovnik: Casl historická.
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ves u Kaplice, jež se přip. r. 1380 a ne který je prodal (1437) Zikmundovi z Var
dlouho před tím přikoupena k Rožemberku. temberka.
Nedlouho potom tvrz opu

Mikulovice, farní ves u Pardubic, ve
14. stol. z části přísl. Pardubic a potom
Rychemburka, později ivladyčí statek(14o7
Jan Lidhéř, 1415 Maršík), přes to část s ko
stelem patřila k Rychemburku až do r. 1558,
kdež koup. k Pardubicům. Ostatek patřil
až do r. 1550 k Morašicům, pak Humpole
ckým z Rybenska a od r. 1572 Kapounům

štěna, protože na zboží tom založena nová
tvrz Rybnov.

ze Svojkova. Avšak i ta v 17. st. k Pardu
bicům připojena. L. 1648 ves od Švédův
vypálena. V l. 1769—1770 kostel znova
vystavěn. (PA. I. 311, M. Vll. 124.)

Otmárů z Holohlav (1522 Otmar, Vilém

Milčany viz Mělčany.
Milčeves,

ves u Jičína, v níž seděli

l. 1325 Beneš a Kunrat & l. 1394 Mareš

ze Žernového.

V 15. stol. patřila pp.

z Ryzemburka, l. 1507 Janovi Litobor
skému z Chlumu. Od r. 1522 b_vlavdržení

1-1556), od 1. 1557 Dohalských 2 Do
halic (1557 Mikuláš, 1575 Jan 1- 1590,
Bořek). L. 1623 zabrána a prod. k Fryd
Mikulovice (Niklasdorf, pův. Nicolaus lantskému knížectví. L. 1624 přikázána
dorf), farní ves u Kadaně, jež založena jezovitské koleji v Jičíně, v jejímž
asi ok. l. 1261 i s kostelem na vymýtěném držení až do zrušení řádu zůstávala. Ve sto

místě. Podací kostela, jenž byl ve 14. st. letí 16. tu byla tvrz. (H. V. 278.)
Milčeves, ves u Žatce n. s tvrzí, [. 1318
farním, příslušelo křižovníkům Svatomář
ským a vykonáváno skrze kumtora Kadaň— sídlo Ctiborovo a Tůmovo, 1. 1392 Miku
ského. Sice patřila ves ke hradu Peršteinu, lášovo.Část patřívalaklášt. Postoloprt
ale 1. 1431 přidělena k Novému Šumburku skému, a proto tu byla v 16. stol. část
a později patřila část ke Klášterci. Fara zápisná a dědičná. Tato byla do r. 1560
trvala do r. 1570 a teprve 1. 1784 zřízena v držení Chmelických ze Chmelic a
pak pp. z Michalovic. Skrze Annu Ma
zase duchovní správa.
Milá, Milý (odtud něm. Millay podle rynu 2 M. dostala se M. v držení Maxi
tvaru 16. stol.), ves u Bíliny. n. statek miliana Krakovského z Kolovrat, man
Bozděcha z Bělušic (1—
j. 1395), potom přísl. želajejího (1611), jenž ji 1. 1628 Heřma
statku Bělušického.
novi Černínovi z Chuděnic prodal. Ok.
Milanovice viz Milovanice.
]. 1660 patřila Felnarům, od r. 1666 byla

Milaveč, farní ves u Domažlic, l. 1302 v držení Libšteinských z Kolovrat a
majetek Prkošův a 1.1324 Chotibora z Her v 18. st. připojena ke Krásnému dvoru.
šteina, který t. r. a r. 1325 části zákup
Milčice (prv. Milčici, Milkova čeleď),
ným právem vysazoval. L. 1379 patřil Bo ves u Poděbrad, velmi starého původu.
huši : Přívozce al. 1404 Bohuši, Janovi Okolo l. 1117 sídlel tu Bena, k němuž se
a Alšovi bratřím odtudž. V 16. st. patřila uchýlil nešťastný kníže Bořivoj. Ve 14. st.

část ke Lštění, ostatek byl obce Doma
žlické, kromě těch let, kde jí býval od
krále zabrán. Lštěnská část dostala se také
k Domažlicům přikoupením toh'oto statku.

patřily M. ke statkům Vyšehradského

kostela, ale 1. 1421 uchváceny od svět
ských držitelů a od 15. st. drženy !( Podě
bradům. V 18. stol. žil tu sedlák Frant.
V 17. st. vypravovaly se pověsti o sv. Voj Vavák (nar. 1741), muž vtipný, jenž se
těchovi, který tu'dy šel, a asi tehdá tu vy kromě sedlačení i ve spisovatelství pokusil
zdvižen kostel, který 1. 1751 znovu vysta (1- 1816, viz Nauč. Slov.).
věn. L. 1775 zřízeny tu lázně a l. 1785
Milé, Milý, ves u Strašecího n. vla
lokalie, která 1. 1888 na faru povýšena. dyčí sídlo (1396 Zdeněk a Mikuláš, 1437
Milčany, n. tvrz u Hostikovic (Lipého), Zdislav). V 16. st. patřila část k Peruci &
prvotně ves založená. od Milčanů, obyvatel část ke Kornouzu a jiná k Přerubenicům.
Horní Lužice. Až do I. 1394 byla Jindřicha Ke konci 16. st. větší část patřila pp. ze

Berky z Dubé a pak syna jeho Jindřicha Šternberka, pr. l. 1597 Bernart.z Elsnic
(1- 1406). Později se dostaly Jindřichovi, a od toho t. r. k panství Kornouzskéznu.
Milé viz Milá.
synu tohoto, a po něm dědil je syn Chval,
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Mileč viz Miličov.

'a drželi jej 1510 Zbyněk a Václav bratří
Mileč, ves u Nepomuku (r. 1358 s far 2 Egrberka a l. 1519 BedřichSekerka
ním kostelem), jež patřívala od nepaměti ze Sedčic. Jeho synové prod. M. asi

klášteru Nepomuckému. Po jeho vy 1. 1534 Václavovi Kaplíři ze Sulevic
pálení patřila až do r. 1630 k Zelené hoře,
a odtud k Planici. L. 1640 byl kostel,
tehdá ještě farní, obnoven, a k obrazu sv.
Barbory, v něm se nacházejícímu, lidé, kteří.
na oči stonali, : daleka putovali. L. 1764
zase kostel obnoven.

Milečsko,t j. země Milčanův (1 131),
nynější Horní Lužice, která tehdá také ně
které části Čech obsahovala. Zejména k ní
patřily výběžky Šluknovský a Frýdlantský.

(VizFrydlant a Honšteinské panství.)
Jsouce krajiny ty prvotně příslušenstvím
Míšenského biskupství. zůstaly při něm i po
připojení k Čechám. Ve 14. stol. byly na
území Čech tyto kostely poddané Míšen
skému biskupu: Lobedau, Hainspach,Sch6
nau, Šluknov, Nikelsdorf, Zeidler, Wiese,
Ullersdorf, Bullendorf s Bartelsdorfem,
Weigsdorf, Arnsdorf, Kunnersdorf, Fryd

(i- 1579). Ze synův jeho ujal jej Jiří Ka
maret, avšak když zemřel, prodán zadlu
žený statek bratru Bohuslavovi. Týž od
souzen l. 1623 k mansrví. M. ujal po něm
syn Jan Václav, jenž l. 1638 zavražděn.
M. dědil po něm strýc Karel Kašpar. Pro
tože tento synů neměl, odkázal M. strýci
Kašparovi Zdeňkovi, známému válečníku.
Týž vystavěl ]. 1680 kostel ve Mlýnci a
l. 1682 nynější zámek ze zbytků spustlého
hradu. Zemřel 1. 1686 dne 16. října od
kázav M. svému příbuznému Janovi Leo

poldoviHrzánovi z Harasova,

jenž

l. 1711 zemřel. Po něm následoval syn
Zikmund Gustav (1-1760) & tohoto syn
Jan Jozef (1- 1785), pak dědil M. Karel
Bedřich, syn posledního. Na tomto vzácný
tento-rod přestal a M. velkostatek dostal
se v držení hr. z Ledeburu. L. 1793 fara
lant, Raspenau, Schónwald, Ullersdorf, při kostele ve Mlýnci zřízena.
Berzdorf, Heinersdorf, Ringenhain, Lux
Milešovice, někdy ves na Chlumecku
dorf, Dittersbach.
(v ok. Bydžova), v 17. st. a též dříve pustina.
Milence, Milenice (něm. Millik, Mil
Milešovka, l. 1359 jméno vsi Milejšic
lek), ves u Nýrska, l. 1378 mezi několik za Prachatici.
vladyk (jeden Svojše) rozdělená. (Část
Miletice, ves u Kdyně, l. 1379 sídlo
k Dešenicům.) Od 1. 1465—1850 přip. se několika zemanů, od r. 1385 též Lvíkovo.
L. 1437 seděl tu Pavlík z Kněžic al. 1524
jako přísl. panství Bystřického.
Milenovice, ves u Protivína, prvotně potomek jeho Jiří Nevlas. Sice patřila část
přísl. hradu Protivína, a l. 1334 zákup k Heršteinu a od r. 1534 Domažlické obci,
ným právem vysazená. Část byla zeman část k Běhařovu a část k Bystřici. Dvůr
ským statkem služebným ke hradu Zvíkovu. Otíkovský byl od 16. st. v držení Koců
Připomínají se proto častokráte zemané, z Dobrše, z nichž poslední (Bohuslav) léta
kteří odtud mívali své příjmení. Páni z Ro 1628 ze země odjel. M. převzal po něm
žemberka, jsouce v zápis. držení Protivín Vilém Pek zŘímku, po němž se do
ska, rozprodali dvůr poddaným. Sice drženy staly v držení Koců Bystřických a v 18. st.
pak M. až do r. 1598 ke Hluboké a odtud přip. k Bystřici.
k Protivínu. Manský dvůr l. 1588 Štěpá
Miletice, ves u Velvar, jejíž část se do

novi Vamberskému

z Rohatec dědičně stala ok. l. 1338 odkazem klášteru

sv.

puštěn a byl do 17. st. v držení Dýmův Jiří. Sice tu byly vladyčí statky. L. 1453
ze Stříteže.
odumřel tu statek po Janovi Kuřeti. V 17. st.
Milešov, farní ves u Lovosic se zám připojeny ke Zlonicům.
kem, bývalým hradem. 1391 sídlo Petr
Miletín, město nad Bystřicí, jež se přip.
manovo & 1396—1408 Jana Hlavy. Hrad r. 1124. Tehdá tu byl hrad knížecí & při
tu postaven teprve od Kaplířů ze Sule šel sem Ota, biskup Bamberský. ubíraje
vic. Z těch tu napřed seděli Gerunk (1420 se do Pomořan. Později stal se M. dědič
až 1454), pak synové jeho Bušek a Ka ným jměním Zbras'ava, syna Vchynova
maret, později onen sám. Týž jej prodal (1228—1238). Domaslava, vdova po něm,
46*
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Pruským

ves u Benátek, n. s tvrzí, ve 14. st. sídlo
(1241), za nichž ves M. v městys vzrostla. zemana Holomka, po němž zůstali l. 1393
Týž řád zavadil M. (l. 1403) Benešovi Markéta vdova a Jan syn. Na jiném dvoře
z Choustníka, po jehož smrti jej Jan seděli tehdá Sperek a Václav. L. 1441 žila
Městecký z Opočna mocně opanoval. Eliška, vdova po Mik. Chbedovi 2 M. Pak
Avšak kromě toho byla tvrz a dvůr při patřily M. až do r. 1503 k Lysé a od

M. v držení pánů z Lichtenburka

(1358 děleny Jindř. a Ladisl. ze Smiřic za díl.

až 1372 Hynka, 1382—1397 Václava a
Jana, 1437 Hynka Krušiny). L. 1437 spo
jeny obě části a zůstaly v držení pánů
z Lichtenburka asi do 1.1520, kdež pro
dán Burjanovi Trčkovi z Lípy (1-1522).
Tohoto syn Jan prodal M. (před r. 1541)
Zikmundovi ze Smiřic. Měl odtud stejné
pány s Náchodem až do r. 1560, kdež pro

Od toho prod. (1509) Bedřichovi z Donína
a přip. později k Benátkám. (H. X. 246.)

Milevice, Milovice, ves u Hořic ve
starší době na několik statků rozdělena,
na nichž seděli 1410 Zaviše, pak Zik
mund (1-j. 1437), 1450 Mikuláša Fráněk,
1450 Lvík z Třebnouševsi. 1459 Prokop
odtudž. Odtud patřila část k Třebnouševsi

dán Jiříkovi z Valdšteina.
Ten zjednal až do r. 1623, část 1. 1522 k Jeřicům, po
obci potvrzení trhů, vystavěl radnici a da dací farního kostela (jež vykonávali v letech
roval (1580) důchody (1- 1584). Ze synův 1375—1420 arcijáhnové Hradeckého kraje)
jeho ujal Bartoloměj
M. a potvrdil k Bašnicům a dvůr svobod. drželi v 16. st.
l. 1599 svobody obce (1- 1617). Synové Otmárové z Holohlav. Tento přikoupen
jeho (1623) donuceni, aby postoupili M. (1562) k Hořicům, se kterými od knížete
knížeti Frydlantskému. Po jeho za Frydlantského i ostatní části spojeny.
vraždění M. se dostal jednomu z nich, Ja
Milevo, ves u Stříbra, jež patřila od
novi Kryštofovi (1- 1656). M. držel po něm r. 1115 klášt. Kladrubskému av držení
Vilém Kryštofz Valdšteina, který poddané jeho až do zrušení zůstávala.
Milevsko (u lidu Milísko), klášter
(1680) ke vzpouře popudil (1-1685), M.
dědila dcera jeho Barbora (? 1719) a po někdy slavný u města téhož pojmenování,
ní manžel její Jiří Bedřich hr. z Opr založený ok. l. 1184 od Jiřího, pána na
štorfu, jenž tvrz v zámek přestavěl (zemř. Milevsku, jenž sám do něho vstoupiv ná
1742). Po něm se dostal M. Marii Anně božně tu život dokonal (1- 1193). Máti jeho
Libšteinské roz. z Magni, která jej léta Dislava ('l- 1190) založila basiliku sv. Maří.
1766 JozefoviJanovi Sosnovcovi : Vlka Klášter osazen ze Želiva a prvním opatem
nova prodala. L. 1636 založeny kostelní byl Jarloch (1187—1221) spisovatel kro
knihy. Vl. 1756—1759 Strádal M. po niky, jenž tu mnoho protivného snášel
chody vojenskými a nemocemi. Tehdá tu (1190 klášter vyhořel). On a nástupcové
byl farářem ctihodný J. D. Baudisch (zemř. jeho Jan (1234—1236) a Ojíř (1243 až
1780). L. 1798 dostal se M. v držení ro— 1257) převzavše od zakladatele velké zboží
diny Falge. V M. narodil se K. J. Erben. u M. Toužimě a v jižních Čechách roz
Erb: Na červeném štítě erb sv. Jiří na šiřovali je směnami a koupěmi. Také osa
koni draka bodajícího; v levém rohu štítek dili svými řeholníky klášter Drkolenský
Valdšteinský (v zl. modří lvi, v modrém zl. v Hor. Rakousích. Klášter vzkvétal za ná
lvi. — 0 M. psal Jandera l. 1830. — sledujících opatů, z nichž nám známi jsou:
H. V. 123.)
1307 Jindřich, 1337— L355 Mrakota, 1355
Miletínek (pův. Miletín), véska u Mile až 1365 Mikuláš, 1367—1374 Petr. Opat
tína, jež se přip. r. 1267. Odtud pochá Fráněk z Vepic (1383—1404) obdržel od
zeli pp. z Miletínka, jichž předek Diviš papeže právo infule a pontiňkalií a pře
Mrzák před r. 1412 zemřel. L. 1518 držel stavěl Starodávný kostel sv. Jiljí. Pak ná
jej Matěj Libák z Radovesic, potom sledoval 1406—1423 Svatomír, jenž se
připojen k Pecce a v 17. st. k Miletínu. dočkal sboření kláštera. Léta 1420 dne
23. dubna vpadli sern Táboři a klášter
(H V. 128.)
Milevice, Milovice (prv. Milovící), vypálili. Řeholníci & posádka za noční
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doby uprchli. Asi tehdá přeneseny ostatky piva vařiti mohli. Týž pán ('i- 1523) vy
stavěl tu kostel sv. Bartoloměje, při němž
klášter se zavázal přisluhovati. Kryštof ze
Švamberka potvrdil jim právo piva vařiti
(1575, 1579), pustil obchod solní & po
tvrdil rybníky. Přech z Hodějova obme
až 1434) a Jana (1434 atd.). Největší část zoval svobody, ale město císařem chráněno
klášterství připojena ke Zvíkovu. Opatové 11603). Opat Kašpar z Questenberka zrušil
vrátivše se do kláštera tak tak jej obno l. 1623 všechny výsady města pro pro—
vili. Tak tu živořili pod vládou Zvíkov vinění pánův a uvedl obec v porobu (1625)
ských pánů (1455—1458 Martin, 1479, a přísně ji prováděl (1627). L. 1629 za
1480 Mikuláš, 1497 Bartoloměj, —1504 loženy matriky. Skrze nátisky a oheň
Vojtěch, 1504 Martin, 1511, 1512 Jiří, [. 1640 město zchudlo, pročež jim v letech
1513 Ondřej, 1515 zase týž Martin, 1524 1656—1658 zase nějaké svobody puštěny,
Ondřej, 1538 Jan. Opat Jan konečně po avšak vaření piva l. 1659 odňato. Stav
stoupil kláštera (1543) pánům ze Švam města byl 1. 1670 bídný, obyvatel málo a
berka proti vychování &zůstavil si jen faru ti zchátralí. Od 1. 1694 domáhali se Mi
(1- 1548). Nástupce jeho Jan nemoha tu levští toho, aby jim stará práva byla na
býti živ farářoval v Hradci (1560) a tohoto vrácena, a o té věci 1. 1696 s vrchností
nástupce Matyáš (1564—1596) byl fará smlouva učiněna. Ok. l. 1770 obyvatelstvo
řem v Soběslavi a zemřel 1. 1596 při Tá se zase pro nátisky bouřilo a stalo se
boře, jsa posledním opatem, neb klášter skrze císaře (1782) narovnání. L. 1790
l. 1575 Kryštofovi ze Švamberka dědičně zřízen tu magistrát a l. 1850 stalo se M.
prodán. Kryštof prodal M. 1. 1581 Bernar sídlem c. k. úřadův. Erb: Na červ. štítě
tovi staršímu z Hodějova. V držení jeho poprsí nějakého knížete (prý cís. Maximi
rodu zůstalo M. až do r. 1621, kdež Ber liana H.?), jenž má na místě spony, plášť
nartovi mladšímu pro vzpouru zabrán. svírající, erb Hodějovských (v modrém zl.
Císař Ferdinand přivtělil (1622) klášter kapra). (PA. III. 272.)

blahoslaveného Jarlocha na Zvíkov. Za
následujícího opata Petra (1423—1427)
statky klášterní rozzastavovány a co zbylo,
zastaveno za opatů Chvala (1427 voleného),
který se tuším brzo poděkoval, Petra (1429

s panstvím k Strahovskému klášteru.
Milhostice (obec. Milostice, prv. Mil
Opat Questenberk poslal l. 1622 Kryšpína hosticz), ves u Sedlce, původiště rodiny
Fuka z Hradiště za titulárního opata a Vojkovských z Milhostic, jichžposlední
správce do M. Týž stav se 1. 1640 Stra— Mikuláš ji ok. l. 1530 k Nemyšli prodal.
hovským opatem obnovil basiliku (1648). Později odděleny a postaven tu zámeček.
Po jeho smrti (1653) mělo býti opatství Jan Vilém Sádlo z Vražného prodal M.
M. podle provinciální kapitoly obnoveno, (1687) Janovi Karlovi Mateřovskému
ale že se tak nestalo, vznikly v řádu roze z Mateřova, později tu seděli Oprštor
pře, kterou Strahovští cís. rozhodnutím fové a ke konci 18. st. připojeny ke Střez
(1683) vyhráli. Od r. 1668 bydlívalo tu miři. V 19. st. zase byly samost. statkem.
několik kněží a l. 1683 zřízeno převor
Milhostíce, dvůr u Vitic (okr. Hum
ství. L. 1695 stavěno nové převorství s kon polecký), před r. 1643 ves, která tuším
ventem (dostav. 1722). Tento klášterec l. 1226 ke klášteru Želivskému patřívala
]. 1786 zrušen, ale panství při Strahovu (avšak l. 1406 Petr Liška z M.) a v držení
ponecháno & klášterní kostel prohlášen za jeho i potom zůstávala.
Milhostov, ves neznámého položení
farní. (PA. Ill. 213.)
Milevsko, město při bývalém klášteře, vl. 1273 a 1459 kl. Teplského.
Miličeves viz Milčeves.
bezpochyby starší než klášter (ovšem jen
jako panské sídlo, asi ve 13. st. s měst
Miličín (obec. Milčín), město, 1. 1283
skými právy vysazené). L. 1438 přip. se až 1288 hrad Viléma z M. al. 1318 až
jako město. Když vl. 1512—1513 vyho 1325 Heřmana. Již tehdá tu bylo měste
řelo, vymohl Jindřich ze Švamberka maje čko. Potomek jeho Heřman mladší padl
stát (1513), aby o statcích svých říditi a _l. 1346 u Křesčak a M. dostal se Petrovi
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zRožemberka,jehožpotomstvudo r.1593 malou část koupil l. 1444 Osvald Planknár.
patřil. Synové Petrovi (tuším Jan) posta Ještě l. 1525 byla větší část v držení pp.
vili tu okolo 1. 1380 velký krásný kostel. z Hertenberka, ale M. připojen byl man
Okolo l. 1400 držel jej v zástavě Diviš stvím k Lokti a popravou ke Kynšperku.
z Talmberka. Po r. 1417 byl tu farářem V 17. stol. sproštěn manské povinnosti a
Heřman, biskup Nikopolský, jenž od Tá byl odtud statkem svobodným, který 1. 1756
borů (1420) pod Přiběnici utopen. Okolo od jezovitů Chebských koupen. L. 1773
]. 1469 opanován M. od Malovce Pacov potažen k nábož. fondu a 1. 1790 prodán
ského a teprve r. 1474 navrácen. L. 1475 ke Kynšperku.

zastaven pánům z Lobkovic,

ale po ně

Milikovíce, ves u Krumlova, l. 1419
jehož potomci
z Li (1449 Jindřich, 1449—1482 Petr, 1452
sova, jehož synové jej prodali (1600) Evě Jan) se Svatomíry z Milikovic nazý
Kaplířové ze Slavkova. Připojen pak vali. Od konce 15. stol. patřily k panství
kolika desítiletích zase vyvaděn. L. 1593 sídlo Svatomíra z Popovic,

prodán Michalovi Španovskému

1645. Krumlovskému.
hrabě
Milín, městec u Příbramě, prvotně bez
Šebe pochyby přísl. hradu Kamýka, avšak od
Voži založení Karlšteina přísl. tohoto. Kromě
ckému. Zámek 1. 1746 vyhořel a pak se toho tu byl služebny dvůr k témuž hradu.
rozpadl. Kostel v l. 1752—1754 z části V 18. st. M. pro vzdálenost od Karlšteina
přestavován, pak dlouho zanedbáván a te vysazen s okolními vesnicemi za zvláštní
prve vl. 1896—1899 péčí faráře M. La statek, jehož užitky ]. 1755 Terezianskému
yera opraven. Erb: Červená růže na stří ústavu šlechtičen přikázány. Erb: Na mo
brném štítě (erb pp. z Rožemberka. — drém štítě orlice polovičná, v pravo stříb ,
vlevo červená se zl. pružinou (snad erb
H. IV. 234.)
Míličov, ves u Kralovic, jež se r. 1327 nějakého pána z Kolovrat, který byl Karl
přip. Ok. ]. 1350 byl tu farní kostel, jehož šteinským purkrabím).
podacími pány byli: 1368—1372 Oldřich,
Milína, n. manství koruny České, které
Jaroslav a Podiva, 1383 Podiva, Zdebor a l. 1459 při Sasku ponecháno.
Petr. Od r. 1392 vyskytuje se M. jako
Milína, Milna (něm. Milhlnelh, dříve
přísl. hradu Krašova (avšak l. 1423 On Mulnod), ves u Vyšního brodu, která se
dřeje Špalka ze Slatiny). l.. 1575 odpro vyskytuje od r. 1380 jako přísluš. hradu
dán Šebest. Lažanskému z Bukové a Rožemberka.
držen pak ke Chříči. Kostel v 16. stol.
Milkov, Milkovo, véska u Bezdružic,
opraven a l. 1615 rozšířen. Fara tu v 17. st. která patřila vl. 1115—1186 klášteru
Kladrubskému.
R. 1227 držel ji hrabě
zanikla. (PA. VII. 43.)
Miličov, Mileč, n. ves v okolí Krato Kojata & odkázal ji Maršovi, od kteréž
k Neustupovu, při němž zůstal do r.
Tehdá jej koupil František Euseb.
z Póttingu
(1—1679). Jeho syn Jan
stian prodal M. (1681) k panství

noh. Václav z M. obdařil 1. 1409 kostel doby byla vsí vladyčí. L. 1379 patřila
Petrovi, později tu seděla větev pánů ze
(pův. Miljuko'vo), Švamberka, od 15. stol. patřil ke hradu
ves u Stříbra, která patřívala od r. 1115 Krasikovu a později k Bezdružicům.

v Kratonohách.
Milíkov, Milikovo

klášteru Kladrubskému a v jehodržení
se ještě 1. 1352 nacházela. V 15. st. se
děla tu větev pp. ze Švamberka a l. 1508
patřil ke Svržnu. Později patřil ke stat
kům města Stříbra.

Milkovice,

dvůr n. i tvrz a ves u Zá

hub, 1. 1323 sídlo Albínovo, l. 1384 z části

ke Staré. Jan ze Skály

pr. (1437) tvrz

Matěji 2 M íkovic

(1-j. 1451). Později tu

seděli Prockové

z Kolomut (1451 Jan,

Milíkov (něm. Miltigau), ves u Kynž 1500 Petr). Barbora z K. prodala M. Jiří
vartu, ok. !. 1390 na tři statky rozdělená, kovi Klusákovi z Kostelce a tento
jež byly manstvím pp. z Leuchtenberka. (1551) Janovi Rašínovi z Ryzembvrka.
Většíčást drželi pánové : Hertenberka.
Od té doby patřily ke Staré. (H. K. 311.)
Jednu část pr. l. 1441 Jan Tyzl z Taltic,
Milobuz, n. místo nějaké u Sázavy.
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Klášter Sázavský dostal od Břetislava I. vystavěný. Měl jej napřed Jindřich Berka
řeku od M. až k jeskyni Zakolnici, tedy z Dubé a od r 1391 nejstarší jeho syn
Hynek (1-j. 1413). Po něm následovali
někde od Vranik až kus pod Sázavu.
Miloňovice, ms 11Strakonic, jež pa synové Jaroslav a Jindřich, z nichž tento
patřila od r. 1243 křižovníkům Svatomář bratra přečkal, a okolo 1. 1470 zemřel.
ským, avšak léta 1318 statek Ctiborův a Když se synové tohoto dělili, dostal se M.
l. 1373 Baška a Petra. Odtud se nazývali Petrovi, jenž bydlel na Zákupích. Synové
Kočkové a Vlaštkové 2 M. Na tvrzi se jeho Zikmund a Jiljí prodali jej Zdisla
děli v16. st. Radkovci z Mirovic, od vovi Berkovi a ten jej na dobro k Záku
r. 1541 Buzičtí z Buzic. Později se tu pům přivtělil. Hrad opuštěn nedlouho po
vystřídaly rodiny Dýmův, Lažanských Koli— r. 1518. (H. X. 319.)
chrejtárův, Vítanovských a Doudlebských.
Míltigau, ves u Kynžvartu, správně
l.. 1685 přik. k Vlachovu Březí. (H. XI. česky Milíkov řečená.

2430
Miloňovice,

Milžany, ves u Kadaně, jež se již
n. ves v okolí Dobrovítova, i. 1314 přip. Patřívaly ode dávna ke stat

kům města Kadaně.

jež v 15. st. spustla.

Milostice viz Milhostice.
Milostín,

Mimoň (něm. Niemes. pův. Nimandes,
ves u Rakovníka, jež patřila Nimands), město pod Ralskem. Ve '14. st.

r. 1186 klášteru Kladrubskému.

Ve byl tu farní kostel. Okolo ]. 1371 koupili

14. st. byl tu kostel ňlialní ke Kounovu.
Polovice vsi byla v držení kl. Slovan
ského a od r. 1420 světských držitelů
(1463 a 1485 ke hradu Krašovu). V 16. st.
patřil M. pánům z Lobkovic, později ke
Krušovicům.
Milošovice, n. ves v krajině od Kolína
ke Chlumci n. C. Čeněk z M. prodal tu
(1401) dvůr Ješkovi z Báně. Odtud se
psali 1415 Zikmund, 1440 Procek a Do
rota (j' j. 1454), vdova po Matějovi Ka

Jan a Václav bratří z Vartenberka

a prodal M. (1578) Bohuslavovi Mazanci
ze Frymburka, jehož syn Karel ji 1, 1601

bátovi z Ujkovic, měla tu věno. Asi l. 1469 Janovi Milnerovi

patřily M. ke Hradištku.
Milotice (pův. Milotici), ves u Uhlíř.
Janovic, jež se přip. r. 1291 jako přísl.
Rataj. Později patřily k Talmberku, od
prodány l. 1477 Slavatů m, patřily odtud
k Čestínu kostelu a od r. 1713 ke Kácovu.
Milotice, ves u Pelhřimova, jež se přip.
r. 1300. Tehdá patřily k panství Červené
Řečice, avšak důchody bral Řečický farář.
Po r. 1437 zůstaveny při Peihřimovu.

mě

stečko M. a připojili je k Ralsku a Var
temberku. Když se Janovi synové rozdělili,
držena M. s polovice k Zákupům, s polo
vice k Děvínu. L. 1425 městečko od Tá
borů vypáleno a l. 1426 od nich zase vy
pleněno. Okolo l. 1500 patřila M. zase
k Ralsku, a nedlouho potom k Děvínu.
Karel z Bibršteina založil tu panské sídlo

z Milhauzu

pustil.

L. 1616 založeny kostelní knihy. Milnero
vým synům statek ten zabrán a l. 1623

JanoviHofmanovi ze Zeidleru prodán,
avšak že se tento zpronevěřil, puštěn léta
1633 ke knížectví frydlantskému. Asi tehdá
M. vyhořela. L. 1635 navrácena Hofma

nům a 1.1651 k. ji Jan Putz z Adlers
thurnu (1-1660). Starší tohoto syn Jan
Frant. Edmund stavěl (1663) zdejší kostel
(+ 1674). Bratr a nástupce jeho Jan Do

Milovanice, Milovanoviee, Milano minik potvrdil l. 1681 svobody obce a
vice, Véska u Ledče, jež patřívala napřed zemřel ]. 1725 odkázav M. tetě své M. Te
k Pertolticům a pak k Ledči.
rezii, vdané za Ludvíka hr. Hartiga (zemř.
Mílovanice, ves u Benešova, prvotně ]. 1735). Od té doby sdílela M. držitele
majetek kl. Louňovského a od r. 1420 své s Vartemberkem. L. 1778 leželi tu Pru
v držení města Tábora. Po vzetí statků sové, l. 1806 skorem celé město vyhořelo.
městských koupeny ]. 1548 k Popovicům, L. 1850 stala se M. sídlem c. k. úřadův.
pak patřily k Oticům a od 1. 1571 k Jan Erb: Modrý štít, u jehož spodu stříbrná
kovu. Později patřÍly k Jemništi.
zeď se stínkami, otevřenou branou, v níž
Milštein, n. hrad u Cvikova, ve 14. st. vytažená zl. mříže; za hradbou vynikají
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dvě věže každá s oknem i cimbuřím, cí později přísl. hradu Rábí, od něhož po
helnou střechou & zl. makovicí.
r. 1557 odtrženo a k Nalžovům připojeno.

Mimoňovice,

n. ves v okolí Orlíka

Mirešovice, Mirošovice (pův. Mire
šom'cí), ves u Bíliny, jež patřila ve 13. st.

& Milevska, jež se r. 1216 přip.

Mimov,.ves u Týna Horšova, již da klášteru Oseckěmu, a byla později sí
roval Milhost r. 1 196 klášterci, který chtěl dlem Mirešovských z Mirešovic. Ve
zříditi v Mašťově. R. 1379 byla tu vladyčí 14. st. byla tu fara, jejíž podací patřilo
zdejším vladykám a Lukovským, v l. 1399
až 1427 pak ke Kozlům. Poslední z Mire

ves, která spustla v 15. stol. & držena ke
Lštění.
Minice, farní ves u Velvar, v níž byl
farní kostel již před r. 1358. M. patřily
k věnným statkům královen Českých. Po
slední je měla králova Žofie, po jejíž smrti
zapsal král Zikmund M. Janovi z er
nína (1436). Později střídali se zápisní
držitelé. Ok. l. 1542 vyplaceny od Davida
Boryně ze Lhoty &zastaveny k Nelaho
zevsi. L. 1623 s touto dědičně doprodány.
V l. 1668—1678 kostel znova vystavěn.
Minice, farní ves u Žatce, po níž se
nazýval r. 1281 Vlk 1. M. Ve 14. st. byl

tu farní kostel, jehož podacími pány byli
1. 1363 Sezema, Pešek a Jiřík, 1379 Pešík,
Jiřík, Vlček a Jiřík, 1388 Vlček, 1433
Kryštof a Jan Kostelec. Potomci jich na
zývali se Vlčkové z Minic. V 16. stol.

seděli tu Šmohařové z Rochova. Po

šovských Jan prodal M. (1599) Zdeslavovi

Kaplíři ze Sulevic. Později patřily pp.
ze Šternberka,
byly 1. 1650 pro dluhy
odhádány a dostaly se Veronice Polyxeně
z Martinic. Bernart z M.prodal je (1668)

Žofii Anežce kněžně Dietrichšteinové a ne
dlouho potom připojeny k Bílině. Fara za
neznámé doby zanikla.
Miřetice, ves u Dol. Kralovic, po níž
se nazýval r. 1274 Čechan 2 M. Sice tu bý
valy drobné statky vladyčí, z nichž vznikly
v 15. st. statečky dědinníků. (Jeden z nich
drželi v 16. st. Růžkové z Rovnčho.) Léta
1789 bylo tu 28 svobodnických statků.
Miřetice, ves u Kadaně, v 15. st. přísl.
hradu Peršteina a též sídlo manův, kteří
k tomu hradu službu konali. V 16. stol.
patřily kŠumburku a pak ke Klášterci.

Miřetín,

Mirotín,

ves u Skutče, od

slední z nich Brykcí prodal je (1551) Kry 14. st. přísl. hradu Rychemburka.
štofovi Arnoštovi ze Štokova, jehož rod
Mířetín, n. ves v okolí Březnice (v býv.
t'u do r. 1577 seděl. Následoval pak Bohu Prachensku), kteráž se vl. 1506—1623
slav z Doupova, pak do r. 1604 Jáchym jako přísl. Březnice připomíná.
Hora z Ocelovic, vletech 1604—1632 Miriquido, starý název Krušných hor.
Štampachově, 1632 atd. Šenově ze Šenu. R. 974 daroval císař Ota biskupství Mezi
L. 1660 přik. k Pětipsům.
borskému veliký les v Chuticích mezi Sálou
Miřejov, ves u Hořic, 1. 1418 sídlo a Muldou a kraji Žiželským a Plisenským
Kunšovo, potom přísl. hradu Vřešťova a i slovy nejen zvěři v těch lesích, nýbrž
asi od r. 1540 sídlo Bukovských z Hu
i té, která by z velkého lesa Miriquido
stířan. L. 1620 zabrán a připojen pak přeběhla.
ku Bílým Poličanům. Pak tu byla jen tvrz
Mířkov, ves u Týna Horšova, okolo
& dvůr, a rozprodáním jich povstala ny 1. 1160 sídlo Hartmanovo. Kojata Hrabišic
nější ves. (H. V. 143.)
odkázal M. (1227) Maršovi, jenž ještě

Miřejovice, Miřovice, ves u Velvar, 1. 1271 žil. Ve 14. st. byl tu farní kostel,

prvotně přísl. hradu Roudnice.

Král Jiří jehož patrony byli: 1372 Jindřich, Albert,
Pavel a Oldřich, 1412 Zbyněk, Jindřich a
Radslav, 1417 Aleš a Radslav. Asi od

zapsal M. (1465) Radslavovi z Šebířova,

odkudž patřily k Beřkovicům. Od nich od
prodán dvorec jeden k Běškovicům a osta
tek dostal se 1. 1559 Kryštofovi z Lob
ko vic. L. 1698 připojeny k Veltrusům.
Mířenice, ves u Planice, !. 1452 sídlo

Amchovo a 1454 Olkmára z Neznašova,

r. 1498 drželi M. Miřkovští ze Stropčic
(1498 Přibík, 1524
1575 Přibík, 1576
L. 1603 přikoupen
v 17. st. sklesl na

Zdislav,
Sezema,
k Horš.
íilialní.

1550 Mikuláš,
1603 Vilém).
Týnu. Kostel
(H. IX. 115.)
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Mirkovice, Mirokovice (prv. Mirako 'ský z Grůnhot'u. Od r. 1788 byl v držení
vz'cí), ves u Krumlova, 1363 sídlo Bohu rodu Rychlých.
Mirošovice, ves u Uhl. Janovic, jež
slavovo (1- j. 1393) a l. 1373 atd. Kama

retovo. Matěj z Holkova prodal tu vl. 1474 patřila r. 1295 ke hradu Ratajům a při
až 1477 platy Janovi Blahutovi z Krum Ratajích až do r. 1850 zůstávala.
lova a Petr Višně z Větřín l. 1480 dva
Mirošovice, ves mezi Benešovem a
poddané ke kostelu Krumlovskému. Prahou, ]. 1415 a potom přísluš. hradu
[ onyno statky získány k témuž kostelu, Zlenic, s nímž připojena k panství Komor
k němuž pak celá ves kromě jediného ního Hrádku.
dvorce patřívala.
Mirotice, městec u Mirovic, již 1. 1299
Mirkovice, někdy ves v okolí Luže, osada s farou. Král Přemysl II. prý faru
v l. 1372—1417 poplužný dvůr, který pa obdařil & králové Václav (1299) a Jan
třil ke hradu Košumberku.
(1341) dědiny mnohé potvrdili. Podací
Miroslav, ves u Benešova, !. 1403 kostelní náleželo králům a vl. 1400 a
statek Petra z Cimburka a v 16. st. přísl. 1422 provozováno také od Karlšteinských
zámku Léštna, s nímž přip. k Tloskovu. purkrabí. Císař Zikmund zapsal M. Zde
Miroslav, n. ves v krajině Žlutické a slavoviTluksovi z Buřcnic (1436),
v bývalém újezdu Krašovském, která pa od jehož potomků je král Jiří vyvadil. Týž
třila vl. 1186—1239klášteru Kladrub postoupil M. (1469) Lvovi a Protivovi

skému.

Mirošov,

bratřím z Rožmitála

a drženy odtud

farní ves u Rokycan, prvotně k Rožmitálu zápisně (sice se pokládaly za

přísl. blízké tvrze Dvorce a hradu Drštky,
s nímž přip. k Rožmitálu a k němu do
r. 1588 držen. L. 1588 oddělen při dělení
bratří Gryspeků a Blažej Gryspek prodal

přísl. Zvíkova). L. 1491 držel je Zdeněk
Lev, ale po jeho smrti statky jeho všechny
rozprodány a M. připojeny ke Zvíkovu.

Jiří Ernreich ze Švamberka propustil M.
jej 1. 1616 Adamovi st. Vratislavovi
2 poddanství (1610), což i císařem Ru
z Mitrovic. V těch dobách tu založen zá dolfem ll. schváleno. (Viz PA. XI. 568)
mek. Po Adamovi ("i- 1624) následovala Svobodným městečkem zůstaly M. jen
Saloména Vratislavova z Prostého, pak 4 léta, neb l. 1614 se zase poddaly Janovi
Adam Václav Boryně ze Lhoty, l. 1653 Jiřímu Hořčicovi : Prostého. Odtud

dcera jeho Maří Majdaléna, po níž dědil patřily k Bratronicům.

manžel Diviš Frant. Vratislav

Asi okolo 1. 1637

(1- 1677). následoval Kryštof de los Olivos, a pak

Syn tohoto Adam František (1- 1694) vy ok. l. 1651 Jiří Václav Černín z Chu
stavěl tu kostel a následoval po něm syn děnic, 1655 Vilém Smil Hořčice 2 Pro
Jan Antonín. L. 1726 prodán ve dražbě stého, l. 1665 Lad. Hrobčický z Hrob
c. k. dvorské komoře & připojen ke čicc. Od tohoto k. je Kateřina Alžběta
Zbirohu. Tehdá se tu vzmáhalo hornictví. Běšínova a l. 1675 přip. k Cerhonicům.
Fara přenesena sem z Chylic.
Svobody městečka v l. 1746 a 1793 po
Mirošov, ves u Pelhřimova, ve 14. st tvrzovány. Léta 1756 vystavěna zvonice.
statek arcibiskupův k Řečici, od r. 1417 VM. narodil se (1852) M. Aleš. Erb:
přísl. Pelhřimova. Od něho odprodán a Na modrém štítě orlice polovičná v pravo
patřil ]. 1628 Přechovi z Řisnice.
Od stříb., v levo červená se zl. pružinou, zl.
Anny M. Odkolkové z Počenic koupil jej zobákem & drápy (erb pp. z Janovic, Ol
Václav Adam Rašín zRyzemburka a bramovic, Kolovrat atd.).
pr. (1678) Janovi lgnácori Vltavskému
Mirotin, ves u Kamenice n. L., jež se
z Manšvertu.
L. 1686 koupil jej Jan 1. 1378 přip. Královna Eliška tu tehdá při
Albrecht Berka z Reinfeldu. L. 1702 kázala plat k oltáři sv. Václava na Praž
prod. M. Alžběta Odkolkova M. Ferd. ském hradě. K Černovicům přip. M. dosti

Jiřímu Vraždovi z Kunvaldu. Později pozdě.
'
Mirotin viz Miřetín.
jej držel Leopold Blažej Talacko z Je
štětic, a 1.1757lgnác Arnošt Fučíkov
Mirovice, město (v staré době Miro
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17. st. dolovati počalo, vystavěno mnoho
domků pro horníky a zakladatel Jiří Zde
něk Vratislav z Mitrovic pojmenoval novou
osadu po svém příjmení. L. 1722 založena
kaple, 1726 dostavěna a zříz. při ní ad
ministratura, která l. 1747 na faru pový
šena. (Faktor, Blovice SB.)
Mítrovice, ves u Sedlce s tvrzí n. vla
pocházeli Radkovci z Mirovic. Velká dyčí sídlo (Bohuněk 1-j. 1390, 1396 Jin
část městečka patřila ke království a držena dřich, 14oo Přibík). Kdy a kteří předkové
ke Zvíkovu (1323). Tak to bylo i v 16. st. Vratislavů z Mitrovic tu seděli, nelze
Dědičná část dílem !. 1534 od Fremdárů vypátrati. Okolo l. 1430 seděl tu Herbort
z Pruku mezi sousedy rozprodána, dílem : Otradovic, později Mitrovští z Ne
od pp. ze vamberka skoupena, tak že myšle [1462 Bohuslav, 1477 Mikuláš,
část tato pak k Orlíku dědičně držena. 1489 Bohuslav, 1539 synové tohoto Jan
L. 1575 Švamberkům k dědictví prodány. & Jiřík (1- 1579), Bohuslav a Burjan]. Roku
Císař Rudolf Il. potvrdil (1594) obyvate 1584 k. M. Mikuláš Velcmyský : Vele
lům, častými ohni zuboženým, výroční myšlovsi (1-j. 1607), po němž syn Maxi
trh 1. 1499 udělený a vysadil koňské trhy, milian (1- 1615) a vnuk Mikuláš (1- 1626)
k čemuž od vrchnosti (1597) právo piva následovali. L. 1635 k. M. Jan ernín

více a Mírouičky, a posud tak u lidu).!
Začátek jich byl staročeský hrad s koste-j
lem sv. Klimenta, kterýž hrad záhy zanikl.
Trhová osada pod ním rozdělena byla na
několik vladyčích statků, jichž držitelé
s Nestrašovskými, Tušovskými, Němčickými
a Dvořetickými (později i Myslínským'i) se
o podací dělili. Od jedné vladyčí rodiny

vařiti & o statcích říditi dostali. L. 1625 z Chuděnic, jehož syn Humprecht Jan je
obnoveny tu katol. řády. Jan Christian prod. (1659) Petrovi Vilémovi z Říčan.
kníže z Eggenberka udělil městečku z moci L. 1670 následoval "Petr Arnošt Vrati
palatinské (1683) nové trhy koňské a do slav 2 M. Potomek jeho Frant. Ignác vy
bytčí a císař Jozef l. (1710) nové výroční stavěl (1736) zámek Mladé M. Vratisla
trhy. Od kněžny Marie Ernestiny obdrželoi vové drželi M. až do poč. 19. st. (MB.
l. 1711 jisté svobody, od císaře Karla VI.,l Vlll. 42.)
(1734) dobytčí trhy a od cís. Marie Terezie
Mitrvald,
jméno šlechtického sídla
(1748) potvrzení všech svobod. L. 1816 u Plzně, na němž seděl [. 1343 Oldřich
vystavena kaple na hřbitově. L. 1850 staly z Litic. L. 1414 koupila je obec Plzeňská
se M. sídlem c. k. úřadů. Erb: M. pe & udělala na tom místě hřbitov.
četí erbem král. Českého. (M. Xll. 125.)
Mittelberg, ]. 1256 hora u Něm. Brodu,
Miřovice viz Miřejovice.
na níž stál kostel a při něm byly stříbrné
Mísenburg (t. j hrad nade Mží), pů doly. Přip. se ještě 1. 1405.

vodní jméno Nyžburka.
Miskov viz Myslkov.
Místečko viz Městečko.
Místní názvy viz Jména.
Místo viz Město.

Mizkolezy, Miskolezy, ves u Jaro
měře, jejíž část k. (1541) Jan Dobřen—
ský z Dobřenic (1- 1557). Syn jeho Jiří

vyzdvihl tu tvrz ('l' 1582). Janovi ml. z D.
M. 1622 pobrány a prodány l. 1623 Vald
(pův. Mlšov, Mlčou, Milšov), šteinovi. Od něho postoupeny l. 1624 k Ná
ves u Blovic, která se přip. od. r. 1349 chodu. Po r. 1634 datovány Vídeňským
jako přísl. hradu Rožmitála, avšak později servitům, ale 1. 1636 zase k Náchodu kou
ke Spál. Poříčí patřila
peny. (H. V. 58.
Mitov, ves u Blovic, která se od r 1349
Mladá (něm. Lodus), ves u Budějovic,
jako přísl. hradu Rožmitála přip. L. 1588 jež se přip. r. 1263, jsouc tehdá sídlem
oddělena k Mirošovu a v 17. stol. přip. vladyčím. Později patřila ke statkům města
k Poříčí. V M. narodil se 1. 1821 B. Moser. Budějovic.
(Faktor, Blovice 63.)
Mladá, farní ves u Benátek, l. 1341
Mitrovice, farní ves u Blovic, |. 1626 založená a proto M. nazvaná. Tehdá tu
jen osm chalup (řeč. Hut), které patřily byl farní kostel, jehož podací příslušelo až
k Železnému Újezdu. Když se tu ku konci do r. 1397 farářům Lysským, vl. 1413

Míšov
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až 1415 Janovi z Hradce. Patřila pak
k Lysé, l. 1509 přidělena k Milevicům, pak
přip ke Kostomlatům, s nimiž se dostala
k Benátkám. V 17. st. zanikla fara, l. 1787
tu zřízena lokalie, která l. 1855 na faru

povýšena.
Mladějov, ves u Sobotky, ve 14. st.
s farním kostelem, jehož podací rozděleno
bývalo mezi vladyky Mladějovské, Pařez
ské, Hubojedské a Samšinské. V 16. st.
patřil M. k Veliši a část podací k Rovni.
L. 1603 odprodán Hynkovi Kozlovskému
z Kozlova, jenž tu tvrz postavil. L. 1611
dostal se M. v držení purkrabí z Donína,
]. 1623 zabrán a přip. ke kn. Frydlant
skému. Stal se manským statkem téhož
knížectví, ]. 1638 zase dědičně prodán a
byl pak v držení Ostroměřsky'ch z Ro
kytníka, později držen k Rohozci & Kosti,
ale zase 0dpr.odán Fara, která v 17. st.
zanikla l. 1740 obnovena. (H. X. 7.9)
Mladějov, kostel sv. Štěpána u Chotě
budic (Mašťova), n. farní ves, jež se r. 1 196
přip. Před r. 1363 byl tu farní kostel. M.
drželi r. 1363 vladyky z Hluban a Jiří
z M., r. 1395 Aleš a r. 1405 Jindřich
z Dubé. Část patřila l. 1454 k Chotě
budicům. Od husitských válek byla celá
ves pusta, jen kostel zůstal. Statek ten pr.

Mandaléna Žakavcova z Nebílova (ok.

611

třila v l. 1404—1456 ke hradu Zavlekomu,
v 16. stol. k Neprachovům a od r. 1591
| k Nalžovům.

Mladíkov (i Mladíkovicel, ves u V0
lyně, po níž se nazýval r. 1274 Beneš z M.
V 16. st. patřila k Dobrši a od r. 1609
k Přečinovu.

Mladkov (něm. Wichstadll, pův. Wit
kensladt), městec u Králík, patrně od ně
jakého Vítka na místě české vsi M. vy
sazený. Ve 14. stol. byl tu farní kostel.
M. držel l. 1354—1369 Buzek ze Žam
pachu ke Kyšperku; s ním přip. k Žam
pachu Jan z Potšteina zastaviv l. 1513 Žam
pach, sedčl tu na tvrzi. Okolo ]. 1516 k.
jej Mikuláš a Otík bratří z Bubna, ale
ok. l. 1543 zase k Žampachu vyplacen.
L. 1568 přidělen M. ke Králíkám. l.. 1697
obnovena fara a v l. 1736—1744 postaven
tu nový kostel. Erb: Stříbrný štít, u jehož
spodu tři zelené pahrbky a na nich tři
jedle své přiroz. barvy. (H. ll. 93.)
Mladočov, farní ves u Litomyšle, jež
r. 1349 i s farním kostelem postoupena
k biskupství Litomyšlskému. L. 1408 patřil
M. Vavřinci Toulovci, který jej daroval
t. r. ke špitálu v litomyšli. Od té doby
byl M. městským statkem. V 17. stol za
nikla fara a M. přifařen k Dol. Újezdu.
L. 1786 zřízena tu lokalie a l. 1807 fara.

a přip. Mladoně, Mladoňov. Mladeňov, Ma
loně (něm. Lodus &nikoliv Neustift), \'es
Mladějov, n. ves, která před r. 1510 u Kaplice, jež od r. 1380 patřila k pan—
ství hradu Rožemberka.
spustla a náležela k Jivjanům.
Mladějovice, ves u Strakonic, !. 1298
Mladoňov (původně 14Mladoně, něm.
sídlo Veclovo a Čadkovo a 1. 1342 Bo Plattelschlag), ves u Chvalšin, jež patřila
hunkovo, po němž syn Přech(1 347_1468) od r. 1268 klášteru Korunskému a
následoval. V 15. stol. seděli tu Mladě v 15. st. přip. k panství Krumlovskému.
jovští z Mladějovic (1413—1460 Při Mladonovice, ves, která se 1. 1331
bell. Následoval Jan Vrabský z Vrabí, jako přísl. zboží Korytského připomíná a
jenž se králi Jiřímu protivil; proto (1467) snad do okolí Klatov dopadá.
tvrz M. dobyta & rozmetána. Po Janovi
Mladošovice, farní ves u Třeboně,
r. 1540) Janovi ml. z Lobkovic

pak k Mašťovu.

(j'-j. 1508) následovali potomci [1517 Aleš,
1523 Jan, 1566 Kerunk, 1569 Jan-, 1582
Mikuláš, pak bratr jeho Aleš, tohoto syn
Kerunk (1-1618) a tohoto synové]. L. 1622

v níž byl ve 14. st. kostel filialní ke Tře

boni. V 15. stol. patřily Hárovníkům

z Petrovic &později přip. k Třeboňskému
panství. I.. 1331 přifařeny M. ke Třeboni
dostaly se'M. do rodu Lažanských z Bu a l. 1783 tu zase fara zřízena Kostelní
kové a měly stejné držitele s Manětinou. knihy založeny 1.1664. (TB. 442.)
L. 1782 přik. ke Štěkni. (H. XI. 242.)
Mladotice (prv. Mladoticí), ves u Čá
Mladice, Mladický (obecně Klemen slavě, která byla ode dávna a zejména
tinov, Klementice), ves u Planice, jež pa 1. 1339 jměním klášt. Vilémovského.
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S klášterstvím dostaly se M. Trčkům a něm stříb. věž ze štukoví stavěná s dveřmi,
v l. 1557 až asi 1596 drženy k Lichnici. oknem a cimbuřím. (H. V. 136.)
Pak odděleny k Suchotleskám a l. 1638
Mlčechvosty, ves u Velvar, prvotně
jmění Mělnickěho proboštství. Císař
přip. k Ronovu.
Mladotice (i Miadce). ves u Kralovic, Zikmund zapsal M. (1436) Janovi ze Smi

jež patřila v l. 1115—1186 klášteru řic a drženy napřed k Roudnici, pak k Běš—
Kladrubskému a od r. 1193 kl. Plas kovicům. Po r. 1544 vyplaceny a přik.
skému. K Plasskému panství drženy M. ke hradu Mělníku.
až do r. 1850.
Mlaka, ves mezi Třeboni a Hradcem,
jež patřila až do r. 1596 ke Stráži a odtud
ke Třeboni. V 18. st. vystavěna tu kaple,
na jejímž místě 1. 1769 kostel a při něm
1. 1773 kaplanství zřízeno. (TE. 444.)

Mlčkov, véska u Milevska, jež se do
stala r. 1291 biskupství Pražskému, ale od
14. st. patřila pánům z Rožemberka k Při
běnicům, v 15. st. ke Zvíkovu a od 1. 1581
k Milevsku.

Mlečice (vlastně Bnečice), farní ves
u Zbiroha, jež se přip. r. 1228 jako ma

Mlazice (prv. Mlazia), ves u Mělníka, jetek kláštera Svatojirského. Později
jež [. 1364 od Ješka ze Vliněvsi klášteru ujali ji králové a drželi ji ke Křivoklátu.
pod Mělníkem prodána. L. 1436 zapsána Ve 14. st. byl tu farní kostel a manský
Janovi z Černína a později přip. k pan dvůr se službou ke Křivoklátu. L. 1460
ství Mělnickěmu. (BM. 712.)
přip. k Týřovu, a když tento prodán Ja.
Mlazov, Mlazovy, farní ves u Pla novi z Lobkovic, připojeny ke Zbirohu.

nice, ve 14. st. s farním kostelem, jehož V 17. stol. zanikla fara a M. přifařeny
podacími pány byli z části páni z Rožem k Drah. Újezdu. L. 1767 zřízena tu ex
berka, : části 1404 Zachař, 1419 Petr. positura a l. 1858 fara. (A. Drachovský,
V 15. st. seděli tu Mlazovští z Těšnice. Bneěice. VTáboře 1887.)
Od- nich koupil M. před r. 1540 Václav
Mlekojedy (ob Mlíkojedy, pův. Mleko
Vyntíř z Vlčkovic. V l. 1557—1570 jedí), ves u Brandýsa n. L., jež se přip.
patřil Kouskům ze Sobětiček, v 17. st. r. 1235. Král Václav I. prodal M. tehdá

Tomkům z Čejkov, od nichž jej koupil klášt. Milevskému. L. 1385 patřily M.
(1694) Jan Vilém Příchovský. V 18. st. k Lobkovicům, při nichž potom stále zů
patřil pp. z Berku a Dohalským. Fara stávaly.
zanikla v 17. stol., ale 1. 1773 tu zřízeno
Mlekosrby (ob. Mlíkosrby, pův. Mleko
kaplanství a 1. 1857 fara. (TB. 234.)
Mlazovice, městec u Hořic, ve 14. st.
s farním kostelem. Držiteli byli: 1360 Jiřík,
1387 Diviš Piskle, 1400—1408 Všeslav

srbi), farní ves u Chlumce n. C., někdy
s tvrzí. Na té seděli: l. 1375—1383 Jan

Šesták z Přestavlk, 1395 Mikuláš K0
kot ze Slemene. Asi r. 1397 k. k Pře
jehož synové byli stavlkům. l.. 1495 držel je Jan Bořek
Václav a Jan. M.“ nabyl potom nějaký z Poličan, a Václav z Dohalic prodal
vladyka Černín. Když Žižka ]. 1424 pány je 1. 1528 k panství Chlumeckému. Pro
u Skalice porazil, přitrhl k M., pána na tože kostel na Luhu zanikl, vystavěn kostel
Chod z Charvatec,

tvrzi dobyl a zabil a tvrz vyvrátil. Mě
stečko M. patřilo v 16. st. k Holovousům,
ale Albrecht Smiřický (15941 připojil je
k Hořickému panství. V 17. stol. zanikla
fara a kostel přifařen k Hořicům. L. 1721
kostel obnoven a l. 1735 zřízena při něm
lokalie, jež l. 1856 na faru povýšena.
L. 1735 městečko vyhořelo. L. 1784 ob
drželo majestát na výroční trhy. Znameo

l. 1709 v M. Při něm zřízena l. 1787 lo
kalie :: l. 1857 fara. (H. V. 301)

Mlekovice, ves u Kouřimě, n. s tvrzí,
1369 sídlo Vavřincovo a synův Majnušo

vých, 1440—1453 Olbrama : Klučova,
1461 Mikuláše ze Zásmuk, od jehož po

tomků je k. (1497) Jiří Voděradský

: Hrušova. Kromě toho tu byl svobodný
dvůr. Po Voděradských drželi M. Mír
nitý rodák Jan J. Dusík (nar. 1739). Erb: kové ze Solopisk, zejména 1.1558 Adam
Červený štít, u jeho spodu trávník a na a l. 1574 synové Simeon, Svatomír a Pro
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kop, naposled tento sám (1-j. 1579). Po-1 měřic), jež se přip. r. 1186 jako přísluš.
'kláštera Kladrubského. Pozdějipatřila
zději přip. k panství Zásmuckému.

Mlekovidy (něm. Mlíkoged),ves u Lito ke statku Býčkovskémukřižovníkův
měřic, v níž byl farní kostel již před r. 1363. :Pruský ch. S Býčkovici přip. M. k Plo
M. patřívaly rodinám městským v Litomě-I skovicům.
řicích, které tu mívaly dvorce. Později pa
Mlýnec (něm. Larnbecher), ves u Vyš
třily obci Litoměřické, jíž l. 1547 za |ního brodu, až do r. 1380 přísl. hradu
brány, ale 1. 1559 zase navráceny, ]. 1621 i Rožemberka, ale Petr a Jan bratří z Ro

opět zabrány a Janovi hrab. z Tilly za-| žemberka

staveny, !. 1628 pak navráceny.

známé doby fara zanikla.

Za ne-l

darovali jej t. r. kl. Vyšňo

brodskému.

Mlýny, ves pod Choustníkem, ode dávna

|
Mlekožiř, Mlekožiry, n. ves nezná-| přísl. hradu Choustníka. V 14. st. nazývají
mého položení, kterou daroval Břetislav Li, se M. městečkem, ale v 15. a 16. st. \es
kostelu Boleslavskému.
,nicí. Kostel zdejší l. 1402 povýšen na farní,
!avšak v 16. stol. spustl a fara zanikla.
Mlík- viz Mlek-.
Mlyňany (pův. Mlyňané), ves u Žlutic, iL. 1609 od základů obnoven a věží opa
l. 1379 na několik statků rozdělená (naí třen. (TB. 729.)
Mlýny, ves u Benešova, n. s tvrzí. Tu
dvou Racek a Střech),1
. 51405
tuí odumřel l. 1382 Ješek Oříšek a dědila
Racek z Mostce. Od r. 142
seděl seděl
na tvrzi
Odolen z Oračova a ještě l. 1461. Po po něm Markéta ze Zahrádky. V 16 st.
jeho smrti dostaly se M. obci Žlutické patřily k Léštnu, od něhož l. 1664 s Tvo
k jich špitálu.
i řešovicemi odtrženy a pak při nich po
Mlynáre (pův. Mlynáří), předměstíŽa-i nechány.
tecké okolo kostela sv. Jana křt.., jenž byli Mnetěš (obec. Netč'š), ves u Roudnice
r. 1357 kostelem farním posvěc. sv. Janu! od Mnetěcha založená, jež se připomíná
Ev. Podací nad ním náleželo měšťanům \'e 12. st. Biskup Jindřich Zdík vykonav
Žateckým.
l. 1138 pouť do Svaté země, příčinou byl
Mlynařice, n. ves v okolí Kdyně, jež založeníkláštera Strahovského. k ně
bezpochyby vypálena od Bavorů, když vál muž dána ves M. s Řípem a vesnicemi.
čili s pány Ryžemberskými. Jako pustá ves Klášter tu míval (1410) tvrz s dvorem.
náležela r. 1539 k Ryžemberku.
L. 1420 mu odňata a byla v držení svět
Mlynařovice, ves u Pianice, n. s tvrzí, ském (tuším vladyk z Běškovic). Vilém z Ro
na níž seděli l. 1362 Vyšemír, Heřman a žemberka vyvadiv ji, připojil k Roudni
Ješitbor, 1381 Bohuslav, 1442 Mikuláš ckému panství.
ze Sedliště. Okolo ]. 1500 seděl tu Mí
Mnětice (pův. Mnětici,t. j. rod Mnatův),
kuláš ze Snopoušova a po něm vdova ves u Pardubic, jež byla od r. 1244 jmě
Alžběta zMokře (1542). Potom se do ním vladyčím (Bohuslava & Fabiana, Mysli
staly k Srbicům a l. 1579 odprod. k Něm bora a Benedy). Okolo l. 1300 seděl na
čicům. (H. IX. 239.)
tvrzi Mikuláš, 1393 Markvart z Duhan,
Mlynářovice v. Lhotu mlynářovou. pak měli tu statky: 1415—1456 Vavřinec,
Mlýnce, ves u Podbořan, n. stvrzí. 1448—1474 Hertvík, po němž následoval
Zde seděli 1375 Radim, 1387 Ješek, 1419 syn Jiřík. Od toho k. M. Chrudimská
Mikuláš a j. Od r. 145 2 vyskytují se v držení
obec, kPardubicům.
když však jí M.(H.
1. 1547
vzaty, pro
Harantové z Kořen. Když Jan H. ok. dány
.66 .)
Mnich farní ves u Kamenice n. L.,
l. 1603 zemřel, prodány M. (1614) Václa
vovi st. ze Štampachu a přip. k Valči. v níž byl farní kostel již ve 14. st. Pa
Později odděleny, ale zůstaly v držení Štam trony' jeho byli 1. 1359 Purkart, l. 1398
pachův, z nichž Kryštof tu 1. 1704 kapli Jindřich, Mikuláš a Vilém al 1405—1428
a Václav I. 1733 zámek vystavěl.,Štam Léva z Mezného. Potomek tohoto Oldřich
pachové drželi M. až do vymření l. 1830. (1505 atd.) odkázal M. Oldřichovi mlad,
Mlýnec (starý), ves u Ploskovic (Lito Mezenskému a ten jej pr. (1539) Václa—
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vovi Krajíři z Krajku. Od 1. 1552 se 1367 Jan Žižka, Filip, Dčtmar, Tichava
děli tu pp. zTalmberka (Jan &Linhart a Zdeněk Lála, 1377 Filip 2 M., Přibík
'i- 1552, pak onoho syn Bohuslav 1- 1581 z Milčan, Jan Soběhrd & Kotoun z M.,

a jeho dcera Mandaléna Malovcova

1392—1400 Hynek z Valkeřic a Pecman

T 1584). Pozděi-i ujala M. Saloména Ří ze Svojkova, 1410 Hanuš a Hynek bratří,.
čanská z Talmberka (1-1597), po níž 1433 Jan a Beneš ze M. Od těchto po
syn Jan Litvin následoval. Vl. 1602 až cházel rod Velenských ze M. V 15. st
1630 drželiM. Lapáčkové ze Rzavého, ves spuštěna a zůstal jen kostel, bez fary.

odtud Černínové z Chuděnic al. 1655
přik. k Červ. Lhotě. l-. 1759 obnovena
fara, která v 17. st. zanikla. a stará tvrz
faráři za obydlí vykázána. (H. lV. 27o.)
Mnich, ves u Veselí n. L., n. s tvrzí,
po níž se psali Smrčkové ze M. (Předek
jich Ješek l. 1383—1397, potomci jeho:
1407 Jan, 1447 Heřman.) Po smrti Více

mila z Jetřichovic

Mnichovice

(původ. Mnichovici), ves

u Dol. Kralovic, v níž byl farní kostel již
před r. 1358. M. patřívaly od nepaměti
arcibiskupům k panství Křivsoudovskému,
avšak byla tu také tvrz. Od 15. st. drženy
k Vlašimi a v 16. st. připojeny ke Křiv
soudovu. (H. XII.)

Mnichovice, městečko u Říčan, zalo
a Hynka, syna jeho, ženona klášterství Sazavském, odkudž

byly spory 0 M. Potom se dostal pánům i jmé'r'i'oM Silvestr opat založil tu okolo
Hradeckým a přip. k Řečici. (H. IV. 341.) r. 1140 basiliku na počest sv. Michala &
všech nebeských Ctností, která nedlouho
Mnichov, město u Teplé, jež se 1. 1273
jako přísl. kl. Teplského připomíná. Ve potom povýšena na farní kostel. M. zů
14. stol. byl tu farní kostel a podacími staly v držení kláštera až do r. 1421. Cís.
pány byli opatové. Také tu byl manský Zikmund zapsal městečko M. (1436) Mi

dvůr službami ke klášteru povinný, který kuláši Trčkovi z Lípy. Později dostaly
1. 1495 od opata koupen. Ferdinand I. za se do rodu Kostků, a Anežka z Kanfunku,

stavil M. (1530) Hanušovi Pluhovi z Rab vdovapo ZdeňkoviKostkovi : Postupic,
šteina, ale ok. 1. 1547 zase ke klášteru odkázala M. (1483) Vladislavovi králi. Po
navrácen. Obyvatelé dostali (1620, 1637, zději zase zastaveny Jaroslavi ze Šelm
berka & drženy odtud ke Kom. Hrádku,
1747) od opatů svobody a od cís. Jozefa ll.
majestát na trhy. V l. 1719—1725 kostel k němuž v 17. st. dědičně puštěny. L. 1531
prý
majestát na trhy obdrželo. L. 1629
znova vystavěn. Erb: Štít s erbem králov
ství Českého, nad tím přílbice otevřená
s korunou, z níž dvoje rohy jelení vyni
kají; po obou stranách přikryvadla černá
a zlatá.

Mnichov (ob. Míchov),ves “ Strakonic,
jež patřila od r. 1243 křižovníkům Svato
mářským, ač tu i byl statek vladyčí (1243
Albertův).

založeny kostelní knihy. L. 1631 obdrželi
obyvatelé od Adama z Valdšteina svobodu
piva vařiti a od cís. Ferdinanda ll. maje
stát na trhy. l.. 1746 přistavěny ke kostelu
kaple a l. 1754 znovu vystavěn. Erb: Čer
vený štít, v němž jsou dva pštrosové držíce
každý zobákem celý pancíř a nad tím
oděnec s dobytým mečem, stoje jednou
nohou na hlavě jednomu a druhou na
hlavě druhému pštrosovi.

Mnichov, správné jméno české vesnice
Mnichovice (obec. Zálabí), předměstí
Můnchsdorf slove.
Kolínské, n farní ves (již 1354), jež za
Mnichov, ves u Bíliny, jež patřila.od ložena skrzeopaty kláštera Sedleckého.
r. 1209 klášteru Oseckčmu. Král Jiří V l. 1357—1378 tu nový kostel stavěn.
zastavil ji 1469 Václavovi z Černčic a Později odcizeny, dostaly se v držení Ko
potomstvo tohoto jej drželo k Vodolicům. línské obce a l. 1410 od kláštera do
v okr. Ronšperském ležící, ltterá německy

Později ten statek v dědictví uveden a roz prodány. V 15. st. byly předměstím Ko
kouskován. M. později přip. k Libčevsi. línským. l.. 1497 vyhořel kostel a l. 1513
Mnichov, kostel sv. Barbory, n. farní opraven, avšak fara před tím zanikla.
ves u Nového zámku. Patrony kostela byli V 16. a 17. st. mělo Zálabí svoje před
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stavenstvo pod vrchním právem Kolínské starší dcera Emanuela. Erb: M. pečetí
obce. L. 1681 kostel zdejší 0 loď rozšířen. erbem král. Českého. (H. Vi. 93.)
Mníšek, samota u Záříčí, někdy dvůr,
Mnichovice, n. ves mezi Tyništěm a
Lípou. L. 1495 přip. se jako přísl. Často l. 1365 ještě les ke hradu Litickému pa
třící. Dvůr M. koupen 11.1542 od Václava
lovic ke hradu Litickému.
Okrouhlického z Kněnic se statkem Polici;
Mnichovice, n. ves u Žlutic, jež se
týž nebo jiný byl 1. 1558 přísluš. hradu
1. 1375 v nadání kostela Žlutického při ,Potšteina.
pomíná.
Mnichovice, správné pojmenování ves l Močerady (pův. Močuradi), ves u Horš,
Týna, jež patřila v l. 1115—1186 klá
nice na Vyšňobrodsku, jež slove německy
šteru Kladrubskému. Ve 14. stol. pa
Mům'chschlag.
Mnichovská hora. (1502, něm. Můnz třily M. ke Kloušovu, v 16. st. ke Lštění,
IV 17. st. k Srbicům a od r. 1711 k Chudč

berg, vlastně Můnchsberg), hora u Lipého. |nicům.
Mnichovství, samota u Vyhnanova, Močidlany, n. tvrz, dvůr a ves u Dříně,
která se od 16. st. jako přísl. statku Dou v polnostech Újezda pod Kladnem dosahu
dlebského připomíná.
jících k lukám pod Dříní. Na dvoře seděl
Mníšek, ves u Jindř. Hradce. Jindřich do roku 1374 Pavlík z Újezda, tvrz měl
ze Stráže prodal tu 1. 1366 plat bratřím 1. 1378—1382 Hrdoň a po něm (1396)
z Rožemberka. L. 1415 žil Oldřich ze M. Jan Dítě z Praček a 1412 Modliboh z Heř
Od 15. st. objevuje se M. jako přísluš. manic. Ok. ]. 1422 držel je Václav z Plo
hradu Stráže.
tišt, a dcery jeho prod. je (1447—1453)
Mníšek městečko za Zbraslavi se zám k Buštěvsi. Asi tehdá všechna ves vypálena.
kem, který povstal z tvrze, která bývala (H. VIII. 274.)
ve 14. st. sídlem královského zboží (od
Močidlce, farní ves u Žlutic, jež se
r. 1372 v zástavním držení Jindřicha kní přip. od r. 1204 jako přísluš. kláštera
žete Litevského. Také tu býval ode dávna Plaského.
Později (1319) ujali ji ke
farní kostel. Král Václav udělil M. (1409) hradu Rabšteinu, a proto vyskytují se jako
v manství Janovi z Lestkova. L. 1433 patronové farního kostela: r. 1356 Oldřich
držel jej Jan Tluksa z Vrabí a l. 1437 Pluh, r. 1358—1380 králové, r. 1422 Bar
Předbor z Řepnice, jehož potomstvo tu toš z Hořovic, r. 1427 Jan st. 1 Rabšteina.
do r. 1487 sedělo. Tehdá koupil M. Jan Později patřily ke hrádku Sichrovu av 16. st.
Vratislav z Mitrovic (1-1520). Synové k Rabšteinu. Konečně přip. ke Žlutickému
jeho rozdělili M. na 4 díly. Díly tyto za panství. L. 1775 kostel vyhořel a l. 1782
potomstva zcelovány a zase děleny. Potom znova stavěn. L. 1787 zřízena při něm
byly tři čtvrtiny v držení jedné &čtvrtina lokalie, protože fara v 17. st. zanikla, a
v držení druhé pošlosti. Ke spojení došlo l. 1855 .fara obnovena.
teprve skrze Zdeňka Vratislava l. 1623 Močidlice, n. .ves aneb jen hospodář
('j- 1641). Strýci a dědici jeho prodali M. ství u Heřm. Městce (1351), které se po
(1655) ServáciEnglovi z Engelsflussu, zději nepřipomíná.
jenž znova vystavěl zámek (1656— 1672)
Močovice, ves u Čáslavě, ve 14. st.
a vodovod v městě (1—1674). Následoval přísl. kl. Sedleckého k Malešovu, ke konci
po něm syn Servác Ignác, po němž byl 15. st. statek Václava Hamerníka z Bo
dědicem (1704) synovec ignác Rudolf. Když žejova (1-j. 1492) a jiných vladyk. Obec
tento l. 1743 bezdětek zemřel, dostal se Čáslavská koup. (1539) dvůr od Prokopa
M. Marii Viktorii hrab. z Umwerthu, jejíž z Lukavce a ostatní části, i drženy M.
potomstvo (Hynek, Jan-!- 1792, Jozef-!-1822 odtud k Tupadlům. Ok. [. 1784 ustavila
a Ignác 1-1827) tu do vymření sedělo. se tu náboženská obec pod obojí.
L. 1756 vystavěn zdejší kostel. L. 1838
Modlany (prvotně Modlané), farní ves
přirčeno panství Marii Anně hrab. Pach u Chabařovic, v níž byl farní kostel již
tové (1- 1847), po níž následovala nej před r. 1364. M. dostaly se r. 1334 klá
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šteru Roudnickému, ale již r. 1337 ujal Božejovicům. Okolo l. 1580 odděleny pro
je zase biskup Jan a připojil je ke hradu
Kyšperku, k němuž pak stále patřily a při
něm i po rozprodání panství ponechány.
Kostel l. 1692 znova postaven a do r. 1773
skrze jezovity Šejnovské přisluhováno. Léta
1786 zřízena tu lokalie, která později na
faru povýšena.
Modletice (prv. Modletici), ves u Říčan,
l. 1336 sídlo Šimonovo, l. 1403 Ojířovo.
L. 1472 připsán plat v M. ke kostelu sv.
Jiljí v Praze a Václav Hrzan z Harasova
prodal zde plat (1502) kapitole u sv. Víta.
Sice patřily M. dlouhý čas k Předboři, ale
v 17. st. byly samostatným statkem, jehož
držitelé se rychle střídali. (Viz je v Som
merově topogr.)
Modletín, far. ves u Chotěboře, v 16. st.
přísl. Lipky. L. 1617 odprodán Janovi st.

z Dobřenic, od něhož postoupen (1620)
Eufemii Kustošové z Dobřenic. Po ní
se dostal M. dceři Marjaně Františce,'vd.
z Bloenšteina
(1- j. 1644) a potom pr.
(1644) Václavovi z Věžník. V držení Věž

Bedřicha z Čejkov, jenž na spustlé vsi nový
dvůr postavil, ale jej 1. 1589 obci Písecké
prodal. Odtud měly stejné pány s Božejo
vici. (H. Vll. 258.)
Modřany, farní ves u Zbraslavě, jež
se přip. r. 1178. Tehdá daroval tu Sobě

slavll. dědinykostelu Vyšehradskému.
Ve 14. st. byl tu farní kostel, jehož pa
tronem byl některý kanovník Vyšehradský.
Sice tu byl také dvůr sakristána u sv. Víta
a nějaký vladyěí statek. Větší část náležela
pak Novému městu Pražskému, jemuž sice
]. 1547 vzaty, ale zase navráceny. l.. 1622

postoupeny ke kl. Zbraslavskému,

při

němž až do zrušení, nicméně i potom při
Zbraslavi zůstávaly. Po zaniknutí fary zří
zena tu lokalie a l. 1855 fara. (M. V. 19,
X- 93-)

Modřejovice

(prv. Modřejovici), ves

u Rakovníka, n. s tvrzí, l 1318 sídlo Pů
t0\o & l. 1360 bratři Jana a Vrše, jichž

potomci se nazývali Vršové z Modřejo

vic. Asi ok. l. 1380 se odtud vyprodali
níkův zůstal M. dlouhá léta a dostal se a M. (kromě nějakého malého statku) pa
pak Voračickým, kteří jej k Malči připo třily ke hradu Krakovci. L. 1570 odloučil

je Jan Újezdecký z Červ. Újezdce, je

jlili.
Při lokalie,
kostele založeny
v 18. st. kostelní
založeném
zříz.
l. 1787
knihy
a hož potomci (c. 1588 Šebestian, 1619 Jan

faral.

1856 zřízena. (PA. IV. a X.)

Jaroslav, synové toho Adam a Jan, 1680
Modlibohov Modlibov, ves u Čes. tohoto dcera Lidmila M., vd. Schadova)
Dubu která byla ode dávna až do r. 1624 jej do konce 17. st. drželi. Později spo
přísl. Čes. Dubu, avšak l. 1624 ke statku jeny se statkem Slabeckým. (H. Vlll. 116.)
Starému Dubu přip. & při něm do r. 1850

zůstávala.
Modlice, n. véska u hradu Valdšteina
(u Turnova\, v níž l. 1413 plat k novému
oltáři v Jičíně poukázán.
Modlíkov, ves u _Sedlce, ode dávna
na drobné statky vladyčí rozdělená, z nichž
jeden Petr Chroust (1482) od Mik. Luknosa
z Měšetic koupil. Část patřívala v 16. st. ke
zboží Vlksickému, z ostatku povstaly čtyři
svobodnické statky.

Modřejovice i Modřovice, ves u Pří

bramě, n. s tvrzí, l. 1367 statek Držkův,
Ješkův a Otíkův, pak Jana, syna Otíkova
(1402). L. 1408 seděl tu Jindřich, I. 1492
Prokop a Ondřej. Na poč. 16. st. drženy
kJincům z části, ostatek drželi Kerun
kové z Lomu. Tito prodali svůj statek
Floryanovi Gryspekovi a patřil pak k Rož
mitálu a Strýčkovu. Ostatek patřil rozlič
ným držitelům. Dvůr a tvrz přip. k Vy
soké. (H. Vl. 133.)
Modliškovice, jinak Petrovice, někdy Modřiluhy, ves, která se ]. 1088 v zá
tvrz, dvůr a ves u dvoru Dvorce blíže Proti kladním listu kapituly Vyšehradské přip.,
vína, ok. l. 1339 statek lvanův. Asi v ty neznámého položení.
doby obdržel Ctibor z M. ves Chřepice a
Mohelka, řeka, slula dříve Mohel

stal se praotcem Chřepických z Modli nice.
škovic. Okolo l. 1382 měli oba statky
Mohelnice,

ves u Mnich. Hradiště, jež

bratří Ctibor a Chval, v l. 1454—1462 dostala jméno své, že založena při ústí
jakýsi Petr. Později přip. M. k blízkým Mohelnice od mnichův Hradištských ve
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13. (ne-li 12.) st. Ve 14. a 15. st. byl tulM. na drobounké statky rozdělili. Skoupil
farní kostel. M. zůstala v držení kláštera je v l. 1593— 1603 Jan Václav Koc z Do
Hradištského až do r. 1420. Odtud byla brše. Později přip. k Týnci.
v držení světských držitelův; část byla
Mojžíř, Možíř (staroč. Možíeř), farní
1. 1555 k Valečovu, část ke Hradišti & část ves u Ustí n. l.., n. s tvrzí. Farní kostel
od r. 1567 k Loukovci. V 17. st. patřila tu byl již ve 14. stol. a pány byli 1364.
část k Zásadce, která l. 1695 ke Hradišti Ješek : _Vilhartic a Petr z Buškovic a léta
přip. Loukovecká část dostala se 1. 1725 1393 bratří 2 Lungvic. Od 1. 140.1. vysky
ke Svi-janům. Když fara zanikla, ponechán tuje se jako přísl. hradu Blanska & tak
velebný starožitný kostel bez duchovního i v 16. st. Později patřila k Březnickému
pastýře. (M. XIX. 1.)
»
panství. L. 1593 kostel obnoven, po r. 1623
Mohelnice, Mohelka, přítok Jizery fara zanikla. l.. 1787 zřízena tu lokalie
a l. 1851 fara.
(v jó. sr. i Berounka).
Mohelnice, potok tekoucí do Mysliv Mokošín viz Makušín.
Mokov, Mukov, ves u Bíliny, v níž
ského potoka (1372).
Mohelno, n. ves daná r. 1292 klášteru byl farní kostel již ve 14. st. M. vysky
Zbraslavskému, snad nynější Dvořisko tuje se od r. 1415 jako přísl. hradu Skalky.
u Chocně.

'
Od 17. st. byl M. přísl. zámku Bíliny. Po
Mohrenstein, n. léno České koruny zaniknutí fary přifařen M k Bílině. l,. 1760
v Horní Falci až do r. 1800 doznávané. kostel znova postaven a přifař. k Mrzlicům.

Mohuřice, Mouřice

(prv. Monříci),

Mokovíce,

jiné jméno vsi Hřivinova,

ves u Trh. Svin, jež se r. 1186 připomíná které se opakuje v německém jeho názvu,
(obyvatelé i Mohuřičané).
Oldřich ze totiž Makomilz.
Dvorce prodal M. okolo 1. 1503 panen
Mokrá., ves u Hor. Plané, jež se r. 1268

skému klášteru

v Krumlově,

ale po—(na mokrých) připomíná. Tehdá se do

zději přip. k panství zámku Krumlova.

stala klášteru Korunskému,

při němž

Mochov,

městec u Českého Brodu, ve zůstala až do sloučení většiny klášterství
14. st. s farním kostelem. Držitelem byl s Krumlovským panstvím.
vl 1360—1377Peslin Najmburský,
Mokrá, Mokrý, ves u Turnova až do
jehož potomci nazývali se Mochovskými r. 1593 přísl. zámku Rohozce, odtud až
z Machova. L. 1396 následoval Hertvík do r. 1850 Svijan. Zde se Fr. J. Tomsa
Falcner, 1. 1407 Ctibor z Tichonic
a ('j- 181'4)'l. 1753 narodil.
l. 1413 držel Jindřich z Cach M. ke hradu
Mokřany, ves u Jílového, l. 1214 přísl.
Jenšteinu. Jeden osedlý patřil do r. 1420 statku Řepčického. Pustá tvrz M. s vesnicí
ke kanovnictví Vyšehradskému. Páni ze patřila v 16. st. k Lojovicům.
Stráže získavše M. přip. jej ku Přerovu,
při němž zůstal do r. 1611. Tehdá jej
císař Rudolf ll. postoupil Maří Majdaleně
Trčkové a přip. ke Kounicům. L. 1641
městečko od Švédův vypáleno. Asi tehdá
zanikla fara a M. přifařen k Bříství. L. 1765
velká část městečka vyhořela, vl. 1846
až 1847 byly tu často ohně. Erb: Modrý
štít a v něm pokosem stříbrný štít, jehož
spodek jest_zelený a na něm orlice modré
barvy' se zl. zobákem a jazykem rozžave
ným. (Erb vladyk z Mochova. — Trnka,
Kounice

5_0.)

Mochtín,

.

_

Mokřany,

ves u Sedlce, po níž se psá—

val rod Řidlů : Mokřan.

Mokré, Mokrý (něm. Gauendorf, pův.
Gangendorf), ves u Budějovic, jež se léta
1331 připomíná.

Mokříce, Mokře, v 16. stol. jméno

Drahkova u Blovic.
Mokřice, n. ves u Lužan, l. 1323 sídlo
Zdislavovo, [. 1462 bratři Mikuláše a'Ji-.
říka. L. 1464. připojena ke Kon'ecchlurnu.
(Snad stávala v lese Chotěšově. —- H. V.
206.)

Mokropsy horní a dolní (jinakvelké

ves u Klatov, již pr. Břeněk a malé), dvě vsi u Zbraslavě, z nichž jedna

ze Skály r. 1398 Půtovi z l.?olan. V 16. st. se r. 1088 v zákl. listu Vyšehradském při
patřil M. Sedleckým z Ujezdce, kteří pomíná. Oboje byly r. 1228 příslušenstvím
Místopisnýslovnik: Část historická.
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kláštera sv. Jiří. V horních M. byl farní
kostel již před r. 1356. Svatojirskémuj
klášteru patřily až do r. 1420. R. 1436
zastavil je král Zikmund Oldřichovi Med

od 1. 1644 patřila k Libčevsi a l. 1644 až
1670 ke kostelu od Oseka přisluhováno',
l. 1670 založena fara a l. 1687 kostel znova
vystavěn.

kovi z Valdeka. L. 1477 patřily bratřím
Starý Montfort, n. léno koruny České
z Vrabí a pak jich potomkům. L. 1549 (ještě 1501) l. 1630 již promlčené.
z Kolovsi.
Morany, Muráň, ves u Dobříše ode
Ok. 1. 1570 ujaty k rukám královským a dávna na drobné statky zemanské (pak
l. 1584 dědičně prodány Karlovi z Koko svobodnické) rozdělená.
řov a. Po častém střídání držitelů byly na
Morašice, ves u Chrudimě, l. 1349
poč. 17. st. v držení Smolíků ze Slavic
& od r. 1620 Albrechta Jiří Bryknára. farní ves Litomyšlského biskupství s tvrzí.

zapsány Janovi Kolskému

Tento je 1. 1622 prodal a zase se držitelé
často střídali, až pak přik. v 17. stol. ke
Zbraslavi. Fara v 17. st. zanikla. L. 1737
vystavěn nový kostel, l. 1787 zřízena lo
knlie a l. 1857 fara.

Ve vsi seděli: l. 1226 Předbor, [. 1382
Hereš, [. 1394 Čeněk. Od r. 1430 držel

je Trystrarn z Barchova, později Andě
lové z Ronovce, od r. 1544 Mik. Štítný;
ze Štítného, od r. 1550 Hamzové ze
L. 1631 prodány Johance
Mokrosuk, Mokrosuky, ves u Sušice, Zabědovic.
Pětipeské ze Žlunic a dostaly se skrze
od 14. st. přísl. Vilhartického panství. Při ni v držení rodu Lobkovského a od
jeho dělení ok. l. 1560 dostala se ke Ko
něho 1646 Františkovi ze Šternberka.
linci. L. 1579 k. M. Volf Gothart Per
glar z Perglas, jehož potomci tu měli L. 1651 přešly v držení Kaiseršteinů a
l. 1661 koupeny k Městci. Fara v 17. st.
tvrz. L. 1623 zabrán a přip. k Vilharticům
zanikla. (H. I. 186.)
a pak patřil k Hrádku. V l. 1670—1679
Morašice, farní ves u Litomyšle (1349
byl zase samostatným statkem. (H. Xl. 1'24.)
Mokrovousy (prv. Mokrouousi), ves s far. kostelem). Část patřila ode dávna
u Nechanic, n. stvrzí. V M. seděli 1366 ke klášteru a pak k biskupství v Litomyšli.
Ješek Košťál, 1380 Deněk, 1380 Tas, 1392 Ostatek skostelem drželi ]. 1293 Trojan,
Zdeněk, 1395 Bavor a j. Potomci tohoto 1318 Blud, 1368 Adam. Jindřich z Pot

byli Mokrovouští z Hustířan. L. 1484 šteina prodal M. (1370) Rudlinovi, rych

držel je Aleš : Ryzemburka a asi 1. 1512 táři Mýtskému, po němž je drželi (1387)

k. je Bořek Dohalský z Dohalic,

jehož Filip ze Slepotic

& Petr Frybergář.

polnmci (Václav, Bořek 'l- 1559, Mikuláš, Za husitských válek seděl v M. Michal
1590 Zdeněk 1-1598, 1605 Hynek, 1610 2 Kunvaldu. V 16. st. náležely M. až do
Václav, pak Hynek) je do r. 1651 drželi. r. 1547 z části k Litomyšli, ostatek s ko
L. 1651 koupil je Pertolt Záruba z Hu stelem k Sedlištkám. Oboje drženo od
stířan. Střídaly se pak v rodě jeho a Do r. 1547 k Brandýsu, odprod. sice l. 1558,
břenských a přik. l. 1707 k Sadovskému avšak zase l. 1574 přikoupeno. V 17. st..
přivtěleny k Litomyšli. Zajímavé zápisy
panství. (H. V. 343.)
Mokrý, n. ves v okolí Bohdanče, l. 1513 o kostele nacházejí se v archivu farním.
pustá. T. r. přikoupen s Bukovkou k Par (H. I. 26.)

dubicům.

Mokrý viz Mokrá.
Mokrý, přítok Vltavy u Vyšního brodu
(1259, něm. Ziehbach).
Molberg (vl. Můhlberg), n. přísl. ko
runy České, jež ]. 1397 k Míšni zastaveno.

Moravany

(původně Moravané, t. j.

osada Moravany zalidněná), ves u Čáslavě,
někdy s tvrzí, na níž sídleli l. 1318 Trojan,
1. 1339—1348 Michal a l. 1442 Zdeněk

z Nestajova.

Sice patřila ves až do

r. 1557 k Vilémovu, pak Jozefovi z Ger
jenž ji 1. 1577 dědičně koupil a

Moldava, Mulda, farní ves u Teplice, štorfu,

povstala na Bílinském panství při řece l. 1589 k Lichnici prodal. Ok. [. 1610 od—
Muldě a ok. 1. 1600 tu postaven kostel. děleny M. jako zvláštní statek, byly v držení
L. 1637 přidělena k Patokrejskému dílu a Robmhápův až do r. 1628, pak Trčků.
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L. 1649 koupeny zase k Lichnici a drženy jetek Vyšňobrodského kláštera při
pomíná.
'
pak k Třemošnici.
Moravany, farní ves u Holic, n. s tvrzí,
Mořiny, Mořina velká, ves u Be—
jež postoupena r. 1349 s farním kostelem rouna, již před r. _1359 farní, avšak ne
kbiskupství Litomyšlskému. M. byly ode dlouho před tím les. Karel [V. dal 1. 1352
& ten
dávna vsí vladyčí, po níž se psal r. 1244 M. a Mořinku kl. Emauzskému,
Přibyslav z M., 1. 1263 týž s bratrem Ol je držel jen do r. 1356; dvůr jeden držel
dřichem, 1293 Ludvík, 1318 Host, Bartoš (1367) malíř Jetřich Pražský. Podací nad
a Zdeněk. L.. 1400 seděl tu Habart z Lom kostelem náleželo ke Karlšteinskému pan
nice 11ještě 1. 1415 Čeněk z Barchova, ství. Dvůr n. Jetřichův byl svobodným
držitel jedné části, koupil druhou část, statkem až do r. 1850; statek patřil ke
která náležela k Slepoticům, a oboje přip. Karlšteinu. Fara za neznámé doby zanikla
k Dašicům, s nimiž se dostaly k Pardubi a kostel v 17. st. znova vystavěn.
cům. |.. 1782 postaven nový kostel na
Mořižaby, Mořcřaby, n. ves nad By
místě starého skrovného. Fara zaniklá ob šici za Mělníkem. L. 1530 přip. se jako
no'vena l. 1854, když 1. 1806 byla lokalie pustá ves na Byšickém zboží.
zřízena. (H. 1. 65, M. VI. 25.)

Moravčice,

prvotní jméno vsi Morav

ska u Chotýšan.

Moravčice,

n. dvůr u Lhoty Salačovy

(za Pacovem), r. 1544 pustý, jenž tehdá
připojen k Pacovskému zboží.

Morowitz viz.Moravice.

Mory, farní ves u Podbořan, v níž byl
farní kostel již ve 14. stol. Patrony jeho
byli: 1. 1363 Bušek, 1369—1395 Beneš,
1404 jeho sirotci. Později se odtud na
zývali Sokolové z Mor. V 16. st. patřily
ke Krásnému dvoru, odprodány l. 1573 a .
patřily do r. 1583 k Petršpurku. V l.- 1586

Moraveč, ves u Tábora, 'odkudž se
psalv l. 1381—1407 Fráněk zM. a l. 1417
Lipolt. Od r. 1432 vyskytuje se M. jako až 1621 patřily Fictumům, pak následo
a asi
přísl. Červ. Záhoří a v 18. stol. připojen vali do r. 1655 hrab. z Martinic,
k Chotovinám.
od r. 1664 markrabskému rodu Baden
Moraveč, ves u Pacova, ve 14. stol. skému. Od 1. 1783 jsou jměním knížecího
majetek arcibiskupův k Řečici. Tehdá tu rodu Švarcenberského.
Most, vlastně H n ě vi n m o s t (něm.
seděli též jeho nápravníci., Od 15. stol.
patřil světským pánům. nicméně až do Brůx, r. 1238 Bruchis, lat. Pons, král.
r. 1850 k Červ. Řečici. Po vydání tole město, jehož hrad (česky Mostský hrad)
rančního patentu zřízena tu fara pod obojí. nazýván byl také Landeswarte.
H. 111.
Moraveč, n. ves (snad něm. Marassen přip. se k r. 1040. Prvotně byla okolní
u Dlouhého Hradiště) v okolí Bezdružic, krajina jměním Hrabišiců, zejména Hra
jež byla r. 1379 příslušenstvím hradu Švam biše 1188—1 105. Syn jeho Kojata odkázal
berka a po r. 1420 vypálena.
trhovou ves M. kl. Zderazskému (1227),
Moravěves, ves u Mostu, n. statek Nedlouho potom vyvadil M. král Václav,
vladyčí, který měli 1333 Bořita, syn Li postavil tu hrad a pod ním vysadil opev
toldův, 1346 Litolt starší & Litolt mladší, něné město."Na hrad přeneseny úřady
1374 Bořita, okolo 1. 1390 zase Litolt. Bílinského kraje a tento nazýván pak Most
L. 1417—1418 připomínají se Jan, Václav ským. L. 1248 kralevic Přemysl hrad marně
("r j. 1437) a Albert (1- _i. 1437). Dvůr tu obléhal. Asi v ty časy povstal tu klášter
měli pak Vřesovci a l. 1467 přidělen Jaro minoritů, a křižovníci sčervenou hvězdou
šovi 'Jřesovci ke hradu Kyšperku. L. 1595 měli tu špitál, ale podací farního kostela
prodal Václav z Hochauzu týž dvůr s částí dostalo se Zderazským. Král Přemysl dal
vesnice Vilém. Kostomlatskému
z Vře—
](1273) městu první svobody, které od po
sovic, i připojeno to ke Dlažimi. L. „1671 :zdějších králů (1315—1525) potvrzeny.
:Purkrabími byli: 1269 Jetřich Špacman,
přikoupena k Postoloprtům.
Moravice (něm. Móromilz), ves u Vyš i 1297 Ondřej z Dubé. L. 1283 zastaven M.
ního brodu, jež se od r. 1400 jako ma jOtíkovi Braniborskěmu. Král Jan dal obci
47*
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pohořelé (1334) osvobození od platů a
též jinak ji obdaroval. Od Karla IV. (1370)
obdržela trh a potvrzeno jí l. 1371 a 1372
právo 0 statcích říditi a l. 1376 právo
míle. Král Václav obci pro její věrnost
přál, zejména jí udělil (1405) popravu, po
lepšil erb (1411) a udělil (1416) svobody
v příčině žen a dcerek zdejších. Hrad za

psal (1413) Martinovi Kladnému : Ma
lešova. Zápis ten přešel na Mikuláše
z Lobkovic, od něhož král Zikmund M.
vyvadil (1420). T. r. obsazen M. od Míš
ňanů k obraně proti husitům. Tito oblehli
l. 1421 hrad, který se již na slušné vý
minky vzdáti chtěl, avšak od příchozích
Míšňanů poraženi v poli a upustili od ob
léhání. Král Zikmund zastavil M. hrad a
město Bedřichovi starš. vévodovi Sa
skému (1423), jenž měštu l. 1425 budoucí
svobody vyměřil. L. 1429 učinili obyvatelé
s husity příměří a l. 1431 a 1434 dostali
majestáty na potvrzení svobod. Hrad drželi
Bedřichovi synové. L. 1455 město vyho
řelo a poddalo se pak Jiřímu Poděbrad—
skému. L. 1456 mu také hrad od knížat
odevzdán a svěřen Zbyňkovi Zaj íci z Ha

zemburka. Potom dán městu majestát na
potvrzení svobod (1456) a osvobození od
daní na 7 let.

Král Jiří mu 1. 1462 po

dobných svobod poskytl a přidal výroční
trh, začež ve věrnosti-setrvala. Hrad za
stavil krák (1465) svým synům a dostal
se při dělení l. 1472

napřed

Bočkovi &

potom Jindřichovi, jeho bratru. L. 1472
obdrželo město majestát na svobody, rad
nici a pečetění červ. voskem a vl. 1475
až 1501 na rozličné svobody. L. 1480 po
stoupil kníže Jindřich hrad Benešovi a
Ludvíkovi bratřím z Veitmíle, v jehož
rodě dlouho děděn. V1. 1499—1501 zí
skala obec podací kostelní, majíc tehdá
již dvahně statků po zemi. L. 1515 celé
město vyhořelo, pročež obdrželo osvobo
zení od daní a nový trh. L. 1517 stavěn
znova kostel; stavbu řídil M. Beneš. V ná
sledujících letech důchody obce tak se
zlepšovaly, že mohla statky kupovati. Ty
všechny obci 1. 1547 vzaty, ale později

zase navráceny. V držení hradu následoval
napřed Jan, nejstarší _syn Benešův, jehož
syn Petr ('i- 1542) právo své na Šebestiana,

nejmladšího syna Benešova, převedl. Po
něm (1- 1549) následovali synové, z nichž
Jan M. hrad držel. Dědily po něm sestry
Mandaléna a Anna. Po smrti krále Ferdi—
nanda (1- 1564) vzmáhalo se v M. lute
ranství, jež ok. l. 1590 opanovalo. L. 1578
zase větší část města vyhořela, po čemž
kostel tou a jinými pohromami zpuštěný
obnovován. Léta 1600 přistavěna věž a
l. 1602 stavba ukončena. Hrad vyplacen
l. 1584 od Anny z Veitmíle a přip. ke
král. komoře. l.. 1585 zastaven Ladislavovi
z Lobkovic,
ale když tento se do jed—
nání svého bratra zapletl, zabaven (1594)
a l. 1595 i s panstvím obci prodán. Na
poč. 17. st. byly v Mostě náboženské ne—

pokoje, které ani po udělení majestátu
(1609) nepřestaly. Luteráni si 1. 1612
nový kostel postavili. Spory ukončeny léta
1616 smlouvou. T. r. založen tu klášter
kapucínův. L. 1618 přidal se M. k odboj
ným stavům, ale vznikly nové náboženské
hádky. Po bitvě Bělohorské obsazen jest
M. od Albrechta z Valdštejna, jmění obecní
zabráno, katolické náboženství zavedeno
a klášterníci všemožně podporováni. Mnoho
sousedů se vystěhovalo. L. 1627 dostavěn
kapucínský kostel. L. 1628 potvrzeny svo
body obce a statky navráceny- l.. 1631
obsazen M. od Sasů. Po jich odchodu
dána na hrad císařská posádka. l.. 1639
Švédové město ztekli a poněvadž se hrad
nepoddal, vypálili. L. 1640 se Švédové
marně o hrad pokoušeli. Pro věrnost a
udatenství obdrželi sousedé l. 1642 roz—
ličná obdarování. L. 1645 obsazeno jes
město od Švédů, což se zase l. 1646 opa
kovalo. Potom obležen hrad a po někoé
lika dnech dobyt (v lednu 1646). Švédovo
zůstali tu posádkou až do r. 1649. P
válce bylo město zpuštěno a vypleněno;
hrad pak vl. 1651—1653 naschvál od
vlády sbořen. Znenáhla se město zotavo
valo, ale strádalo v 18. st. častými požáry.
L. 1724 zřízena pošta, [. 1749, 1784 po
tvrzeny svobody. L. 1778—1779 strádalo
město vpády Prusů a l. 1779 od nich ob
sazeno. V 18. st. pilně o kostelích stavěno
a opravováno. L. 1731 vystavěn kostelík
sv. Vavřince, současně stavěn kl. minoritů.
L. 1768 uvedeni sem piaristé, kterým da
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rován l. 1783 zrušený klášter panenský statku Hřešihlavskému. Od 16. st. patřilo
(viz Zahražany).
L. 1785 zrušen též M. k Libšteinu a pak k Liblínu.
kostel sv. Anny. l... 1791 zřízeno v M.
úplné gymnasium, při němž byla v l. 1805
až 1821 ňlosoňcká škola. L. 1820 vyho
řela velká část města. 1... 1848 dostavěno
stavení gymnasia. L. 1850 stal se M. sí

Mostky, Mostek

(něm. Pernlesdorf,

pův. Perngersdorf), vl. 1366—1369 sídlo
Žibřidovo a pak potomků (1400 Žibřid,
1465 Přibík, 1478 Jan). V 16. st. drželi

tvrz Hřebenářově z Harachu al. 1627

dlem c. k. úřadů (též zemského a horního přešly v držení Jozefa Arnošta Šrejnára
soudu). L. 1854 stavěny nové školy a mě z Rozeneku. Od r. 1673 patřily Kořen
sto se od těch dob rychle rozšiřovalo, ským zTerešova a Hamzům ze Za
zvláště od r. 1870, když tu vystavěna že bědovic společně a asi od r. 1692 Jiř.
leznice. Znamenití rodáci: Jiří Pontanus Hartlovi. L. 1760 přik. k Novým hradům.
z Breitenberka (1-1616), Jakob Spanmiller (H. lll. 263.)
Pontanus (1-1626), Julius Zwicker (1- 1738),
Mostov, Most, ves u Kynšperka, která
Florian Gassmann (1—1771), Jiří Šen ze patřívala ke hradu Kynšperku & k tak zv.
Šeneku (1602), Jan Jiří Verbig ('l- 1747), Leuchtenberským lénům. Od Kynšperka
Jos. Walter (1732) Elisabetha Vestonia tvrz a ves M. 1. 1606 Jiř. Arnoštovi Hof

(nar. 1582) tu vychovávána Erb: Modrý manovi z Mynychshofu prod. V držení
štít, u jehož spodku řeka a nad ní stříb. tohoto rodu zůstal až do r. 1630, kdež
most 0 třech klenutích, na něm dvě stř.
věže čtverhranaté, každá s dveřmi, okny,
kranclemi, cihelnou střechou a zl. mako
vicí; mezi věžemi je Český lev a nad ním
zlatá hvězda. (J. Cori, Gesch. der k. Stadt
Brůx.

Most- viz »most.
Mostek (pův. u most/m), ves u Vys.
Mýta, již odkázal hrabě Kojata r. 1227
Janovi. Od dávných dob až do r. 1850
patřil M. k Brandýsu. l.. 1724 stavěla tu
Marie Terezie hrab. Rottalová nový zá
mek, ale syn její Fr. Norbert hr. z Traut
mansdorfu, nemaje v něm zalíbení, stavby
nedokončil a části zboural. Zbytky okolo
1. 1874 úplně zbořeny.

Mostek,

prodán Janovi Bedřichovi ze Vchynic
(1-1638). Od Vchynských koupil jej 1. 1670

Jan Hertvík

z Nostic

a od Nosticů

[. 1693 Jan BedřichPerglár z Perglasu,
jehož rod tu do 18. st. seděl. Pozemským
statkem byl do r. 1850.

Moštice (pův. Moštici), véska u Vlkan
čic (Kostelce n. Č. l.), jež se dostala léta
1291 biskupství Pražskému.
Motoly, ves u Smíchova, jež se 1. 1 146
přip. L. 1228 patřily kl. sv. Jiří z části
a tak zůstalo do r. 1421. Ostatek byl kl.

Strahovského
a část patřila ve 14. stol.
pánům z Tetína. Císař Zikmund zapsal
M. městům Pražským, což ]. 1459 ob

noveno. Oboje části později od duchov
ves u Hostinného ve farnosti ních držitelů vyplaceny. Později dostaly se

Horní Brusnice, v 16. stol. jen mlýn pa
třící k Miletínu, od r. 1590 k Olešnici, po
zději k Hostinnému.
Mostek, n. tvrz a dvůr východně od
Dolan a jižně od Kostelce (u Jičína). Odtud
pocházeli: (1318) Příbek, Bohuslav &On
dřej, 1393 Petr Kdulinec. Okolo ]. 1411
držel jej Otík z Labouně a l. 1429 Zde

v držení křižovníkův Maltézských.
sv. Mouřenec, sv. Mouřic v. Rajsk ý.
Mrač dolní, véska u Benešova s tvrzí,
l. 1318 sídlo Zdislavovo a l. 1356 bratří
Oldřicha, Viléma a Ješka. L. 1405 držel

M. Beneš z Lopřetic a l. 1410 Oldřich.
l... 1438 seděl tu Beneš, předek Mrácký ch
z Dubé, jehož syn byl Petr. Ok. l. 1493
seděli tu Petr a Vilém a pak Jan, syn
V 15. st. spustl. (H. onoho. Po tomto dostala se M. mateři

něk zValdšteina.
V. 270.)
Mostek, n. ves neznámého položení
na klášterství Želivskěm (1226).
Mostiště, ves u Rokycan, která patřila

lidmile a ta postoupila M. (1540) Jaro

slavovi star. ze Šelmberka (—'r
1550). Po
něm držela M. napřed vdova Anna a pak
syn Jan (1- 1597). Po jeho smrti pr. dě
3. 1379 ke statku Svinné a v 15. st. ke dicové M. (1598) Adamovi ml. 2 Vald
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šteina & přip. ke Komornímu Hrádku.
L. 1638 oddělen za díl Janovi Viktory
novi z V., ale ten jej prohospodařil. Byl
pak v držení pp. z Vrbna až do r. 1709
a později přip. ke Konopišti (1725). Vrb
nové tu stavěli nový zámek, ale nedosta

Mraviště,

dvůr u Načerace, někdy ves.

L. 1437 zapsal Jan Sekyrka z M. statek
svůj v M. Mikuláši Rabasovi. Od 16. st.
patřila ves (: níž zbyl v 17. stol. jediný
grunt) k Načeraci.

Mrazov,

léta 1575 dvůr k Těchobuzi

(u Pacova).
Mrazov, ves u Teplé, jež se od r. 1273
místě kostela Veleneckého u Konic a Bří mezi statky kl. Teplského připomíná.
Mrdákov, farní ves u Domažlic, ves
ství, jež ode dávna patřila klášteru Břev
novskému (prý od r. 993). Ve 14.. a 15. st. Chodů Domažlických a od 17. st. přísl.
drženy M. ke zboží Přerovskému, s nímž statku Koutského. L. 1785 tu zřízena fara
se dostaly r. 1437 do zástavy. V 15. st. a l. 1811 kostel založen. (TB. 843.)
_,spustly, a proto slove r. 1547 Mračensko
Mrdice, n. tvrz u Heřmanova Městce,
ves pustá.
sídlo Mrdických z Mrdic (1325 Heřman
Mračnice, ves u Týna Horš., r. 1186 a jeho synové, zejména Bernart, 1356
přísluš. dvora biskupského v Mašovicích; Jaroš, 1373 Heřman a Bernart). L. 1382
tehdá prodána Mechtfridovi ze Slavkovce, prodány M. se zbožím Městeckým Čeň
V 15. st. zpustly
avšak jen do rodu jeho vymření; proto kovi z Vartemberka.
později ujata k panství Týnskému.
zůstávajíce přísl. Městce. (H. 11. 177.)
Mradice, ves u Postoloprt. R. 1238
Mrchojedy, ]. 1577 jméno louky u Stra—
vyměnil si ji Sulislav, purkrabě Loketský, konic (Golč. Jeníkova). Soudíc ze jména,
od kl. Břevnovského. Pak patřily kl. bývala tu ves.
v.ěli. (MB. 111. 72.)

Mračenice

(pův. Mračenicz), n. ves na

sv. Jiří a l. 1436 zapsány Hanušovi
Mrchojedy, ves u Uhl. Janovic, ode
Henigárovi. Později vyplaceny a zase ke dávna a již 1. 1337 přísl. klášt. Sázav
klášteru připojeny. V 18. st. připojeny ke ského, s nímž l. 1436 zastavena. Kromě
Stekníku, od něhož 1. 1817 odprodány. toho tu byl malý statek vladyčí. V 16. st.
Odtud byly statkem o sobě.
byly M. pusty a patřily ke Komor. Hrádku.
Mrakotice (prvotně Mrakolici), ves L. 1667 zase ke klášteru připojeny.
Mříčno viz Smiřično.
u Prčice, jež se 1. 1300 přip. L. 1391 pr.
Bohuněk z Vrchotic M. Přibíkovi ze Lhoty-.
Mrsklesy, ves u Lovosic, po níž se
V 15. st. žil rod M-rakotických : Mra nazýval r. 1276 Vojtěch 2 M. a Dražil z M.
kotic. Část M. patřila l. 1520 k Neustu L. 1454 patřil jeden grunt k Ohniči, v 16. st.
povu, l. 1543 k Beztahovu. Anna Říčanská čast ke Skalce a část k Milešovu; tuto pr.
pr. část (1599) od Kosovy hory Štěpánovi Václav Kaplíř ]. 1564 také ke Skalce. Zbyl
Jiřímu ze Šternberka
a patřilapak pak jeden dvůr kmecí, který pr. ]. 1584
k Oticům.
k Nedvědíči.

Mrakov,

n. ves na Smečansku, nyní

myslivna. L. 1328 dostala se v držení
Pražské kapitoly.
Mratin, ves u Brandýsa n. 0., l. 1379
statek Přibíka ze Sluh. Až do r. 1547
patřil Starému m. Praž., jemuž !. 1547
vzat a Mik. Šindeláři postoupen. Po ně
jakém čase dostal se M. v držení jezo
vitů Novoměstských a l. 1765 zakoupen
k Pakoměřicům. (MB. IV. 157.)
Mravinec, l. 1408 jméno vinice u Ži
tenic (Liton1ěřic).

raviny, v 15. stol. tolik co Lhota
Mra vin ná. _

Mrtníky

(pův. snad Brtnici, !. j. \če

laři), farní ves u Hořovic, v níž byl farní
kostel již před r. 1354. O podací jeho sdí
leli se Pešíkové z Komárova se sourodými
vladykami 2 M. V 16. st. patřila ves celá
s podacím ke Komárovu, s nímž připojeny
]. 1622 k Hořovicům. V 17. stol. zanikla

fara; léta 1786 zřízena ta lokalie. která
i. 1358 na faru povýšena. (PA. Xlll. 27'9.)
Mrvice, ves u Otic n."s tvrzí, ]. 1318
sídlo Muckov-o, 1380—1388 Zbyňkovo a
tohoto synův (Mikuláš, Bohuněk, Vilém).
L. 1414 k. M. Bohuněk, po němž synové
Mikulášovi následovali. L. 1545 patřila

Mrzlice — Můhlbach
ves M. k Oticům a l. 1585 prodána ke
Kosově hoře.
Mrzlice, farní ves u Bíliny, v níž byl
farní kostel před r. 1364. M. držel v l. 1364
až 1392 Rydkéř z M. V 16. st. patřily M.
k Razicům a l. 1698 přikoupeny k Bílině.
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král. potvrzení svobod a výroční trh. Léta
1635 založeny kostelní knihy. L. 1637 po

stoupeno M. Robertovi Geraldini

(zemř.

l. 1642) a skrze dceru jeho Marii Kláru
dostalo se v držení nanžela Odolana z Věž
nik (1- 1678). On a potomci jeho bydlí
Mstibín, název hradu u Hájka, který vali na novém domě Romanově, ale po
snad jest vzat zpodání lidu, ač není-li zději sídlo panské přeneseno do Lobez
vymyšlen dokonce. Tím se míní hradiště (1724). Ok. l. 1765 dostalo se M. v držení
»na sekaněc, severně od Hradištka mezi rodiny Cla ry Aldringen,
která je do
Vltavou & Sázavou, před samým jich ústím. r. 1802 držela. Pak se držitelé rychle stří
Mstihněv. dvůr, n. tvrz a ves u Křivan dali, až se dostalo ]. 1828 v držení Vaňků.
(Bydžova), na níž seděli l. 1414 Buzek a Znamenitý rodák J. Píč (nar. 1847) Erb:
Čeněk ze Sloupna. Jitka z Kamenice pr. Modrý štít a na něm orlice polovičná,
l 1443 pustou tvrz Jindřichovi a Fryd v pravo stříb., vlevo červená se zlatou
manovi br. ze Šlibovic. Pak připojen pružinou, zlatým pyskem a zlatými drápy.
k Meziříčí a asi 1. 1535 ke Smidarům. (Erb Špetlů z Janovic. — H. X. 396, Čer—
V 16. st. přik. ke Skřivanům. (H. V. 312.) venka, Památky Mšena.)
Mstislavice, ves u Ledče, kterou dal
Mšený. ves u Libochovic, n. stvrzí,
'Jan ze Lhoty l. 1391 synům svým Rat !. 1262—1284 statek Půtův a potom jeho
mírovi (1- j. 1410) a Albertovi. Později sedmi synův (potomci z Vetlé), 1347 Kun
patřily M. k Nelechovu. Albrecht z Le ráta a Plichty, 1379—1404 Jindřicha ze
skovce postoupil

ji 1. 1498 k oltáři sv. Slavětlna

Kříže farního kostela Ledeckého a počí
tána odtud k panství zámku Ledče.
Mstiškov, n. véska v okolí Mimoně,
jež patřívala k panství hradu Děvína.
stišov, ves u Teplice snad založená
od Mstiše, poprávce Bílinsk., před r. 1061.
V 16. st. patřila k panství hradu Krupky
(kromě části, která patřila ke Všechlapům).
L. 1584 odprodána od Krupky a později
přip. k Teplici.
Mstovice, n. mlýn v lesích (snad před
tím véska) u Dobrého pole (Čer. Kostelce),

a bratra jeho Alberta. l.. 1426

držel jej Půta z llburka a l. 1455 Vilém,
syn tohoto. Okolo l. 1542 patřil M. k Bu
dyni a ok.' l. 1555 oddělen za zvláštní díl

JiříkoviZajíci z Hazemburka (i 1580).
L. 1599 přik. zase k Budyni, ale odprod.

l. 1607. Koupil jej Jan Boryně ze Lhoty,
jehož syn Jan David jej ok. l. 1637 Jetři—

chovi z Malovic

prodal.

Malovci tu se

děli do r. 1674. Pak se tu několik rodů
vystřídalo & v 18. st. přik. ke Zlonicům.

Mtihava

(ob. Tihava), ves u Hořovic,

n. s tvrzí, ve 14. st. vladyčí statky (1395
jenž se 1. 1562 připomíná.
Mareš, Jan '" j. 1406, 1406 Drslav a j.).
Mšec, městec, jehož hrad nazýval se
V 15. st. skoupeny k Hořovicům. (H. VI.
Kornouz (viz to).
20 6.)

Mšeno, město pod Bezdězem, prvotně
ves králům patřící, kterou Václav lll. (1306)
Hynkovi Berkovi z Dubé zapsal. Syn jeho
Jindřich I. 1352 městečko ke království
vrátil a přip. k Bezdězi. Tehdá tu byl far.
kostel & některý drobný statek zemanský.
Proto byla později polovice královská a
polovice s tvrzí statkem panským. Tento
byl v držení Jana Bezdružického 2 Kolo
vrat, pak Kateřiny ze Smiřic (1' 1529), pak

Miickenberg,

n. léno koruny České,

jež [. 1459 při Sasku ponecháno.

Muckov,

samota u Vysočan (Boru),

n. ves a tvrz a sídlo větve pp. ze

vam—

berka (Dobeš 1379, 1-j. 1403 a šest jeho.
synův, 1454 Jan a 1464—1487 syn jeho
Burjan). Asi ke konci 15. st. přik. !( Boru.
Miihlbach, farní ves v Chebsku, v níž

byl kostel prý již v 10. st., jako Ves přip.
Lvů z Rožmitále &potom přik. k Bezdězi. se 1. 1290. M. býval přísl. hradu Cheb

Od Jana mlad. Špetle obdrželi obyvatelé ského. L. 1478 vypálen od Čechů, [. 1618
(1545) právo 0 statcích říditi a l. 1549 od Braniborův. L. 1610 založeny kostelní
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knihy. Až do r. 1627 byli tu evangeličtí:
Munchberg, město v Němcích, léno
faráři, potom katol. administiatoři a od' koruny České, již 1. 1630 promlčené.
1. 1753 zase katol. faráři. L. 1798—1799
Munice (pův. Mum'cí, tak i jméno slav
postaven tu nový kostel. (TE. II. 547.) ného 1'odu v 11. století), \'es u Hluboké,
Miihlreut, statek, jímž se pp. z Hohen ode dávna přísl. hradu Hluboké.
lohe l. 1361 koruně České v manství pod
Mury, n. městečko, nyní samota řeč.
ali.
u sv. Klimenta na ostrově řeky Ohře.
Muchopruny, Mukopruny, yes u R. 1226 a 1273 byla tu ještě ves, která

Polné, vl. 1628—1682 přísluš. Usobí, patřila kl. Doksanskému. L. 1342 mě
vl. 1682—1700 Frydnavy a od 18. st. stečko prý rozvodněnou'řekou zničeno.
Jisto jest, že za neznámé doby zaniklo
Mukařov (staroč; Mukařov, Mokařov), a že tu zůstal samotný kostel sv. Klimenta,
ves u Strakonic, jež se vyskytuje r. 1228 který za Jozefa ll. zrušen.
Mutějovice (pův. Mutějovíci), l'arní ves
jako přísluš. kláštera sv. Jiří, od r. 1243
jako majetek křižovníků Svatomářských a u Rakovníka, v níž byl farní kostel již
pak přísl. zámku Strakonického.
před r. 1369. M. patřívaly ode dávna krá
Mukařov, farní ves u Mn. Hradiště, lům k panství Křivoklátskému. Od králů
Stříteže.

v níž byl farní kostel již před r. 1363. M.
patřil až do r. 1420 klášteru Hradištskému.
Za světských držitelů držen také ke Hra
dišti. V 17. st. zanikla fara a M. přifařen
ke Hradišti. L. 1787 zřízena tu lokalie

zastaveny byla 1. 1337 Jindřichovi z Kau

funku al. 1554 Jeronymoviz Hrobčice.
V 17. st. fara zanikla,
obnovena.

ale 1. 1667 zase

Mutěnice (pův. Mulinici), ves u Stra

konic, jež byla od r. 1243 jměním kři
Mukařov, farní ves u Úště, v níž byl žovníků Svatomářských a pak přísl. zámku
kostel farní již před r. 1379. Podací nad Strakonického.
ním drželi vladykyzTěchlovic a z Kono
Mutěnín, městec u Hostouně, pův. \'es,
jed, r. 1422 však držela M. Markéta z Ke jež se přip. r. 1253. Bezpochyby založen
keřic, manželka Zikm. Děčínského z Var od Mutiny (1174—1185). L. 1253 držel
tem berka. V 16. st. přip. ke Konojedům. jej Zbraslav, l. 1291 Bořislav se syny.
V 17. st. zanikla fara a M. přifařen k Val Vl. 1333—1365 nazýval se po něm Pro
lteřicům. L. 1754 kostel znova vystavěn, tiva. Tehdá tu byla fara. V 1. 1388—1413
]. 1786 tu zříz. lokalie, která později na držel jej Racek z Hostouně, od r. 1424
faru povýšena.
Pavlík z Bělovic. Ok. l. 1513 prodal jej
& l. 1854 fara.

Mukařov, farní kostel a samota, někdy s tvrzí Mikuláš Henigár

ze Žeberka

i ves u Kostelce n. Č. 1., v níž byl farní Jiříkovi z Vidršperka,
jehož rod (1532
kostel již před r. 1372. M. drželi r. 1372 Jan, 1569 Jan, 1598 Jan, c. 1630 Jakub

vlad. z Klučova, r. 1394 Purkart Strnad
z Janovic a jeho potomci, avšak od
r. 1409 vyskytuje se v držení kláštera
Karlovského v Praze. Část tato patřila

Jan, 1689 František, 1734. Jan Bedřich,
a Kryštof Václav atd.) tu až do našeho
století seděl. Teprve po smrti Kryštofa
Karla (1- 1852) prodán. l- 1646 založeny

pak ke zboží Tehovskému. Sice byl ostatek kostelní knihy. L. 1751 zámek v_vhořel.
od 16. st. přísl. Kostelce n. Č. 1. V 17. st. Erb: Štít polovičný nahoře zlatý, dole
ves od Švédův vypálena a fara zanikla. stříbrný (erb pp. : Hostouně), v horním
L. 1790 tu zřízena lokalie a l. 1855 fara. poli havíř drže v rukou kladiva, “ 110311531
Mukojedy, ]. 1389 ves Přísnáka : Koz na trávníku červ. liška v běhu. (H. IX. gr.)
mic, táž jako Mrchojedy.
Mutice, ves u Ml. Vožice, ode dávna
Mukov viz Mokov.
na drobné vladyčí statky rozdělená (1322
Muncifaj, někdy název Dolního Smečna Hojek, 1382 Petr, 1384 Mareš, 1387 Bo
(viz Smečno), daný mu r. 1510 podle huněk, 1398 Mrakeš, 1413 Beneš, 1414
nějaké staré pověsti o Bukové hoře (Mons Přech, 1424 Pavlík, hejtman Táborů, 1447
fagi).
Jan, 1455 Dobran. L. 1517 patřila část

Mutilsko

tvrz. Hašek Zvířetický z Vartemberka
pr. ves M. (1544) Jindřichovi Voděrad
skému z Hrušova, od které doby pa
třily k Dobřeni a později k Malešovu.

Myskovice, Myškovice, ves u-Kou
řimě, kterou Jetřich biskup Mindenský ke

Mutilsko, Mutinsko (ve 14 st. Mulč Skalickému
m'ce), véska u Král. Městce, n. s tvrzí, po
níž se psali l. 1324 Jindřich, I. 1437 Hanuš.
Později spustla, ale byla znovu vystavěna.
V 16. stol. patřilo M. k Nepokojnicům a
s nimi přivtěleno ]. 1611 k Dymokursku.
(H. X. 400.)

Mutiněves,
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k Borotínu. V 16. st. a až do r. 1850 pa
třila část k Vožici, díl 1. 1601 k Vítano
vicům, od r. 1659 k Těmicům a od r. 1691
k Vožici. Jeden dvorec patřil v 17. stol.
Jenšíkům z Ježova. Sice tu povstalo 14 svo
bodnických statků.

ves u Jindř. Hradce, jejíž

kl. daroval. Od r. 1421 byla

v držení zápis. světských držitelů. V 16. st.
patřily k Zalešanům. Po r. 1588 v_vplatil

ji Burjan Trčka z Lípy a získal ]. 1590
dědičně. Syn jeho Jan Rudolf prodal M.

(1595) Karlovi Zárubovi z Hustířana
od té doby patřily k Radimi.

Myskovice,

ves u Soběslavě (prvotně

zakladatel Mutina byl r. 1255 ve službách Myslkovíci , n. s tvrzí, l 1367 sídlo Jeniše
pánů z Hradce. M. patřívala k panství a Oldřicha, l. 1393 Jenišovo, l. 1415 Boč
Hradeckému
kovo. L. 1483 držel M. Kašpar z Vlase

Mutinsko \'iz Mutilsko.

nice,

]. 1530 Petr Dvořecký z Olbra—

Mutišov, na Mutišově, někdy sedění movic, jehož rod [1566 Kuneš, 1609
vladycké v okolí Plas, po němž se nazýval Mikuláš, 1613 Anežka Dvořecká z Hodic,
r.- 1181 Lecek.
pak zase Mikuláš (j'- 1645), pak dcera jeho
Mužský, hora u Mn. Hradiště (1563) a Johanka Malovcovaj tu do 17. st. seděl.
vesnice. jež byla ve 14. stol. statkem kl. L. 1666 k. M. Jan Aleš Koňas z Vydří
Hradišťského. L. 1464 zastaven pp. z Mi (1- 1703). Později patřily M. Frant. Leop.
chalovic, od 1 1465 patřil k Valečovu. Voračickému (1712), pak Janovi Václ.
V 16. stol. patřil pp. z Hardeka, l. 1594 Vchynskému(1'1733), skrze jehož dceru
zase prodán k Valečovu. Díl patřil až do se dostaly v držení Vratislavů z Mitro
vic. L.. 1802 sice odprodány, ale, později
r. 1850 ke Kosti (již 1556).
Mydlná, Mydlný, n. tvrz a ves při zase přikoupeny. (H. IV. 306.)
cestě z Kozel do Rakové, n. vladyčí statek
Myskovice, Myškovice, ves u Kar
(1405 Bohuslav). Ok. ]. 1430 k. jej Racek lína, n. duchovní zboží, které.se dostalo
z Kvíčovic, po němž 1.1442 Jan z Ra 1.1420 v držení světských lidí. Král Jiří
kové následoval. Tehdá celá ves spustla zastavil M. (1459) Pražanům, alel. 1547
a dostala se 1. 1474 vladykám ze Šťahlav. Starému městu odňaty a l. 1548 Duchkovi
V 16. st. patřila pustina k Poříčí a po Chmelíři ze Semechova prodány Léta
zději ke Šťahlavům.
1623 zabrány Mikuláši Trmalovi z Tou
Mydlovary

(původně Mydlovaří), ves šic & prod. klášteru Emauzskému.
Později patřily klášteru benediktinů u sv.
Mikuláše a po jeho zrušení přip. k nábo
ženskému fondu. Odprodány byvše staly
se statkem samostatným, který léta 1842

u Bezdružic, v níž měl klášter Kladrubský
r. 1115 dědiny. V 15. a 16. stol, byla tu
tvrz, avšak M. patřívaly ke Hrádku Sviňo
mazskému.

Mydlovary, jiné jméno hradu Kosto k Vinoři přikoupen.
Myslčeves viz Myštěves.

mlat nad Labem, bezpi. "hvby i starší vsi,
která tu bývala.
Myekov (vlastně Myslkov, tedy chybně
Miskov, ves u Jesenice (Sedlce), jež se
dostala r. 1291 biskupství Pražskému. Od
15. st. patřil k panství hradu Chlurr 'e.
Myskovice, ves u Kutné hory, 1. 13 59
sídlo Nachvalovo a Peškovo a léta 1419
Vaňka Píska ze Suchdola. Tehdá tu byla

Mysletín, ves u Humpolce, jež se přip.
r. 1226 jako jmění kláštera Želivského a
v jeho držení až do r. 1468 “_zůstávala.
Král Jiří zapsal ji tehdá Burjanovi Trč
kovi z Lípy. Byla pak držena k Lipnici,
později ke Světlé.

Mysletín,

samota u Ohrazení (Budě

jovic), n. s tvrzí, l. 1368—4411 sídlo Ja
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novo, pakJanaaMikuláše Kebylův.V16. st. patřil do r. 1601 k Zelené hoře a t. r.
patřil M. ke Třeboni, ale vl. 1593—1597 také k Obytcům přik. L. 1625 držel M.

udělen Martinovi Grejnárovi

: Veveří, Adam Čejka z Olbramovic,

ale od léta

jenž tu 1. 1598 nový zámeček vystavěl. 1652 zase patřily k Obytcům.
L. 1601 předal zase M. k Třeboňskému
Myšenec, farní ves u Protivína, jež se
panství. Ves bývala ]. 1650 na dvůr sve- přip. l. 1331. Tehdá tu byl farní kostel,
dena, po r. 1681 znova založena, ale léta jehož podací náleželo králům. l.. 1490

1719 zase svedena. (H. III. 200.)
darováno toto podací od krále k Protivínu.
Myslevo viz Myslivo.
Sice náležela ves kromě dvoru, který byl
Myslín, ves u Mirovic, někdy s tvrzí, manstvím ke hradu Zvíkovu, v starší době
]. 1382 sídlo bratří Štěpána a Beneše a buď k Protivínu neb Písku, ale asi od
1. 1416 synů Benešových, jichž potomci r. 1420 ke Hluboké. L. 1598 odprodána
bylLMyslínští z Myslína. Ok. l. 1519 a zůstala při Protivínu. L. 1669 přenesena
držel jej Václav Zub z Landšteina (zemř. jest fara 2 M. do Protivína, kdež byl léta
j. 1524) a pak Zdeněk
: téhož rodu 1662 nový kostel postaven. Zdejší kostel
(1534). Dědicem tohoto byl Vilém Loub- byl pak ňlialním, ale 1. 1785 tu zase zří
ský : Lub (1543), po němž následovali zena samostatná duchovníspráva a l. 1856
syn Jan ('I- j. 1563) a pak synové Chvala fara. (TB. 150.)
Loubského (1-1571) a jich potomci. Ko— Myškovice viz Myskovice.
nečně prodala Eva Lidmila Loubská z KaMyšlany (něm. Oberhaid, chybně Duo
'lenice M. (1679) k panství Orlickému. řišlě horní, lat. Meriva superior, t. j.
(H. XI. 75.)
horní Bor, Merica Rinaldi, t. j. Ry
Myslinka, ves u Touškova, jež se přip. noltův bor, snad podle faráře Rynolta
r. 1239, patříc kl. Kladrubském u. Jeho r. 1339), městec u Vyšního brodu, který
jměním zůstala až do r. 1420, pak držena se jako takový r. 1278 připomíná. Kostel
k Bělé. V 16. st. byla pusta a role vzdělá- prý !. 1252 skrze pány z Rožemberka za
vali lidé ze Bdeněvsi. L. 1622 zanechána ložen; fara byla při něm ve 14. st. Po
při statku Touškovském.
dací jeho tehdá týmž pánům náleželo, po
Myslivo, Myslevo, farní ves u Pla- něvadž M. drženy ke hradu Rožemberku.
nice, jež patřila ode dávna ke klášteru
Petr z R. odpustil obyvatelům odúmrtí, po
“Nepomuckému. Farní kostel byl tu před volil odkazy a téhodní trh a daroval svůj
r. 1376. Od r. 1420 patřilo M. k Zelené erb (1504). Jiné svobody obdrželi oby
hoře, alel. 1630 přiděleno ke Planici. Ko- vatelé »horních Myšlana l. 1612, 1623 &'
stelní knihy založeny ]. 1646, když fara 1681 od svých vrchností. Od r. 1658 du
zase obnovena. Kostel l. 1730 znova vy- chovní správa od řeholníkův Vyšňobrod
stavěn. (TB. 233.)
iských zastávána. L. 1738 “vyhořela velká
Myslov, ves u Pelhřimova, bývala roz- část městečka i s kostelem, l. 1772 celé
dělena na dvě části, jednu arcibiskupskou městečko, a kostel teprve 1. 1835 sklenut.
k Řečici, druhou vladyěí s tvrzí. Tuto kou- ' Erb: Na červeném štítě stříb. věž čtver
pil
Adama
: Hradce
z Pracho-lhranatá
s branouokny
otevřenou,
mříží želez
met,od ale
prodal
ji 1. 1521Jan
Václavovi
ze,nou vytaženou,
a cimbuřím.
Nad

Štítného. Od toho koupil ji 1. 1550 Janjbranou je červená růže. (TB. 265.)
z Leskovce. Při dělení l. 1584 dostal se' Myšlín, tvrziště ve Velkém rybníce
M. k Božejovu. L. 1649 odprodán Janovi!u města Dokez. L. 1405 drželi tuto tvrz
Jeburkovi Vora čick 6 m 11z Pa b ě nic, šPetr, Jan a Řehník _zDokez. Když se sem
jehož potomkům dlouho patřil, ale 1. 1707 Němci přistěhovali, domnívali se, že v ná
přik. zase k Božejovu. (H. IV. 188.)
,zvu tvrze skryta jest narážka na myši, dali
Myslovice, ves u Klatov, l. 1379 na tvrzi jméno Máuseschloss a cosi i o my
pět vladyčích statků rozdělená. V 15. st. ších vybájili.
skupovány od Obyteckých a připojeny:
Myšlín, véska u Kostelce n. Č. 1.,někdy

kObytcům

kromě jednoho dvora, který, hrad. na němž seděl Mikuláš z Kolovrat
/

/
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(1371—1397). L. 1401 snad jej držel Petr okolo 1. 1260 král Přemysl II. a založen
z M., ale před r. 1408 nabyl ho Vykéř tu i kostel sv. Vavřince a kl. minoritů.
z Jenišovic. Skrze dceru jeho Annu do L. 1289 postoupeno Bedřichovi markrabí
stal se v držení manžela jejího Zdeňka Míšenskému. Král Rudolf vykázal příjmy

Kostky

z Postupic

(1415—1446).M. králové Elišce, která sem přijala

V držení jeho rodu zůstal až do počátku Švábskou posádku; z té příčiny i císař
16. st. L. 1511 držel jej Albrecht Rend! Albrecht M. (1. 1307) znamenité výsady
z Úšavy, od něhož jej koupil Ludvík Za udělil. L. 1319 navrátilo se M. ke král.
jímač z Kunštátu. Ten jej vl. 1523 až komoře, ale zase zastaveno a teprve léta
1527 ke Komornímu Hrádku prodal.
1333 vyplaceno. Od dob Karla IV. nastalo
Myštěves (pův. Myslčeves, ob. Myšťo obyčejem, že se důchody M. udílely krá
ves), vesnice u Smidar, n. s tvrzí, která lovnám a M. se stalo tím věnny'm městem.
z části patřila k Hořicům, z části byla vla Král Václav udělil l. 1381 obci popravu
dyčím statkem, na němž seděli l. 1406 v M-ském kraji a l. 1395 pro její oběta
Michal, pak Jiří z [.abouně (1- j. 1445), vost slevení na platech. L. 1421 dobyto
1454 Petr Kdulinec : Ostroměře. Po M. od vítězného vojska Pražanů a-Tá
smrti Jana Otmára z Holohlav (1-1541) borů, po čemž zdejší klášter zkažen. Hejt
drželi tu dva synové jeho dvory; dvůr manem se stal Diviš Bořek z Miletínka.
s tvrzí prodán l. 1563 ke statku Skřivan L; 1425 obsazeno M. od Sirotků a odtud
skčmu. Ostatek patřil do r. 1651 ke Smi věrně stálo při straně pod obojí; vojsko
darům. (H. V. 309.)
městské bojovalo l. 1434 u Lipan. Císař
Myštice cpův. Myslčici), ves u Ploško Zikmund potvrdil ]. 1437 svobody, statky,
vic. L. 1255 byla pře mezi kl. Břevnov popravu, udělil trhy, mýto, potvrdil měst
ským & křižovníky Svatomářskými ské živnosti & zádušní platy. I.. 1448 po
jako držiteli této vsi o desátky. Sice byly máhali Mýtští vojsku Poděbradskému. Král
Vladislav městul. 1471 erb polepšil. L. 1517
M. přísl. Ploškovského panství.
Myštice, ves u Blatné, prvotně jmění větší část města vyhořela, pročež král Lud
královské, jež Karel IV. zapsal (1348) Hu vík obci ulevení učinil. L. 1547 přidali se
kovi zDonršteina.
Od té doby drženy Mýtští ke stavům odbojným, pročež jim
ke Křikavě a l. 1418 prodány k Orlíku. statky a svobody vzaty-, tyto a část statků
Později patřily ke Blatné.
navráceny. Po krátké době polepšily se
Mýto, městec u Zbiroha, připomíná se důchody obce tak, že zase statky kupo
1 1336 jako město a přísl. hradu Zbiroha. vala. L. 1618 přidala se obec ke stavům
Ve 14. stol. byl tu farní kostel. L. 1379 & válečnými výdeji se zadlužila. Po bitvě
drženo M. ke hradu Strašickému, ale po Bělohorské podalo se M. císaři bez od
zdeji zase ke Zbirohu. Protože tentov 16. st. poru a obsazeno vojskem francouzským,
pánům z Lobkovic patřil, říkalo se M. po němž jiná vojska následovala. Statky
také Popelovo M. Erb: M. pečetí erbem obecní sice l. 1622 v pokutě ujaty, a'e
pp. z Rožemberka (červená růže na stří městu, jež císaři peníze půjčilo, zase na
brném štítě).
vráceny (1628). Obyvatelstva ubývalo, pro
Mýto, dvůr jižně od Rožemberka (něm. tože mnozí pro vojenské a náboženské ná
Maul/tof, ve 14. st. Mauthstatt), bývalé tisky odbíhali. L. 1639 osazeno M. od Švédů
přísl. hradu Rožemberka.
& vydrancováno. Tak se i stalo 1. 1643,
Mýto (něm. Mauthslatt), ves u Horní 1645 a 1646. Skrze to pustlo město, oby
Piané, jež patřila od r. 1268 klášteru vatel ubylo a mnozí domové byli opuštění.
Korunskému a od 15. st. ke Krumlov Po zotavování zase l. 1700 skorem celé
město vyhořelo. Prusové tudy táhli l. 1742
skému panství.
'
Mýto, Vysoké M., král. věnné město, a l. 1758 M. ohubili. Také za válek fran
založeno při vesnici Mýtu (nyní »na Sta couzských M. trpělo. V l. 1787—1827
rém Mýtěu), která půl hodiny daleko od klesalo M. a kromě toho trpělo častými
nynějšího města ležela. Zakladatelem byl požáry. Od r. 1827 lze znamenati přičin
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Iivost městského úřadu při zvelebování mě
sta, takže kostely opravovány a M. tvář
nost úpravného a veselého měSta obdrželo.
Staré věže hlavně přičiněním A. V. Šem
bery udrženy. L, 1850 stalo se M. sídlem
c. k. úřadův; od té doby zřízeny všelijaké
prospěšné ústavy, zejména střední škola.

zdejší (1405) a s Chrudimskem. V 15. st.
spojeno M s Chrudimskem a proto se na
zývá Hych z Rané !. 1438 hejtmanem obou
krajů.
2. Děkanství neb kraj děkana Mýtského
obsahovalo ve 14. a 15. st. farní kostely:
Mýto,Vratslav, Radhošť, Uhersko, Platěnice,
Znamenití rodáci: Jan Soňsta (1385 až Ředice, Holice, Rovnou, Ostřetín, Zámrsk,
1412), Matěj Hosius (1588 atd.), Bedřich Plotiště, Zatopený kostel, Heřmanice, Lhotu,
Brydl (1-1680), J. A. Čapek (1-1695), Leop. Sloupnici, Vratišovice, Mladočov, Knířov,
Fabricius (1- 1772), J. Lipavský (1- 1813), Bučinu, Makov, Chotovice, Božídům, Pro
J. D. Pad'our (1- 1828), Jan Javornický seč, Řepník, Peralec, Krounu obojí, Lažany,
(i—1847) A V. Šembera (nar. 1807,' 1882), Hlinsko, Rannou, Skuteč, Štěpanov, Jano
.J. Jireček (nar. 1825, T 1888), H. Jireček vičky, Luži,Voletice, Jenišovice, Kamenička
(nar. 1827). Erb: Štít červený a na něm a Svratku.
obraz s\. Jiří obrněného, sedícího na bílém
Mžané, obyvatelé v podkrají Mže na hor
koni. držícího levou rukou zlatou uzdu a ním jejím toku, jichž jméno doloženo jest
pravou kopí, kterým bodá draka pod ko názvem vsi Mžan jako i zkaženým názvem
něm se valícího; obuv a třmen jsou po— kraje pomezného biskupství Pražského, jenž
zlaceny, štít svatého modrý se zl. křížem. umístěn jest mezi Tuhoštěm a Sedličany
(Zeyza : M_vza).
(Dějiny vydal A. V. Šembera.)
Mýtsko, Mýtský kraj, 1.územísoudní
Mžany, ves u Nechanic, n. vladyčí sídlo,
a správní, jež se jmenovalo prvotně Vrat l. 1409 Marka, pak Prokopa (+ j. 1437).
slavským krajem po hradu Vratslavi. Okolo V 16. st. patřily M. k Dohalicům, l. 1682
]. 1207 patřil ten kraj ku knížectví Děpolta k Cerekvici, od r. 1684 zase k Dohalicům
Přemyslovce, ]. 1226 byl tu Byčen purkrabí a od r. 1707 k Sadové.
Mže (staroč. Múýža, lat. Misa, odkudž
a Janek sudím. Po spuštění Vratslavě a za
ložem' Mýta nazýval se tento kraj M. a měl něm. Mies), řeka (1 110), jež slovo v letech
svůj menší úřad (cúdu) v Mýtě. Od pro 1558 —1610 také řekou Plzeňskou, r. 1616
středku 14. věku nacházely se asi dvě“ tře pod Krašovem Cidlinou, v 18. a 19. st.
řekou a z části Be
tiny všeho kraje v držení Litomyšlských bi 2 části Černou
skupů, tak že se menší úřad stal zbytečným. r o u n k o u.
Mžice (1115), jinak nyní Úhlavka,
Také popravčí úřad stál tak málo namá
hání, že dáván dohromady s Hradeckem_ přítok Mže v okolí Stříbra.

N.
Nabdín (vlastně Bdín, na Bdině), ves'byli: 1415 Petr, 1419 Jan Kačička. Asi
u Velvar, která byla z části jměním kl. od r. 1437 drženy N. k Honbicům, od
Břevnovského.
z části byla statkem vla- nichž nějaký čas byly zastaveny. Od tohoto
dyčím (1390 Jan, 1406 Zdeněk). Od r. 1437 statku odprodány l. 1616 k Zaječicům a
držen N. zápisně ke Bratkovicům, až do 1. 1663 k Holíšovicům. L. 1692 odprod.
r. 1584 ke Zlonicům a odtud ke Zvoleně- Zidonii Voračické ze Svojkova, od níž
vsi. Později patřil obci Velvarské.
:se dostaly l. 1697 Marii Elišce hrab. Mille
Nabočady viz Nebočady.
Simové. L. 1716 přikoupeny k Nasevrkám.
Nabočany, ves u Hroch. Týnce, někdy (H. I. 169.)
s tvrzí; l. 1392 statek Příbkův a Heršův &; Nabovazy, Nebovazy, ves u Chomu—
kromě toho Buškův (1-j. 1406). Jinízernt'rřf tova, jež se dostala r. 129' křižovníkům
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Pruským.

Odtud byly přísluš. panství;
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Načetín, ves uRonšperk'a, starodávné

Chomutovskěho.
ldědictví arcibiskupův (prvotně snad přísl.
Nabzí viz Bzí.
jStarého Heršteina), jež drženo k Horšov
Nacov, někdy ves v okolí Ledče, která“skému Týnu.
'
v '1. 1380—1405 ke statku Sloupně. Od- Nadějkov
(vlastně Dějkou), měste'c
tud—k Samechovu

patřívala.

Jan Cinadr u Sedlce, někdy ves s tvrzí, ]. 1373 sídlo

: Újezdce prodal ji Jindřichovi FiršicovijAhníkovo, léta 1416 Jindřichovo z Drá
z Nabdína (před r. 1540). Odtud patřila'chova. V 16. st. drželi je Doudlebští
: Doudleb [1542—1596 Bedřich. 1596
k Vlastějovicům a od r. 1573 k Ledči.

Načerac (t. j. Načeratův dvůr neb Oldřich (1- 1616), 1616 Adam Bedřich,
městecu Vla 1665 Jiří]. L. 1668 k. N. Mikuláš z Ger

sedlec, špat. Načeradec),

šimě, prvotně ves, jež se r. 1184 připo-l
míná. Tehdá tu byl kostel. L. 1252 při
pomíná se Vítek 2 N. erbu růže, jehož
potomci tu do 15. st. nějaký statek drželi.
Ve 14. st. byly tu dvě fary. Nad jednou
měli podací !. 1359 Přibyslav, Heřman,

Mareš, Beneš & Vítek ze Šelmberka a
potom jednotliví : nich 1. 1378 kůr skle
nuli, od r. 1405 Jindřich ze Š. Podací
druhé fary náleželo pánům Vlašimským.
Tomáš 2 Chotěmic, pán Vlašimský, udělil
[. 1434 obyvatelům právo, aby o statcích

mersheimu'

(1'1679) & l. 1681 Martin

Ant. de Lasaga. Od r. 1686 byl v držení
rodiny Franců & od r. 1702 Khůrnberků.
Pak násl. Václav Norb. ze Vchynic a asi
1. 1738 Václav Ignác Dejm ze Stí—ítěže.
Od 1. 1761 držela N. vojenská rodina

Feuersteinův,

pak 1803 rodina Tuskani.

(H. Vll. '208.)
Nadmiřice, ]. 133.1.pojmenování nivy
u Nového Bydžova snad zaniklá \es.
Nadrybí (pův. Naderybie), ves u Plzně,

po níž se nazýval r. 1240 Šimon 2 N. \'e
svých řídili. Tato část dostala se 1. 1442 14. st. patřilo arcibiskupům a drženo k Ro
v držení Mikuláše Trčky z Lípy, jenž kycanům. K nim také patřilo za zápisných
l 1450 část Tůmy Kalníka & asi v tu dobu držitelů a l. 1623 přip. k Plasskému klá
část Žofky : Rotšteina přikoupil. Odtud šterství.
Nadslav, ves u Jičína, ve 14. stol
patřilo celé městečko ke Vlašimi. L. 1546
s farním kostelem & tvrzí. V l. 1365 —1 378
odprodán N. Přechovi Dvořeckému
z Olbramovic,
po němž jej ujal 1. 1563 seděl tu Zdeněk (; j. 1387), předek Kopi
syn Jindřich mladší. Tento zemřel 1. 1592 dlanských, jehož syn Zdeněk přip. N. ke
a synové Vilém a Markvart Vok se roz Střevači. L. 1584 přip. k Velišskému pan
dělili. Potomstvo jich mužské 'záhy vy ství. V 17. st. zanikla fara a filialní kostel,
mřelo. l.. 1645 vyloupeno městečko od přivtělen l. 1776 k Velišské farnosti. (H.
Švédů. Jan Smil z Nečtin vyženil N. s Lid v. 275, M. xv. 64.)
Nádvoří, n ves v bývalém Berounském
milou Dvořeckou a oba (1654—1668) udě
lili městečku svobody. L. 1682 koupil N. kraji.
Náhlov (něm. Nachles), ves u Vyšního
Václav Marek sv. p. Gerard ('i' 1724),
po němž dcera Marie, vdova Dejmova, brodu, l. 1379 a v potomních dobách přísl.
následovala. L,. 1730 k. N. Frant. Jozef hradu Rožemberka.

hr. ze Starhemberka,

jenž l. 1734 zá

mek .vystavěl (1- 1742).

Následovali

'Nahořany

(původně Nahořané), \'es

pak u Krumlova, jež patřila [. 1379 z části ke

hrab. z Tannenberka a po nich se držitelé
dosu rychle až na Edvarda sv. p. 2 Vidr
šperka (1863) střídali, Špitál l. 1543 za
ložený měl do r. 1850 pěkný pozemský
statek. Erb: Modrý štít, u jehož spodu
trávník a na něm věž stř. s branou ote
vřenou, mříží vyraženou, oknem, cimbuřím,
cihelnou střechou, zl. makovicemi.'0d věže

hradu Krumlovu, : části Strahovskému
klášteru. Tato duchovní část po r. 1420
též ke Krumlovu přip.

Nahořany,

ves u Nového města n. M.,

1. 1415 přísl. hradu Krčína, s nímž ]. 1501
přip. k Novému městu n. M. Část vesnice
patřila do r. 1528 k Městci & pak též k No

vému městu. Kromě toho tu býval svo

v pravo a v levo zl. klíč. (MB. II. 124.) bodnický dvůr.
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Nahořečice, farní ves u Žlutic, v níž novic, jenž udělil t. r. obyvatelům právo,
byl farní kostel již ve 14. st. Podací nad aby mohli o statcích svých říditi, a při
ním měli dílem vladyky Očedělští, dílem kostele kaplanství zakládal. Po něm ná
zdejší (1393—1404 Mikuláš, 1406—1407 sledoval okolo 1. 1410 bratr jeho Jenec.
Jan a Hynek). V 16. st. patřily N. k Lib Nástupce jeho Jindřich Lefl z Lažan pr.
kovicům. l.. 1604 založeny kostelní knihy. N. Bočkoviz Kunštatu (1414), po němž
Skrze dělení Libkovského statku stalo se, následoval syn Boček. Bratr jeho Viktoryn
že kostel zůstal při Libkovicích a ves s Li potvrdil obcí (1425) výsady. Po něm ujal
N. Jan Holý (1427). T. r. Slezáci spálili
byní přivtělena ]. 1821 k Chýšům.
Nahořice, n. ves u Trubec (snad dnes předměstí. L.. 1432 k. N Jan Baštin
les Hořina) v okolí Týna Horš., jež spustla, z Porostlé al. 1437 ztekl jej Jan Kolda
ampachu, jenž odtud zemi hubil.
v l. 1427— 1431 a patřila potom ke zboží ze

Trubeckému.
Proto krajané oblehli N. a hrad a město
- - Nahoruby, ves u Neveklova, jež se do vypálili. Kolda, jenž se vytratil, ponechán
stala v l. 1012—1037 od knížete Oldřicha v držení N., ale když zase hubil, zdvižena
klášteru Ostrovskému, jemuž část až proti němu válka. Ubránil se, ale byv
do r. 1420 patřila. R. 1271 nadán částí z držení N. pohnán k zemskému soudu,
řád křižovníkův s červ. hvězdou skrze konečně l. 1456 mocí donucen, aby N.
královou Kunu. Ve 14. st. byl tu vladyčí opustil. Uvázal se v něj Jiří Poděbradský,
statek (1318 Jaroslav, 1370 Bohuslav) & zákonnitý dědic, jenž obci 1. 1458 výroční
v 16. stol. žila rodina Nahorubských trh povolil. Synové jeho Boček a Viktoryn
z Nahorub. Později tu byly svobodnické obdarovali ji (1459) novými svobodami.
Když se 1. 1472 synové Jiřího dělili, do
statky. (MB. V. 3 .
Nahošice (pův. Nahošíci), ves u Týna stal se N. knížeti Jindřichovi staršímu,
_Horš., jež se dostala z polovice r. 1115 jenž l. 1472 svobody obce potvrdil. Za

klášteru Kladrubskému.

Pak-tu bylo stavil N. Zbyňkovi z Buchova (1484 až

vladyčí sídlo (1362 Pavlík, 1379 Svatobor
a.Markvart, 1408 Beneš, 1410 Hrdoň,
1416 Petr Vidlák, 1420 Jan, 1438 Ha
bart). Od 1. 1454 seděli tu Branišovští

1488), Kateřině ze Strážnice (1493) a léta

1497 Janovi ml. Špetlovi z Prudic, jenž
jej 1. 1500 dokoupil.

L. 1506 potvrdil svo—

body N-ských. Po něm následoval syn
a od nich dostaly se N. (okolo 1. 1524) Hynek, jenž |. 1533 svobody obce potvrdil

VáclavoviHenigárovi

ze Žeberka

a t. r. N.Vojtěchoviz Pernšteina(1-1534)

('l- 1554). Jeho rod (Ruprecht 1'-o. 1580. prodal. Od Jana bratra a nástupce Vojtě
1616 Václav) tu do r. 1626 seděl. L. 1626 chova k. N. Zikmund ze Smiřic (1-1548).
k. N. Aléna Saloména Černínka, po níž Když se synové tohoto dělili, dostal Al
dědil Jindřich Morl z Letína. L. 1666 brecht N. (1—1566). Syn tohoto Václav

k. N. Frant. Maximilian Černín,

jehož zemřel záhy (1593). Sestra jeho Maruše
potomci tu několik let seděli. V 18. stol. (1- 1593) byla vdána za Viléma : Vald
dlouho tu seděliŠirntyngárové. Samo šteina (1- 1595). Syn její Albrecht Václav,
statným statkem byly do r. 1850. (H. IX. potomní kníže, se 1. 1583 prý na N. na—
123.)
rodil. Albrecht Václav, syn Václavův, upra
Náchod, město a zámek, jež oboje vil zámek tak, jak se spatřuje, a l. 1612
vznikly před r. 1254, byvše založeny Hro svobody obce potvrdil (1- 1614). Nástupce
nem, synem Pakoslavovým. Potomek jeho jeho Albrecht Jan zemřel 1. 1618 a po něm
Ješek postoupil N. králi Janovi, jenž jej jej spravovala sestra jeho Markéta Salo
dal před r. 1325 Hynkovi z Dubé. Po ména. Bedřich falckrabě utÍkaje z Prahy
tomto následoval ok. 1. 1360 syn Hynek. byl tu noclehem (1620) a prý podkovu
Za těch dob tu byl kostel farní. Zdá se, ztratil. N. zabrán a prodán l. 1623 Maří
že potom N. drželi ]. 1377 Anežka kněžna MajdaléněTrčkové z Lobkovic, která
Svídnická a l. 1390 a 1391 Půta z Často jej odevzdala synu svému Adamovi Erd
lovic. Od r. 1392 vládl tu Jetřich : Ja— manovi (1628) Oba sousedy utiskovali.
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Tehdá zámek velice opevňován. Po Ada r. 1550 patřilo k Dívčicům a pak ke Hlu
mově smrti ('i—1634) obdržel N. Frant. boké. V 17. stol. zanikla fara a teprve
Oktavio hr. Piccolomini, jenž v opevňo 1. 1773 zřízena duchovní správa. která
vání zámku pokračoval & na hradě kapli l. 1857 na faru povýšena. Kostelní knihy
založil (1- 1656). Po něm dědil vnuk bra začínají se 1. 1741. (TB. 116.)
Nalžov viz Nalžovy.
trův Eneáš Sylvius (1- 1673). Bratr a ná
Nalžovice viz Nelžejovice.
stupce jeho Vavřinec udělil l. 1689 svo
Nalžovské hory viz Hory.
body obci (% 1712). Po něm tu vládla
vdova Anna Viktorie, která stavení záme
Nalžovy, Nalžov, ves u Planice, ně
cká rozšířila. Po vymření starší větve rodu kdy s tvrzí, !. 1380 sídlo Jana z Paběnic
tohoto (1757) dostal N. Jan Pompejus P. a l. 1397 synův jeho Hrabiše a Jana. Po
(1- 1771), jehož syn Jan (1- 1783) byl toho vymření jich potomkův dostaly se asi léta
rodu poslední. Po něm přisouzen N. hrab. 1473 Svojši z Vilhartic &pak sestře jeho
Joz. Vojtěchovi Desfours al. 1792 k. jej Nabce, vdané za Oldř. Pouzara z Mich
Petr vévoda Kuronský (1- 1800). Když nic (1- j. 1545). Když Jan, syn těchto,
tohoto dcera Kateřina zemřela (1839),.do l. 1552 zemřel, dědila N. dcera Anna, vd.
stal se N. napřed do rodu Hohenzollern Vchynská, ale prodala je Radslavovi ze
ského a potom knížecí rodině Lippe. Léta Vchynic, od něhož je k. (1591) Karel
1716 vystavěn kostel sv. Michala. L. 1850 Švihovský : Ryžemberka (1-1. 1593).
stal se N. sídlem c. k. úřadův. Znamenití Tohoto rod (1594 Bedřich, 1630 Ferdi—
rodáci: A. Strnad (nar. 1. 1747), biskup nand Václav, 1658 Jaroslav Floryan-j' 1716,
J. Hurdálek (1- 1833), J. Kodeš. Erb: 1716 Václav) tu do 1. 1718 seděli. N. do
Modrý štít, u jehož spodu trávník a na staly se pak v držení hrabat z Póttingu,
_němstříb. hradba s dvěma věžemi, branou |Od kterých je koupil !. 1769 František hr.
otevřenou, s dveřejemi a mříží vytaženou; gTaaffe. Za naší paměti je držel Edvard
nad stínkami mezi věžemi jest štítek s er fhr. Taaťfe (nar. 1833), známý předseda
“ministerstva. (H. lX. 262)
bem král. Českého. (11. v. 1.)
amyslice, v 16. st. pojmenování vsi
Náchod (staroč. Záchod), ves u Tá
bora, jež patřila prvotně k panství hradu Mysliče u Benešova.
Příběnic a od 15. st. městu Táboru.
Napajedly, n. ves v jižních Čechách.
Nakleřov (lat. Nakleri villa), far. ves Petřík z Trojan pr. tu plat (1408) panen
u Chabařovic, v níž byl ve 14. st. kostel skómu klášteru v Krumlově.
od starodávna postavený, avšak r. 1382
Napěrov, chybně pojmenování vsi Pi
nadali :jej bratří Hyldan, Vygand a Rynolt chova (Na Pichově) nedaleko Sušice, která
: Lungvic a vymohli to, že byl učiněn l. 1334 ke hradu Boru patřila.
Narysov, Narysyrov, vesu Příbramě,
farním (1383), R. 1405 patřil N. ke hradu
Blansku, ale r. 1407 byl již v držení Mar [. 1379 přísl. arcibiskupství k Příbrami,
kéty z Vartemberka a r. 1412 Kateřiny u níž asi do polovice 16. st. zůstávala.
: Mojžíře. V 16. st. patřil ke Krupce, l.. 1576 patřil N. k Lazsku, pak byl samo
od níž pak odprodán a patřil ke statku statný statek 1594 Hynka Vamberského,
Šonvaldskému. Když fara zanikla, zřízena 1612 Jana Ježovského z Lub. 1628 Jana
tu i. 1787 lokalie a l. 1852 fara. Když Fremdara z Pruku. Později patřil k Staro
vokolí l. 1813 ku konci srpna vítězná sedlskému Hrádku.
bitva dobojovana, pokoušel se Napoleon
Nasavrky viz Nasevrky.
Nasedlnice, též Sedlnice, ves u Mn.
v měsíci září, ač marně, aby do Čech
Hradiště, n. s tvrzí, l. 1398 sídlo Mikuláše
vnikl, a přebýval ve zdejší faře.
Nakří, farní ves u Hluboké, v níž byl Odkolka, jenž ji 1. 1417 Vilémovi bratru
farní kostel již před r. 1357. O jeho po svému zapsal. L. 1437 odumřela po Ja
dací sdíleli se prvotně vladyky z Němčic novi Odkolkovi a nedlouho potom přip.
a z Vlhlav & držitelé Dívčic, od r. 1412 ke Kosti. Od 1. 1513 patřila ke Studénce
drželi N. Dívčičtí ze Sudoměře. Až do a od r. 1623 ke Hradišti. (H. X. 137.)
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Nasetice, N a s e t i č k y, dvůr, a. ves : kolik držitelů vystřídalo. Jan & Bernart
prodali jej (1515)
u Křebřan (Hostouně), l. 1379 statek Jin-' bratří z Valdšteina
.dřichův, odkudž se psali vladyky 2 Na Zikmundovi ze Smiřic, jenž N. ke Hrubé
setic. V 16. stol. byla ves pusta, patřila Skále připojil. L. 1624 oddělen N. od
do 1. 1603 k Miřkovu a odtud k Horšovu ní jako manství Frydlantské & dostal se

Týnu.

v držení rodiny Lamotte (1627). L. 1643

Nasevrky, Nasavrky (pův. Nasčvrci, obležen N. od Švédů a dobyt a poněvadž
něm. Nassaberg, z neporozumění, jakoby
bylo Nasavrchy), město, r. 1349 farní místo,
jež postoupeno k biskupství Litomyšlskému.
L. 1360 přip. se jako městečko, obdrželo
téhodní trh a městské právo Chrudimské.
Sice patřily N. ke hradu Stradovu a te
prve po jeho spuštění založena v N. tvrz.

odtud okolí hubeno, l. 1644 zbořen. Od

r. 1665 patřil N. rytířům z Ehrenburka,
kteří jej do naší paměti drželi. (H. X. 294.)

Navemsobě

(obecně n a Ve nso v ě),

véska mezi Netvořici & Lešany, jež se
1. 1612 jako přísl. Lešan připomíná (tuším

l. 1578 dvorec Zelená hora).

Tu drželi-l. 1545 Mikuláš Běškovec

Náves, dvůr u Píčiny, na jehož místě
z Běškovic se stryní Mandalénou. Mi se přip. vl. 1515—1596 pustá ves Lhotka.
kuláš prodal N. (1585) Janovi Kekulovi
Navěšín, n. ves u Hostomic, l. 1412
ze Stradonic (1-1589), jehož vdova se docela pustá.
vdala za Václava Zárubu : Hustířan.
Návětří, n. tvrz &dvůr při cestě z Drá
Později dostal N. Jiřík Záruba, ale z jich chova k Bechyni, ]. 1377 sídlo Petrovo, pak
Benešovo (? j. 1405). Odtud se zvali: 1418
Jan Papák & l. 1448 Be4eš P. V 15. st.
spustlo &patřilo l. 1505 k Dráchovu, s nímž
přip. !( Řečici. (H. IV. 340.)
Nažidla (něm. Einsiedl), ves u Vyšního
zemřel. Statek jeho dostal se mateři, která brodu, kterou ok. [. 357 páni z Rožem
se po druhé vdala za Václava sv. p. ze berka k. a kl. Vyšňo-„rodskému darovali.
Šeníelda. Po tomto následoval syn Jozef
Nebahov, ves u Netolic, přísl. napřed
František (1701), jenž z okolních statků hradu Bavorova a pak Helfenburka od
a N. rozsáhlé panství utvořil. Skrze dceru jeho založení. Od 1. 1594 patřil k Libč
jeho Kateřinu (1- 1754), vdunou za Jana jicům.

držení vyveden skrze Albrechta Kekuli
ze Stradonic (+ 1622). Po smrti tohoto
N. zabrány a prodány (1623) Františkovi
de Couriers. Tento měl jediného syna
Frant. Emanuela (1655), který bezdětek

Adama z Aueršperka,

dostaly se N.

Nebakov,

mlýn n. hrad u Troskovic,

tohoto. V 17. st. za— jenž spustl před r. 1538. Tehdá prodán
nikla fara a N. byly přifařeny k Trhové i s Rovní od Buška Hubojedského zeSluh
Kamenici. L. 1740 obnovena duchovní Lorencovi ze Šmolcu a později přivtělen
správa a l. 1857 zřízena fara. Erbu N. k panství Hrubé Skály.
.
neměly. (H. I. 159.)
'
Nebanice, farní ves u Chebu, \'e 14.
Natulice, tolik co Netolice.
a ještě 16. st. statek Junkerův. Již 1. 1391
Navarov, ves a zbořený hrad u Žel. se tu připomíná kostel. V 16. st. seděli
Brodu, l. 1380 majetek Jindřicha z Vald tu Werndlové, v 18. st. rodina Můhlach,
šteina, pozdějiČouchů ze Zásady, ze k níž se přiženil rod Bigatto. L. 1736
jména Jana (1- 14.10) a Petra, syna jeho. postaven tu kostel skrze Chebské, kteří
Tomuto N. skrze nepřátely odňat a pro— se v držení části N. již dávno před tím
tože ho Jiříz Poděbrad na svůj náklad nacházeli. Fara byla evang. do 1. 1627,
dobyl, zapsala mu jej (1452) Johanka, odtud do l. 1661 přidělena byla k Frauen
dcera Petrova. Od něho k. N. Mikuláš reutu, l. 1711 tu zase fara obnovena.
v držení potomstva

Zajíc z anemburka

(1-1459), jeho!

synové Jan a Oldřich se |. 1468 bouřili,
avšak do prosa se dali, když N. (1469)
od královských obležen. L. 1474 k. N.
Aleš ze Šanova, po němž (1489) se ně

Nebílov, Nebílovy (staroč. Nebielou),
ves u Blovic, n. s tvrzí, 1. 1327—1354
sídlo Rackovo, 1355 atd. Vilémovo a i.,

jichž potomci se nazývali Netonickými
z Nebílov. Od 15. st. seděli tu Nebí

Neblažov
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lovští z Drahobuze. Posledníz nich byl r. 1146 klášteru Plasskému.

L. 1421

Vojtěch, jehož dcery N. Ladislavovi Bě dostala se v zástavu pp. z Gutšteina, ale
šínovi z Běšin (1555) prodaly. Později držena potom k Libšteinu a od 16. stol.
seděl tu Petr z Hertenberka a po něm zase patřila Plasskému klášteru.
Jan Hradištský z Hořovic (1-j. 1600) a
Nebřich, ves u Neveklova, náležela od
vdova po něm Anna, která je prod. 1604 nepaměti klášt. Ostrovskému. R. 1421
Marjaně Kokořovcové.
L. 1624 přidě zapsal ji cís. Zikmund Mikuláši z Krchleb.
leny N. synu jejímu Kryštofovi Karlovi, V 16. st. byl v držení Bechyňů z Lažan.
jehož potomci sice o ně přišli, ale 1. 1685 L. 1558 přidělen k Blažimi a Netlukám a
k. je zase Jan Jindřich Kokořovec. L. 1705 s nimi přip. k Jablonskému statku. (MB.
k je hrabě Adam ze Steinau, jehož dcera V. 48.)
Nebušice, farní ves u Smíchova, léta
Marie Terezie je prodala (1715) ke Šťa
hlavům.
1410 a jistě již před tím majetek Stra
Neblažov (něm. Glasau), ves u Plané, hovského kl. Lvík opat zastavil N. Rou'
[. 1454 z části přísl. Něm. Lomu. L. 1537 sovi z Hřešihlav,
ale později zaSe vy—
část přik. k Plané, jiná část přip. k ní placeny a ke kl. drženy. L. 1680 zřízen
s Otínem a třetí část koupena l. 1542 od tu krchov s kaplí pro ty, kteří na mor
bratří Muchkův z Bukova.
zemřeli; v l. 1713—1719 vyzdvižen kostel,
Nebočady, Nabočady, farní vesu Dě při němž zřízena l. 1785 lokalie a I. 1857
čína, v níž byl farní kostel již před r. 1363. fara.
Nebužel, Nebužely, farní ves u Měl
N. patřily pův. k Děčína a ok. r. 1378
ke Střekovu. Od r. 1402 drželi je vladyky níka, jež náležela r. 1228 klášteru
sv.
z Těchlovic ke hradu Vrabinci a s ním Jiří. Od něho tu zřízen farní kostel, jenž
se dostaly zase k panství Děčínskému. se přip. již ve 14. st., & vysazeni tu ná
L. 1683 ves vyhořela a l. 1712 všechny pravníci. L. 1436 dostaly se zápisem Ja
novi ze Smiřic, ale v 16. stol. zase vy
paměti na faře s celou vesnicí.
placeny. Léta 1573 zastaveny Jachymovi
Nebovazy viz Nabovazy.
Nebovidy, farní ves u Kolína, jež se Novohradskému z Kolovrat a drženy
přip. r. 1235, n. s tvrzemi, ve 14. st sídlo pak ke Košátkám, ale byly zase vyplaceny.
vladyčí a farní ves, od r. 1436 z části také Po zrušení kláštera (1783) patřily k náb.
přísl. hradu Kolína. L. 1440 seděl tu Bažek fondu a l. 1806 prod. k Řepínu. L. 1735
2 N. a po něm potomci; také se odtud kostel od základů postaven. L. 1781 usta
zvali Chotouchovští a Kašpárkové vila se tu obec pod obojí, zřídila si sbor
z Nebovid. V 16. st. seděli tu Haniký l. 1786 a 1. 1789 faru. Ze sboru učiněn
řové ze Semína (1520 Jan, 1521 Jan kostel, k němuž l. 1864 věž přistavěna.
a Boleslav, 1564 Vilém 1—1580, 1580 až (BM. 729.)'
Nečemice (pův. Nečamici, proto i Ne
1601 Lidmila. L. 1607 získal Pavel Hra
báně z Přerubenic N. a držel je k Peč čamský), farní ves u Žatce, jež se přip.
kám. V 17. stol. ves spustla úplně. (Hist. v zákl. listu Kladrubském (1 115). Ve 14. st.
sbor. 1885, str. 99.)
byl tu farní kostel, jehož podacími pány
Nebřehoviče, ves u Strakonic, někdy byli: 1355 Lev, Blažej, Ditvin, 1360 Pa
s tvrzí, ]. 1253 sídlo Petrovo. Později tu šek, Zvěst, Ditvin, 1366 Petr a Tycek,
seděli: Zdeněk (1397), Jetřich (1408), 1369 Zvěst, Ditvin, Jan Pašek, 1387 Přibík
Střízek (1410), Jan (1418), Mikuláš (1420) ze Sádl'tu, 1400—1415 Pašek. V 16. st.
alj., jichž potomci nazývali se Nebřehov tu byla tvrz, ale patřila k Ličkovu. L. 1601

skými z Nebřehovic. Poslední z nich odprodány Karlovi Hruškovi z Března,
Jan prodal N. Janovi z Rožemberka jenž je 1. 1614 zase k Ličkovu prodal.
(1- 1532). V držení rodu Rožemberského |.. 1806 odprodány od Ličkova a l. t812
zůstaly N. až do r. 1593, kdež prodány přik. k Velkému Lipnu. V 17. st. zanikla
fara; [. 1786 zřiz. lokalíe a l. 1857. fara.
k Sedleckému zboží. (H. XI. 235.)
Nebřeziny, ves u Plas, jež patřila od
Nečice, ves u Senožatného, od staro
Mlatopisnýslovnik:Část historická.
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dávna majetek kl. Želivského.

l-. 1436 zději vyženili je Lažanští

z Bukové.

zapsána Petrovi z Bydlína, ale nedlouho L. 1750 v městečku nový kostel postaven.
potom vyplacena a zůstávala stále při Želivi. Erb: Štít červený (prvotně polovičný červ.
Nečichy, ves u Loun, jež se připomíná a modrý), na něm brána s dvěma věžemi
r. 1336 mezi statky kláštera sv. Anny stříb. barvy. V bráně stojí oděnec drže
v Lounech a po jeho zrušení se v držení kopí. Nad štítem je král. koruna
Lounské obce jakožto zádušní statek
Nedabylice, n. ves jižně od Chudeřic
dostaly.
u Chlumce n. C., n. s tvrzí, ]. 1377 sídlo
Nečíně, ves u'Dobříše, od 16. st. až Bransudovo, l. 1386 Příbkovo a Bransu
dovo a později nějakého Myslibora. Léta
do r. 1850 přísl zámku Dobříše.
Nečky, n. ves u Čisté a Všesulova, 1437 žili Bransud a Diviš. Potomci jich
!. 1389 sídlo Věnkovo, !. 1402 Jana z Rado slouli Strakové z Nedabylic (1447 až
vesic, ale bývalo tu několik maiých statkův, 1469 Jan). V 15. st. N. zahynuly. (H. V.
„. mchž jeden patřil l. 1455 k anovu a 302.
Nedakřevíce, n. ves u Chlumce mezi
. jiný .vladykám 'ze Vraního. N. zanikly
Vlkovem, Lhotkou a Velkými Lišici. Léta
v 15. st.
Nečtiny, ves a zámek (tento i Preíten 1396 tu odumřel statek po Michalovi. Léta
slein) u Manětiny. Ves se přip. r. 1169 1413 žili Mikuláš, Vaněk a Přibík bratři,
a byla sídlem vladyčím Předoty neb Předy předkové Žantovských z Nedakřeyic.
z N. (1183). L. 1290 zval se odtud Oldřich. N. zanikly v 15. st.
Nedanice, Velké N., ves u Přeštic,
Hrad byl sice zbožím královským, které
1. 1333 ze zástavy vykoupeno, avšak i v po n. s tvrzí, l. 1370 sídlo Amchovo, l. 1379
tomních dobách přip. se zemané zN., od Divišovo. Po nich následoval Jan z Meč—
nichž pocházeli Benedové : Nečtin. Ně kova, jenž prodal N. (1411) Benešovi a
kteří z nich snad hrad v manství drželi. [.évovi bratřím z Kydlin. Po Benešovi
Ve 14. stol. byl v městečku farní kostel, následoval syn Mikuláš (1-j. 1434) a pak
jehož podací Břevnovským opatům nále Beneš, syn Levův (1446). L. 1479 seděl
želo. Král Václav IV. zapsal hrad Něprovi tu Jindřich, předek Nedanských z Ka

Ducovi z Vařin & Ondřeji Špalkovi dova a1.1542 Nachvalz Ryžemherka.
ze Slatiny, což jim l. 1420 potvrzeno. Něznámým způsobem se dostaly N. v držení
Okolo l. 1434 držel jej Zbyněk z Kocova Jana mladšího Janovského z Janovic,
a okolo 1. 1450 nabyl ho Burjan z Gut
šteina ('I- 1462). Po něm následoval syn
Burjan (1- c. 1489) a pak tohoto syn Jan.
Král Vladislav vyvadil N. a udělil l. 1511
městečku -trhy a cla. Ferdinand ]. zastavil

od jehož dětí prodány ok. 1. 1585 Janovi
staršímu. Syn jeho Jan Adam prodal N.
(1615) ke statku Poříčí. (H. IX. 21o.)
Nedaničky, Malé N., ves u předešlé,
až do r. 1596 přísluš. zámku Švihova a
N. (1528)_Hanuš0vi Pluhovi z Rab potom Měčína. L. 1623 patřily již k Po
šteina,; ale Kašparovi, synu jeho, 1. 1547 říčí V 18. st. říkalo se Nedanice horní
zabrány. Asi v ty časy založeno pod hra— a dolní.
Nedbalec, n. ves za Záblatím, která
dem Nové městečko, ale zakrnělo záhy.
L. 1557 prod. dědičně Floryanovi Gry“ se přip. l. 1456 jako přísl. hradu Husi.
Spekoví, jemuž byly od 1. 1549 zastaveny.
Neděliště, ves u Kr. Hradce, jež se
Po něm následoval syn Václav (1- 1590). přip. r. 1143 jako majetek kláštera Stra
Tohoto syn Bohuslav obdařil l. 1600 mě hovského,
avšak r. 1226 byla sídlem
stečko. L. 1610 založeny kostelní knihy. Ctiborovým 1 N. Do r. 1346 držel je
l.- 1351 darovala je
L. 1623 N. zabrány a prodány Gotfrydovi Petr z Turgova,

Hertlovi z Leitersdorfu.

V ty doby Perchta, máti jeho, klášteru

sv. Jiří na

hrad byl pust & nový zámek pod ním po podměstí Hradeckém. Ve 14. st. byl
staven. L. 1637 dostaly se N. v držení tu farní kostel a od r. 1367 vládli tu pp.

Kokořovcův

(viz Sommer. topogr. na z Častolovic.

Po r. 1420 obec Hradecká

str. 294). jimž až do r. 1799 patřily. Po N. nabyla a držela je až do r. 1547.
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L. 1548 k. je Hamza ze Zabědovic,

vy tu vl. z Otradovic,

zdvihl zde kostel (1555) a tvrz (1-j. 1579).
Později tu seděli Myslibor a Pavel bratří
Hamzové, kteří se o N. rozdělili. Byly
pak tu dvě tvrze. Díl první zůstal v držení
Hamzů až do 17. stol. a přik. l. 1668
k Hořiněvsi. Díl druhý hořejší dostal se

později Letinští ze
Snopoušov, v 17. st. Merklínští z Mer

klína, kterým až do polovice 18. st. p'a
třily. Statkem pozemským byly do r. 1850.

Nedv- viz Medv-.

Nedvědčí (vl. Medwědčí), n. ves v okolí
Rynárce za Pelhřimovem, jež se připomíná
1. 1588 v držení Kadrmanův z Kelče r. 1203. Později se o ní zmínka nečiní.
a l. 1617 Straků z Nedabylic. Po Pe
Nedvězí (vl. Medvě'zí), ves u Říčan,
trovi (1- 1689) následovala manž. Alžběta za starých dob majetek Vyšehradské
Lukrecie z Dobřenic (1-1705). Skrze ni kapitoly (1313), a kromě toho statek
dostalo se N. v držení Dobřenských, Planerů. L. 1419 zastaveno k Nupakům,
jimž až dol. 1862 patřilo. Kostel l. 1729 l. 1437 ke Chřenicům. L. 1514 prodáno
obnoven a rozšířen, ale fara v 17. st. za dědičně Vilémovi Kostkovi z Postupic
niklá neobnovena. (H. II. 243, M. [X. 27.) a přip. ke Kolodějům. Pak bylo statkem

Nedětovíce \'iz Nětovice.
Rousů z Vražkova 'a l. 1623 zabráno
Nedomice, Nedomnice, ves u Bran a prodáno Karlovi z Lichtenšteina. Pak

dýsa n. L., 2 části jmění Boleslavské kapi
toly, z části vladyčí statek (1385 Frycek,
1440 Smil, 1444 Vaněk). V 16. st. pa
třily (1522) ke Slivnu a k Jiřicům; část
k těmto ]. 1559 od Šťastného Hrušovského
přikoupena. Část ke Všetatům patřící koup.
!. 1584 ke Brandýsu; ostatek patřil k Pří
vorám a l. 1606 také k Brandýsa získán.
(MB. IV. 175.)

Nedostojov,

přip. k Uhříněvsi. (Paměti seps. od dvou

Hůbnerů l. :884 vytištěny.)
Nedvězí, ves u Neveklova, n. s tvrzí,
l. 1358 sídlo Filipovo, ]. t381 Ješka a
Heřmana, ]. 1410 Rynarta, ]. 1432 Zdeňka
a Martina bratří. Ještě v 16. st. seděli tu

Nedvězští

z Nedvězí (1534 Zdeněk,

1542 Jan). Po Janovi posledním z nich

z Ostředka.
n. ves u Lipého, jež byla Od nich prodáno N. I. 1609 ke Kono

do r. 1454 přísl. hradu Lipého; později
(1471 atd.) patřila ke hradu Sloupu.
Nedošín, ves u Litomyšle, jež se přip.
r. 1167. Klášter Litomyšlský dostal tu od
Břetislava ll. hospodářství, z něhož vznikla
ves. Při dělení l. 1347 přirčena biskupství,
v jehož, držení až do dobytí Litomyšle zů
stávala. Sice byla potom přísluš. zámku
Litomyšle. Za Valdšteinů okolí okrášleno
a l. 1823 lázně zřízeny.

(1-1585) dědili Chobotští

pišti, ale 1. 1683 přip. k Lešanům. (MB.

V 65.
Nedvězí (něm. Nedoweska),ves u Mšena,
jež byla r. 1402 přísl. Chudého hrádku,
ale potom k Housce patřívala. V 16. st.
se jí říkalo Nedvězská.

Nedvídkov

(prv. Medviedkov), n. ves,

snad i tvrz v býv. Žatecku. L. 1384 přip.
se Hrzek a Vojtěch 2 N., l. 1401 Hrzek,
l. 1437 Jan a Pavlík bratří a Tvoch : N.
Nedrahovice, ves u Sedlčan, n. s tvrzí, Potomci žili po celé 15. st.
,
Nehasice, ves u Postoloprt, ve 14. st.
]. 1389 sídlo Jindřichovo a l. 1430 Miku

lášovo. L. 1462 držel je Jan Řidlo z Mo
ves. dva
Podací
měli l. 1369
Jan aJindřich
Přech,
křan, pak následovali: 1534 Ondřej Víta, l.farní
1378
Přechové,
l. 1388
1540 Jan z Kalenice, později Petr Za Škopek z Dubé a Vilém, 1418—1421 Pe
lužský z Podhoří (1-1562), po němž se šík z Hořetic, 1422—1427 Jan KoStelec
dostaly v držení Jana Černína z Chudě ze Sebuzína. Jaroslav Beřkovský ze Še
nic. Syn jeho Diviš [. 1621 sťat a N. bířova prodal N. ok. l. 1540 Jaroslavovi
byvše zabrány prodány l. 1622 Polyxeně Kostomlatskému zVřesovic, jehožpo
Lobkovské, od jejíhož potomstva připojeny tomci tu tvrz vyzdvihli. Od poč._ 17. st._
ke Chlumci. (MB. Vl. 101)
drženy N. ke Dlažimi a s ní přip. l. 1629
Nedražice (prvotně Smědražici?), ves k Postoloprtům. Kostel l. 1535 znova vy
u Stříbra, n. s tvrzí, !. 1318 sídlo Proti stavěný stal se v 17. st. íilialním.
vovo a l. 1420 Benešovo. V 16. st. seděli
Nehvizdky, véska u Nehvizd, jež byla
48*
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do r. 1421 jměním kanovníkův od sv.
Václava na Pražském hradě a od r. 1437
držena ke Přerovu; kromě toho měli tu
vladyky z Nehvizdek svoje sedění. Statek
ten koupil ok. l. 1540 Jiří ze Zahrádky,
]. 1594 byl v'držení Vchynských a pak
přikoup. ke Přerovu. (Trnka, Kounice 82.)

postoupil ho (1645) Janovi Jiřímu a dvěma

slečnám z rodu Verdemonův.

L. 1652

dostal se týž statek v držení Šafgoěů, za
nichž kostel znova vystavěn (1690). N. pa
třily odtud k Sadové. L. 1850 staly se N.
sídlem c. k. úřadův. V N. narodil se (1739)
J. Vaňhal. Erb: Stříbrný štít a na něm
Nehvizdy, městec u Brandýsa n. L., červená růže (erb pp. : Rožemberka, Vít
ve 14. st. s farním kostelem. Pány jeho kovcův. —- H. V. 329.)
Něchov, ves u Trh. Svin, jejíž oby
byli 1. 1363—1373 Petr z Klučova & sy
nové jeho Mikuláš &Štěpán, 1380— 1383 vatelé (Něchované) se r. 1186 přip. Část
Mikuláš, 1396 sirotci Zdeňka z Běškovic, patřila v 6. st. ke Komařicům, přidělena
1417—1427 Mikuláš z Lobkovic. Po l. 1623 k Sedlu a od r. 1673—1850 pa
zději připojeny ke Přerovu. Od Rudolfa ll. třila k Vyšnímu brodu. Druhá část patřila
obdržely majestát na trhy, který 1. 1641 k Velešínu a s ním přip. k Novým hradům.
s městečkem od Švédů zničen. V 17 st. Třetí část patřila v 15. st. vladyka'm ze
_
připojeny ke Kounicům, ale fara zanikla. Zahrádky.
Nechranice, ves u Chomutova, jež se
l.. 1676 obnoven obyvatelům majestát na
trhy. L. 1783 zřízena tu lokalie, která 1. 1332 příp., jsouc přísl. Pětipes. Později
l. 1856 na faru povýšena. Erb l. 1599 pro patřily klášt. Grunheimskému a od r. 1436
půjčený: Štít červený, u spodku trávník a byly v zápisném držení. V 16. st. patřily
na něm zeď bílá stínkami ozdobená a v ní Šlikům a později přip. k Ahníkovu.
brána otevřená se zlatou mříží a na té
Nechutnov, n. ves, která se vl. 1414
zdi dvě bílé věže se stínkami a křidlič až 1437 jako přísl. hradu Housky přip.
-nými krovy, na každé okno křížové a na & tuším potom zanikla.
Nechvalice, farní ves u Sedlčan, v níž
krově zlatá hvězda. (Trnka, Kounice 76,
byl farní kostel již ve 14. st. Pány poda
PA. IX. 925.)
Nechanice, ves u Blovic, jež patřila cími byli 1. 1370 Přibík a Vavřinec, 1382
od r. 1115 klášteru Kladrubskému. Aleš z N., 1390 Soběhrd &Bohuslav Žáček.
Od 16. st. patřily ke Hradišti.
L. 1447 žil Myslibor z N. Poslední z toho
Nechanice, město, pův. trhová ves, rodu byl Diviš, jenž l. 1502 tvrz N. s přísl.
jež se přip. r. 1235, jsouc statkem Záviše Václavovi a Ladislavovi Popelům z Lob
Vítkovce. Král Jan udělil tvrz, městečko kovic prodal. Od té doby patřily N. ke
a ves N. Petrovi ze Zebína a synu jeho Chlumci. V 17. st zanikla fara, ale 1 1787
Vilémovi, kteří je prodali (1341) Hynkovi obnovena. (MB. VI. 69.)

Krušinovi z Lichtemburka. Tehdá tu

Neidstein,

někdy léno koruny České

byl farní kostel. Od r. 1390 seděl tu Ctibor v Němcích ]. 1353 koupené a l. 1374
(1- 1398) a pak syn jeho Vlaštěk a l. 1454 k Falci.
tohoto syn Vavřinec. Ok. l. 1471 koupil
Nejdek (z něm. Neudecke), někdy dvůr
je Jan z Rychemburka, před r. 1496 u Hostivice, na polední straně 11samé vsi.
Albrecht z Kolovrat.
Před tím tu byla Býval přísl. statku Hostivického, v 16. st.
tvrz, která tehdá zanikla. Jan z Vald spustl & l. 1608 připojen k Jenči a Červ.
šteina, Albrechtův pastorek, prodal N. Újezdci.

předr. 1521 Mikuláši Pecingárovi

z Byd

Nejdek, město, ve 14. st. farní místo
s hradem. Král Jan dal je v manství (1341)
Petrovi Plikovi a od 1. 1363 držel je
Jindřich, jeho potomek (1- j. 1396) a po
něm zase syn Jindřich. Pak následovali
l. 1390 Bušík : Prohoře al. 1411 Hanuš
Forster. Král Václav IV. dal jej (1413)
Tohoto syn Jan Oktavian v léno Janovi Maleříkovi, kterýjej l. 1419

žína (1-j. 1529). L. 1538 ujal je syn jeho
Vilém i s tvrzí nově vystavěnou. L. 1566
bydlel tu Mikuláš mladší, jehož dědic Cti
bor Smil sídlo své do Kunčic. přenesl. N.
přestaly býti panským sídlem. Ctiborovi
l. 1623 statek zabrán a prodán Václavovi

ze Vchynic.
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prodal. Byl pak v držení rodiny Frosův napřed v držení rodu Lobkovského & pak
& až do r. 1446 Hanuše Henigara ze Schónbornův.
_
Žeberka. Pak následoval Mates Šlik
Nekoř, farní ves u Žamberka, v níž
z Holiče, od něhož jej 1. 1462 král Jiří
vyvadil a k zámku Lokti připojil. N. zů
stal proto v držení Šliků, ale 1. 1522 od
dělen a potom od jednoho druhému pro
dáván. L. 1545 dostal se Lorencovi Šlikovi,
(+ 1585), jenž syna Kryštofa (1- 1578) pře
čkal. Léta 1559 založeny kostelní knihy.
L. 1590 ujal N. Štěpán, syn Kryštofův, a
udělil l. 1602 obci svobody. T. r. prodal

N. Bedřichovi Kolonovi

byl farní kostel již před r. 1361. N. pa
třívala ke hradu Žampachu. Od něho ]. 1568

oddělena a patřila odtud'ke

Kyšperku.

Kostel l. 1698 znova vystavěn.

Nekrasín,

ves u Jindř Hradce, rodiště

kněze Vojt. Hlinky (Fr. Pravdy).

Nelahozeves (t. j. Nelahodova ves,

obecně i Nalezoves), farní ves nad Vlta
vou a starožitný zámek, ode dávna ma

z Felsu, jehož jetek Pražského

kostela

a jeho pro

tři synové [. 1625 obci svobody potvrdili. boštství, kteří tu měli dva nápravníky.
L. 1632 N. od Sasů obsazen. Tehdá N. L. 1420 dostala se Antonovi z Prahy a
zabrán & prodán l. 1633 Hermanovi Čer— l. 1466 zastavena Dru. Řehoři z Heim

nínovi z Chuděnic. Herman Jakub Č. burka. Vilémz Ilburka daroval N. (1508)
HyncoviZejdlicovi ze Šenfeldu a synu

potvrdil l. 1687 svobody obce. Od Černí
nův dostal se N 1. 1724 hrab. Adamovi
z Hartigu.
L. 1748 dostala obec maje
stát na potvrzení svobod. L. 1799 přešel
z držení Hartigů v majetek hr. Jana Joz.

Stiebar a od r. 1828 držela jej rodina
Veithův. L. 1832 dostalo městečko maje
stát na trhy. L. 1756 kostel stavěn, ]. 1786
vystavěn nový zámek.
Nejepín, ves u Chotěboře, původiště

jeho Janovi. Ok. 1. 1532 vyplacena jest N.
a zůstala několik let v držení proboštství.
Král Ferdinand dal 1. 1544 Floryanovi

Gryspekovi

z Gryspachu N. dědičně.

Týž zbořil “tvrz a vyzdvihl nynější zámek
(řečený Floriansburg 1582) a uložil v něm
vzácné památky (1- 1588). Když se synové

rozdělili, dostal Blažej N. a léta 1614
stavbu zámku dokončil(-|- 1620). Pro dluhy

Nejepinských

z Nejepína, z nichž jej prodána N. (1623) Polyxeně Lobkovské
a po její smrti zůstala
drželi [. 1488 Urban, 1519 Prokop, pak z Pernšteina
potomci jeho, kteří zboží 1. 1562 rozdělili. v držení Lobkovského rodu. L. 1621 a
N. dostal Jan. Synové jeho Herman a 1631 zámek od vojáků vyloupen. Starý
Prokop prodali N. (1603) Kašparovi Slav kostel zdejší (ve 14. st. farní) byl Íilialním
kovskému ze Šonova, jehož potomci k Minicům; !. 1787 zřízena tu lokalie a
tu do r. 1684 seděli. L. 1684 koupil jej l. 1857 fara. V N. narodil se 1. 1841 Ant.
Ferd. Antonín Mladota ze Solopisk, Dvořák. (H. Vlll. 244.)
l. 1686 Rudolf Měnický z Červené vsi
Nelechov(1 25 2), vysoké pohoří u Ledče
1. 1692 přip. k Příbrami (Úhrovu).
n. S. (obecně Melechov).
Nelechov, tvrz zbořená pod předešlým
Nekmíř, ves u Plzně, n. s tvrzí, ]. 1358
až 1379 sídlo Rackovo, potom Sezemy u vsi Koutu na počátku 15. st. založená,
Štěpánovce z Vrtby, od r. 1406 Petra l. 1415 sídlo Albertovo, 1430 Petra Skály
odtudž. Od něho k. jej ok. l. 1428 Petr (1-j.1437), pak ji držel Matěj Tisský. Ok.
a Pavel bratří Ebrzvinové, jehož rod tu l. 1532 patřila Baltazarovi Peřinovi ze
do polovice 15. st. seděl. Okolo l. 1452 Sloupna a nástupce jeho Václav Sokol
následoval Lejtolt z Ebrnic, jichž potom z Leskovce prodal ji před r. 1540 Janovi
stvo tu do 16. st. sedělo. S Annou : E. Trčkovi z Lípy. N. držen odtud k Lip
SebastianMarkvart : Hrádku (asi 1526) nici a později ke Světlé. (H. XII.)
týž statek vyženil. Potomci jeho přip. N.
Nelžejov, nějaký dvorec neb hospodář
k Bělé, ale 1. 1651 při rozbytování Bělska ství mezi Stříbrem a Plzní. L. 1242 smlu
dostala se hrab. : Gótzen & od počátku vil se opat Teplský 0 tento statek s ja
18. st. zase náležela hr. z Vrtby až do kýmsi vladykou.
Nelžejovice, Nalžovice, ves u Sedl
jich vymření (183o). Dědictvím dostala se
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čan, n. s tvrzí, !. 1364 sídlo Vilémovo, třila pak ke Dřítni a od r. 1622 ke Hlu
později Ctiborovo (1-j. 1446). Před r. 15 12 boké, k níž i první část připojena. Ve 14. st.
přip. k Červ. Hrádku. L. 1601 prodány tu byl farní kostel. V 17. st. zanikla fara,

Ladislavovi Vratislavovi

z Mitrovic, alel. 1723 obnovena. (M. Xlll. no.)

jehož syn Aleš Ferdinand je pustil (1659)
Němčice, ves u Volyně, jež patřila
sv. Jiří.
Janovi Kópplovi z Adlersberka. Od r. 1665 r. 1228 ke statkům kláštera
panovaltu rod Franchimontův.
Okolo Ve 14. a 15. st. byla tu drobná sedění
l. 1709 Frant. Antonín Koňas z Vydří vladycká. Do 16. st. skoupeny ty statky
je vyženil. Po vymření tohoto rodu do a drženy ]. 1544 k Dobrši. Václav Koc
staly se Alsterlům z Astfeldu, kteří je až z Dobrše daroval l. 1582 N. Adamovi
do počátku 19. st. drželi. Od r. 1821 drželi Chřepickému z Modliškovic, jenž tu
je sv. p. ze Scharffensteina. (MB. Vl. 1 19.) tvrz vystavěl. Po potomcích jeho násle
Nemajov viz Nemojov.
doval Jiří Frant. z Věžnik (1- 1685) a od
Nemanice (něm. Wassersuppen), farní jeho syna prodány (1696) ke Kraselovu.
ves u Domažlic, dříve přísl. statku Koutů. V novější době sídlo z Kraselova do N.
L. 1704 vystavěna tu dřevěná kaplička a přeneseno. (H. X". 139.)
zavedena tu 1. 1718 duchovní správa. Léta
Němčice, ves v okr. Kdýnském u Úboče,
1781—1784 vystavěn kostel a l. 1785 fara byly 1. 1379 přísl. hradu Nového Heršteina,
zřízena. (TB. 867.)
s nímž koupeny l. 1534 k Domažlické obci.
Nemanice, víska r. 1586 založená, snad Od 1. 1547 patřily N. k Úňovicům, pak
nynější Hadruba.
až k r. 171 1 k Chocomyšli, a odtud k Chu
Němčany, ves u Podbořan, jež se měla děnicům.
dostati r. 1196 novému klášteru v Mašťově.
Němčice, Němčičky, ves v okolí Po
Ode dávna patřily ke hradu Mašťovu, a lyně, jež patřívala ke hradu Pušperku.
to až do r. 1850.
L. 1465 již byla celá pusta.
Němčice, farní ves u Planice, v níž byl
Němčí, Němce, ves u Vys. Mýta, jež
se 1. 1371 přip. V 16. st. patřila z části farní kostel již před r. 1362. Snad to byla
k Brandýsu, : části k Přestavlkám. Této táž ves, která se dostala klášteru Břevnov
dosáhl [. 1575 Karel Žampach z Pot skému hned při jeho založení (993). Ve
šteina a bratr jeho Čeněk si tu dvůr 14. st. byl tu farní kostel. L. 1379 obsa
skoupil. l.. 1600 koupeno N. k Chocni, hovaly N. pět popluží a tvrz. Skoupené
později patřilo k Sudličkově Lhotě a bylo statky držel I. 1501 Jan Čejka z Olbra
od r. 1649—-1680 samostatným statkem. movic a potom jeho potomci (1545 Petr,
Konečně přip. k Brandýsu. (H. II. 146.) 1579 Jan, 1602 Jan Adam). L. 1636 pr.
Němčice (pův. Němčici, t. j. rodina Václavovi Otakarovi Perglarovi z Per
Němcova\, ves u Kolína, v starší době glasu. Od jeho syna dostaly se 1. 1665

z částí majetekStrahovského

kláštera, Mik. Alšovi Vítovi

ze Rzavého

a ten

z části vladyčí statek s tvrzí. l,. 1514 držel je prodal l. 1668 k panství Planickému.
nový kostel vystavěn.
třily k Ohařům, od 1. 1575—1593 k Libe (H. IX. 237, TB. 235.)
nicům a od r. 1594 ke Kolínskému zámku.
Němčice, dvůr popl. u [ éštnice (Hlu
(H. XII.)
boké), n. stvrzí, ]. 1411 statek Bláhův.
Němčice, ves u Pardubic, až do r. 1421 Diviš Boubínský z Újezda prodal N.
majeiek Opatovskěho kláštera, později přísl. (1541) Chvalovi Kunašovi z Machovic,
Kunětické hory a od r. 1560 k Pardubicům. jehož potomstvo tu do r. 1563 sedělo. Po

je Zikmund Korček : Božec, pak pa V l. 1834—1837

Němčice,

farní ves u Netolic, statek tom Budkovští z Budkova N._vyženili
a drželi N. až k r. 1706, kdež prodány

Svatomírův, který jej 1. 1273 propadl, ale
1. 1292 potomkům jeho navráceny. Ve
14. st. patřily k Vlhlavům. V 16. st. byly
rozděleny; část patřila napřed k Újezdci
a pak k Sedlci, část k Vlhlavům. Tato pa

k Třeboňskému

panství. (H. 111. 193.)

Němčice, n. ves nad Vltavou 11 Za
lezlic, r. 1226 jmění kláštera Doksanského.
l.. 1488 přip. se jako pustina.
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Němčice, n. ves v krajině Žlutické ne— Nemojov, mlýn u Putimova za Pelhři
známé polohy, jež patřila r. 1427 klášteru movem, n. ves, jež se r. 1203 připomíná.
Kladrubskému.
Ode dávna patřívala k biskupství a arci—
Němčice, n. ves, vl. 1233 a 1273 biskupství a držena k zámku Řečici. V 15. st.
majetek kl. Teplského, snad táž, jako spustla a od r. 1550 patřila k Pelhřimovu.
předešlá.
Nemošice, ves u Pardubic, n. s tvrzí,
Němčina viz Jemčina.
l. 1318—1332 sídlo Vilémovo, pak Holců
Němčovice, ves u Rokycan, po níž se z Nemošic, z jichž rodu se přip. 1382
psal r. 1240 Ratík z N. V 16. st. patřila Matěj, 1400 Jan (1-j. 1437) a tohoto syn
větší část k Libšteinu a od konce téhož Jan. L. 1477 držel je Jan Makovský
a syn jeho Jan prodal N.
století ke Zbirohu. Něco patřilo l. 1588 z Potšteina

Od té
k Radnici, pak do 1. 1661 k Přívěticům a (1492) Vilémovi z Pernšteina.
odtud zase k Radnici.
doby patřily k Pardubicům. (H. I. 69.)
Nemilkov

(pův. Nemielkov), ves u Su

Nemyčeves viz Nemojčeves.

Nemyslovice, Nemeslovice, vesu Ml.
šice, l. 1382 sídlo Ctibora Lovečka & Pe
šika a na poč. 16. stol. Jana 2 N. Větší Boleslavě, již před r.1392 majetek klást.
část patřila k Velhartickému panství a do Hradiště. Před r. 1419 zastavena Alšovi
stala se při jeho rozebrání Janovi Bohu
chvalovi z Hrádku (1- 1595), jenž tu
tvru vyzdvihl. Okolo l. 1598 dostal se Lu
kavským z Řeneč, !. 1623 zabrán &pro
dán zase k Velharticům. L. 1649 odprodán
Jaroslavovi Jáchymovi Kocovi z Dobrše
(+ 1655) a byl pak samostatným statkem
až do r. 1850. (Viz Gabrielovy Děje Su
šice 203. — H. IX. 268.)
Nemilkov, ves u Mostu, již obdržel

z Dubé al.

1436 Janovi ze Smiřic.

V 16. st. patřily Vlkům

ze Kvítkova,

od nichž prod. Jindřichovi Volfovi Ber

kovi z Dubé. V'jeho rodě zůstaly až do
r. 1694, kdež pro dluhy přišly do prodeje.
Připojeny pak k Beznu. Stával tu zámeček.
(H. X. 389.)

Nemyšl,

ves u Tábora, někdy s tvrzí,

l. 1377 sídlo Litvínovo a l. 1390 jeho

synův, jichž potomci zvali se Mitrovští

řád křižovníkův s červenou hvězdou z Nemyšle. Poslední z nich, který tu "se
r. 1280 a drží jako velký statek podnes. děl, byl Bohuslav (1506—1545). Po něm
Nemojčeves, Nemyčeves (t. i. Ne držel N. vnuk Vilém z Malovic. Ty'ž pr.
mojkova ves), farní ves u Jičína, !. 1340 N. 1. 1564 al. 1571 držel ji Adam Před
statek Sypův, pak ale na několik statků bor z Radešína. Ok. ]. 1578 dostaly se
rodu (Jiří 1—1623, Bc
rozdělena. Ve 14. st. byl tu farní kostel, Talmberskému
jehož podacími pány byli 1. 1359 Václav dřich "' 1643, Frant. Vilém). [. 1662 k.
a Jindřich z Vitiněvsi, Damek, Jindřich & N. Mikuláš Franchimont z Franken
Hereš z N., 1. 1407 Mikeš z Úlibic, l. 1417 feldu, jehož rod ji do r. 1719 držel. Ná
Hanuš Hungár z Lysé. Tvrz držel ]. 1376 sledoval Bernart hrabě Caretto Mille
Čéč, l. 1392 syn jeho Čéč a 1411 Jan, simo, v jehož rodě do r. 1765 zůstávala.
1445 Petr. Potomci jich byli Čéčové L. 1791 k. N. Viktorie hrab. Golčova
z Nemyčevsi. V 16. st. patřila N. k Ve roz. Dýmovna ze Stříteže (1- 1822),
liši a od 1. 1606 ke Kumburku. Po za skrze niž se dostala rodině Dýmův. (H.
niknutí fary zřízeno tu 1. 1786 kaplanství lV. 359.)
Nenačovice, ves u Unhoště: do 1. 1357
a l. 1856 fara. (H. V. 279)
Nemojov, véska u Chotěboře, v 17. st. majetek Frany, pak Rechcerův. Asi od
statek Kamberských z Kamberka, po r. 1390 patřila část universitě, !. 1470 dvůr
zději přísl. Chotěboře.
s částí k Okoři, který pak držen k Bílému
Nemojov, Nemojovice, Nemaňov, Újezdci (1558), Jeden dvorec patřil do
ves v okolí Králové Dvoru, v 16. st. jmění r. 1589 Pražské kapitole. V 17. st. patřily
Třemeských ze Železna &pustina, po ke Kladnu, od r. 1688 k Červ. Újezdci a
zději přísl. Žirce a naposled Sadovského potom k Tachlovicům. (Melichar, Okres
panství.
Unhoštský 154.)
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(obecně jeníkovice, pův. městský úřad později jako vrchní prá_vg

Něnlzom'ci), ves u Přelouče, n. s tvrzí, jež pro městečka na klášterství vysazován. Ve
se přip. r. 1227. Hrabě Kojata odkázal ji 14. st. tu byl farm kostel, jehož podací
tehdá Mikvartovi. L. 1372 seděli tu bratří opatům příslušelo. Ve 14. st. narodil se
Hanek a Jan, 1411 Zbyněk, 1414 Jan. tu Jan z Pomuku známý generální vikář
Pak následovaliLudvíkově z Chlumku arcibiskupský. Od 15. stol. držen N. ke
a ok. l. 1492 Něnkovští z Medonos, hradu Zelené hoře. Zdeněk ze Šternberka
Od nich prodány 1. 1561, byly pak od udělil obyvatelům svobodu, aby mohli
r. 1578 v držení Myšků ze Žlunic, léta o svých statcích říditi (1464), což i král
1597 Čertorejských a od r. 1616 Ko Jiří (1465) povolil a výroční trh přidal.
řenských. Po nich následovalPetr Hamza Svobody ty stvrdili králo1é, vl. 1479, 1530
ze Zabědovic
(1- c. 1647) a po jeho a 1570 a pp. ze Šternberka l. 1479 a
smrti prodány k panství Pardubskému, 1540. Od pp. ze Šternberka obdržela obec
k němuž část již dříve náležela. (H. I. 69, v l. 1514—1566 rozličné dědiny. L. 1606
PA. X. 587.)
navráceno jí právo piv0.vařiti, kteréž před
Neosvěteli, název lidí bydlících v ny tím vrchnosti bylo postoupeno. Obyvatelé
nějších Nůslích.
obdrželi od držitelů zámku ]. 1629, 1634
Nepěkošice, Pěkošice, n dvůr a ves a 1638 potvrzení svobod, k čemuž císař
u Chotělic (Kr. Městce), l. 1384 sídlo Ja Ferdinand lll. l. 1653 a Leopold I. 1672
kuba, Jana Loutky a Diviše, 1394 Beneše, výroční trhy přidali. Frant. Matyáš hr. ze
1419 Mikše. L. 1432 držel je Jan Škorně Šternberka zakládal l. 1639 na místě ro
ze Stranova. V 16. st. patřily k Chotě diště sv. Jana Nepomuckého kostel, k če
licům, v 17. st. ke Kozojedům a po r. 1612 muž dva sousední domy přikoupil, ale te—
k Dymokurům.
prve po jeho smrti vystavěn (1654). Léta
Nepokojníce, Nový zámek, vesu Král. 1686 sice s městem vyhořel, ale l. 1688
Městce, až do r. 1538 Viléma Křineckého zase obnoven. Když pak po vyhlášení Jana
z Ronova, pak přísl. Kopidlna. L. 1548 za svatého poutníků přibývalo, vysta1ěn

dostal je za díl Jindřich Haugvic, a vl. 1734—1738 nový kostel který sv.
l. 1575 k. jej Karel Říčanský z Říčan, Janu křt. a sv. Janu Nep. posvěcen. Tento
jenž tvrz v Nový zámek přestavěl. Týž se prohlášen l. 1786 za farní, protože t. r.
zadlužil a N. dostaly se 1. 1594 Lidmile kostel sv. Jakuba (posud farní) byl zá

Šlejnicové z Lobkovic. Ta je prodala vřen; avšak tento vl. 1857—1859 zase
(1598) Bohuslavu Křineckému z R0 obnoven. L. 1730 obdržela obec majestát
nova. Po něm dědila manželka Beatrix na potvrzení svobod, vyhlášena za město
('l- 1610) a po ní Karel Jindřich Křineeký. a povolení, aby si obraz sv. Jana Nep.
L. 1611 prodány k Dymokurům, po čemž do městského erbu přibrala. L. 1850 stal
zámek spustl. (H. X. 401.)
se N. sídlem £_.__k.úřadů. Erb: Modrý
Nepolisy (pův. Lepolisí), ves u Chlumce štít, u jehož spodu trávník a na něm
n. C., jež patřila r. 1299 k panství_Žiže kostel stříb. barvy s uhelnou střechou. Ve
lickému. Tas ze Skuhrova vystavěl tu věži jest výklenek a v něm obraz Matky
kostel, který 1. 1359 synové jeho Jan a Boží. (Erb kláštera)

Vznata nadali. Hanuš Turkovec postou'
Nepomuk, n. slavný klášter pod_Ze
pilN. (1367) zčásti kl. sv. Jiří. Na této lenou h/oÍcE v jehož zříceninách stojí ves.
části seděli NepoliSští ze Zachrašťan Klášter, založený 1. 1144 od neznámého
a postoupena ]. 1522 ke Chlumci. Na
menší části s tvrzí seděli l. 1396 Jan, 1410
Pešik, 1431 Nevlas, 1450 Alexandr, 1468
Jan z Labouně. Před r. 1513 k. tato část
ke Chlumci. (H. V. 300.)

zakladatele. První mniši přišli z Elrachu.
První opatové byli: Kunráti1'176,'l-leřr'rian

1188, Purkart, HartÉtT1219,

Jindřich

1240 a Pertolt 1250—1252, Habart 1262.

Ke sklonku 13. st stal se Jan opatem a
Nepomuk, Pomuk, Nepomuky, mě po něm následoval na rozhraní obou sto
sto založené od kláštera téhož jména, jehož letí Ingebrand, jenž ještě 1. 1313 opatoval.
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O činnosti těchto i následujících opatův níž tři střílny a z nich troje prameny vody
není nic známo, avšak zdá se, že klášter na tři strany se prýští; nad hradbou dvě
i v duchovních i světských věcech pro stříb. věže čtverhranaté s okny, cimbuřím,
spíval. Následující opatové byli: Ebrhart cihel. střechami a zl. makovicemi a mezi
1356, Jindřich 1356—1367, Jarloch 1371 nimi obraz sv. Mikuláše žehnajícího.
až 1393, Jindřich 1396—1408, Gott'ryd(?).
Opat Arnolt (1412—1424) zavedl klášter
tak, že mnohé dluhy upisoval. L. 1420
v dubnu přitáhli Táboři ke klášteru a ob
sadivše jej vypálili; opat a bratří v čas
se zachránili útěkem. Král Zikmund t. r.
všechno klášterství zapsal Bohuslavovi a
Hynkovi bratřím ze Švamberka, avšak za
vázal je, že mají 8 mnichů téhož kláštera
chovati. To také po ukončení válek pravi
delně zachováváno. Druhdy volíváni opa
tové; l.'1463 přip. se jen Kunrát probošt.
Listy klášterní (přes 200 k.) zavezli klá
šterníci do kl. Ebrachu, kdež zůstaly do
r. 1583. Téhož roku vydány na rozkaz
cís. Rudolfa, ale kam se potom dostaly,
není známo. Jak se zdá, mniši od r. 1420
ani v klášteře nebydleli a bezpochyby na
Zelené hoře přelňvali; tu se opat !. 1560
naposled připomíná.
Nepomyšl, městečko u Podbořan, ně
kdy s tvrzí, vl. 1361—1386 v držení pp

Neprachov, Neprochov, Nepra

cho vy, ves u Planice, 1. 1364 statek Boz
těchův, 1. 1391 Mikuláše a pak Štmelín
ských 1 N. Léta 1508 patřil Petrovi

Zmrzlíkovi

ze Svojšína

(1- 1553) a

manželce jeho Anně : Obytec, jichž syn
Zdeněk l. 1558 zemřel. N. dostal se potom
třem slečnám, posledním z rodu Zmrzlíkův,
a ujala jej Barbora (1- 1578) manž. Jiří

Hasišteinského

z Lobkovic (1-1590).

Po tomto dědila N. druhá jeho manželka
Hedvika z Hazemburka, ale za rok přip.
N. ke statku Nalžovskému. Dříve tu byla
tvrz. (H. lX. 263.)

Nepřivazeves, ob. Nepřevazky, ves

u Boleslavě, jež se připomíná l. 1340, pro
tože tehdá malá část k Vinařicům patřila.
V l. 1492—1547 patřil díl ke Struhám,
díl 1. 1545 —-1695 ke Stranovu a ostatek
k. (1551) od Kryzeldy Stranovské k Vina
řicům a přip. ]. 1638 k Dobrovici.
Nepřívěce, ves u Sobotky, jež se přip.
z Janovic, l. 1409—1410 pp. z Koldic r. 1255 a později patřila k panství hradu
a l. 1414—1417 Ctibora Čepce z Li Kosti. Ok. r. 1360 byl tu farní kostel,
biše. Tehdá tu byl farní kostel. Na poč. ale v 17. st. fara zanikla.
16. st. dostalo se v držení saských hrabat
Neprobylice, ves u Slaného, n. na
z Leisneka.
K poslední z nich přiženil několik vladyčích statků rozdělená (1317
se Albin Šlik z Holiče, ale ten prodal Michal a Zdislav, 1366 Stan atd.). Ve
N. (1551) Elišce Berkovně z Dubé, vdané 14. st. byl tu farní kostel. Rod vladyk
.Gutšteinové, 2. Šlikové (1-1566—1567), Neprobylických
z N. držel ve vsi hořejší
po níž děti její dědily. Jindřich z Gut tvrz neb Hrádek až do r. 1571. Dolejší
šteina, jedno z nich, ujal N. 1. 1571, ale tvrz povstala u dvoru Pechovského za
po jeho smrti prod. Hendrychovi a Václa držení Kozelkův ze Hřivic. Oboje skou—

vovi br. ze Štampachu.

L. 1623 zabrána pil ok. l 1571 Václav Pětipeský

z Chyš

Kryštofovi Abrahámovi Štampachovi a pr (1'1602), jenž Hrádek v zámek přestavěl.
Heřmanovi : Questenberka
(1- 1651). Syn jeho Odolen súčastnil se léta 1618
Po tomto dědily N. vdova a dcera, a když vzpoury a proto mu statek jeho zabrán,
onano léta 1661 zemřela, měla ji sama zastaven ]. 1623 Jaroslavovi Bořitovi
Eliška Konstancie z Q. S ní vyženil N. z Martinic a potom mu se Slaným (1638)
Gundakar kn. z Dietrichsteina, jehož doprodán. (H. VIII. 141.)
potomkům zůstala do vymření. Na žádost
Neprobylice, ves u Podbořan, někdy
Valtera Xavera : D. ves N. (1718) na na několik statků rozdělená, z nichž jeden
městys povýšena a pak 1. 1728 a 1741 držel l. 1419 Jan Chmelický z Vlčíhory.
rozličnými svobodami bez ujmy robot ob V 16. st. části skupovány a potom tu po
dařena. Erb: Modrý štít, u jehož spodu stavena tvrz. Statek ten držel Jan ziKonče
stříbrná hradba s otevřenou branou, nad _a po něm syn, jenž jej pr. (1606) Jáchy
49
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movi z Jonu. L. 1612 k. jej Jan Albin
Nespečov, někdy huť, ves aneb dvorec,
Šlik z Holíče. Nedlouho potom k. N. soudíc odtud, že žila rodina Býčkův a
Adam Gothart ze Štam pachu a připojeny Velvetských z Nespečova. A poněvadž
tito obojí z Litoměřicka pocházeli, sluší N.
k Oplotům. (HB. Vll. 150.)
tam hledati. Možná, že N. a Nesvětice jest
Neptejov v. Lhota Šalomonka.
Neradice, Neradici, snad starší jméno jedno.

Neratovic.

Nespeky (vl. Nezpěky, Dnespeky,

Neratov, ves u Bohdanče (Přelouče), jinak Návsí), ves u Benešova, ve starší
starodávné přísl. kl. Opatovske'ho a asi době na drobné vladyčí statky rozdělená.
od r. 1420 hradu Kunětické hory, s nímž L. 1380 nazývají se městečkem. L. 1437
přip. se Vaněk Žebrovec 2 N. V 16. stol.
přip. k Pardubskému panství.
Neratovice (pův. snad Neradici, Ne patřily N. k Břežanům z části a z části
radovicí), ves u Brandýsa n.“ L. Ves Ne až do r. 1850 k Pyšelům. Onano část pa—
radice patřila v 13. st. 1 části kl. sv. Jiří, třila později ke Konopišti.
z části kostelu sv. Václava. Od 16. stol.
Nespeřice (staré a nové), dvojí ves
držena k Lobkovicům napřed zápisně, pak u Uhl. Janovic, jež se dostala r. 1291
dědičně.
k biskupstw Praž. V 16. st. patřila k Če
Nerestce horní (i Neřestce), ves stínu kostelu a od r. 1713 ke Kacovu.
u Mirovic, jež se přip. r. 1228 jako přísl. V 18. st. tu byly skelné huti.
kláštera Svatojirského. V 15. st. byl Nespery, ves u Vlašimě, n. s tvrzí,
tu manský dvůr ke Zvíkovu. V 16. _stol. l. 1318 sídlo Zdislavovo. Později tu seděli
patřila ves kromě manství k zámku Orlíku. 1348—1377 Držek, 1384 Ondřej, 1420
Nerozhovice, ves u Heřm. Městce, jež Jan Olešák. Jan Řepa z Neveklova pr.
patřila ]. 1381 ke hradu Rozpakovu a od N. na poč. 16. st. Alexandrovi Cho bot
konce 15. stol. k panství zámku Heřm. skému z Ostředka, po němž tu seděli
Městce.
]. 1545 synové Mikuláš a Jan, 1589 Jan
Nesměň, ves u Trh. Svin, jenž nále st., 1610 Adam, 1623 Vilém. Když tento
žela k prvotnímu nadání kláštera Boro ok. ]. 1680 zemřel, koup. N. pro dědice

vanského a proto vždy k Borovanskému
statku patřívala.
Nesměň, ves u Kouřimě, jež se přip.
v zákl. listu Vyšehrad. (1086). Ok. l. 1340
byly tu dva vladyčístatky Vaňka a Lito
bora, později, jak se zdá, bylo jich ještě

Jošta ze Schwarzenwolfu,

ale 1. 1693

pr. k Vlašimskému panství. (MB. II. 54.)
Nespery, n. ves, nyní les u Babic.
Ves pustá patřila až do r. 1579 ke Křivé
a odtud k Lojovicům.

Nestajov,

n. ves, jejíž jméno ozývá

více. Část patřilak Sázavskému klášt., se v příjmení Žehušických & Chuchelských
část od r. 1461 ke Kouřimskému špitálu. 2 N. Ale poněvadž ves ta l. 1392 Nestějov
V 16. st. patřil díl k Církvici, díl k Pol. slove a u Nezbavětic na Plzeňsku ležela,
Voděradům a díl k Zásmukám.
zdá se býti táž jako Nestev (v. t.).
Nesmíříce, Nesměř'ice, ves u Dol. Nestanice, ves u Netolic, v 15. stol.
Kralovic, ok. l. 1295—1436 majetek bi sídlo Malovců, zejména 1. 1427 a 1453
skupův a arcibiskupův ke Štěpánovu, pak Jana 2 N. (1—1453). Potomci jeho seděli
do r. 1548 přísluš. Vlašimě. Od r. 1549 tu až do konce 15. st. (1494 bratří Jaro
byly samostatnýmstatkem s tvrzí, později slav a Oldřich). L. 1520 zdejší tvrz od
v držení Leskovcův. L. 1597 k. je Jetřich Pražanů pobořena. Pak patřily Budkov
Lukavecký : Lukavec a asi léta 1603 ským a okolo 1. 1540 přik. k Libějicům.
Petr Malovec z Malovic. L. 1610 k. N. (1-1.W. 126.)
Jindřich Mírek ze Solopisk, jenž asi
Nestařice, n. ves u Pyšel, l. 1380 přísl.
1. 1620 zemřel. Syn jeho Václav Ladislav Božešic (jeden dvůr faráře Ledeckého).
prodal N. (1624) k Borovsku. L. 1679 S Božešici koup. k Pyšelům a zůstaly tu
odprod. od Borovska a přik. později k Vla dva dvorce, kteréž ]. 1745 ke dvoru Dař
boži svedeny.
stějovicům. (MB. X1. 84.)
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Nestev &Nestevec (i Nestívy, nyní vladyčí sídlo (r. 1238 Ludvíka), později
Neslívy), dvě pusté vesnice(větší a menší, přísluš. kláštera Oseckého. Od něho
neb horní a dolní) pod Lopatou u Šťa odcizeny byly, když bezpochyby'byly od
hlav, jež patřívaly ke hradu Lopatě a křižáků vypáleny, a drželi pak dědiny Ne
v 15. st. spustly. R. 1545 náležely jako světské (neb »Nespeticec) držitelé Kono
pustiny ke Šťahlavsku. V starší době tu byla bržští, kteří klášteru plat vydávali-, ale od

tvrz a vladycké sedění. (Viz Nestajov.)
Nestrašovice, ves u Březnice, n. sídlo
vladyk (1384 Hrdoň, 1400 Albera, pak
1414 jeho syn Oldřich). Od r. 1418 držel
N. Václav Masák ze Stežova. V 16. st.

toho se r. 1576 Jan Langenau : Pauzu,
pán Konobržský, vyplatil.

Neškaredice (prv. Neškaredici,staron.

R'otigdorf), ves u Kutné hory, v 15. st.
statek Horníkův (1402 Zikmundův, pak
patřily napřed k Myslínu & od r. 1540 Plumlův). Ok. l. 1450 držela je Anežka
ke Hrochovu Hrádku. Od tohoto odpro Donínská a l. 1460 Karlík ze Chřenovic.
dána [. 1584 Přibíkovi Bukovanskému V 16. st. patřilyPrachňanským z Prach
z Bukovan a patřila až do 18. st. k Bu ňan, od nichž prod. 1556 obci Kutno
horské. Od 1. 1625—1850 patřily ke Kře
kovanům. L. 1716 přik. k Březnici.
Nesuchyně, ves u Rakovníka, jež pa—seticům. „Někdy tu byla tvrz. (H. XII.)
třívala králům a držena ke Křivoklátu. Ok.
Něšov, ves u Bezdružic, původiště vlad.
2 N., 1. 1379 na
r. 1356 přip. se kostel zdejší jako íilialní rodu'Rozvadovských
ke Kostelci, okolo r. 1369 byl tu farní několik statků rozdělená, : nichž jeden
kostel, který v 17. stol. zase na íilialní držel-_Jetřich. Něšovkové koupivše Skupeč
sklesl. V 16. st. nějaký čas byla zástavou drželi k němu N. Při Skupči zůstal až_do
od Křivoklátu odcizena.
18. st. a pak připojen k Bezdružicům.

Nesvačilov,

ves v okolí Polickém,

Neštědice,

Neštědřice,

ves 11 Ústí

kterou král Přemysl [. 1213 klášterci v Po n. L. _(snad r. 1186 Újezd, „který byl dán
lici daroval.
křižovníkům Svatomářským). V 16. st. pa
Nesvačily, ves u Hořovic, již prodal třily ke hradu Blansku, později k Březnici.

r. 1391 Dobeš z Jablonce klášteru mino
ritův v Berouně. Z části byly vladyčím
statkem (1405 Jenec). Ok. l. 1520 kou
peny : části se statkem Všeradickým k Ho
řovicům, ostatek patříval k zámku Točníku.
Nesvačily, ves u Benešova, v níž byl
v r. 1362 sice jeden farní kostel, ale dvě
fary. Jedna z nich byla podací pp. z Dubé
ke hradu Léštnu, druhou měli vladyky
z Nesvačil (1318 Mikeš), jichž bylo r. 1380
pět, vl. 1407—1410 Vilém Chrt ze Za
hrádky a některá panna ze starého rodu.
Část vsi patřila k Léštnu ode dávna, ostatek
přik. se statkem Bezejovským. L. 1661
odděleny od Léštna a patřily ke Drah
kovu, s nímž l. 1706 k Tloskovu koupeny.
Kostel sklesl po r. 1623 na Elialní al. 1700
rozšířen. (MB. HI. 134.)

Neštěmice,

Nešťomice (pův. Nesče

mici), ves 11 Ústí nad Lab., jež patřila
r. 1 188 „křižovníkům Svatomářským, byvši

jim darována od Měška a Hroznaty : Pe
ruce. Ve 14. stol. patřily ke Střekovu,
v l. 1527—1850 napřed ke hradu Blansku
a potom k Březnici.
Netěchovice, ves u Týna n. Vlt., jež pa
třívaly k biskupství a r. 1268 postoupeny
králi Přemyslovi. Od té doby patřily ke
hradu Bechyni. Část byla při něm ještě
v 16. st., ostatek byl v držení Hozlaurů

z Hozlau. Jošt Hozlaur prodal ji (1588)

AdamoviČabelickému

ze Soutic a od

té'doby patřily ke Kaladému.

Netčš tolik co Mnetěš.

Netluky viz Pnětluky.

Netolice, město, n. hrad knížectví Ne
n. ves u Říčan. Připomíná tolicův, který se připomíná u Kosmy jako
se 1. 1400 jako přísl. hradu Říčanského, pomezný hrad knížectví Slavníkova (981).

Nesvačily,

spuštěna za válek náboženských a přip.
se ku konci 15. st. jako pustá ves.
Nesvětice, n. farní ves mezi Radčici
a Újezdem Jenišovým u Oseka, s počátku

Později tu byla krajská vláda a když po
r. 1253 zanikla a založen kl. Zlaté ko
runy, dány mu N. 5 velikou částí kraje.
Za vlády opatské vzmáhaly se živnosti;
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pekaři obdrželi svobody v l. 1338, 1347 rozsáhlé území, že se zajisté čtvrtině Neto
a 1451. _Když klášter byl 1. 1420 vypálen, lického kraje rovnalo (1263), zároveň pak
dostalo se celé klášterství Oldřichovi vyňato z moci soudcův a úředníků králov
z Rožemberka a N. zůstaly v jeho rodě ských. Když tedy Netolické úřady zašly,
skorem až do jeho vymření. Když Jan z R. zřízeny pro zbytek Netolického kraje nové
1. 1468 od krále odpadl, Jindřich Rou úřady ve Volyni a na Hluboké. Také lovčí
bík z Hlavatec N. opanoval a Opevnil úřad po zadarování nesmírné lení krajiny
Král Vladislav mu N. léta 1471 zastavil. mnichům Korunským buď zanikl aneb pře
Po jeho smrti poručníci N. zase domu nesen jest na Hlubokou. Nicméně z pa
Rožemberskému prodali. Petr z R. od měti l. 1318 psané jde na jevo, že pro
pustil obci (1495) odúmrti a obdržel N. část bývalého N. zřízen menší úřad ve
dědičně (1513). Léta 1602 postoupeny Vodňanech, který zase před r. 1407 za
s KrumloVemcísaři Ru dolfovi ll. l-. 1619 nikl. V 15. st. patřilo všechno bývalé N.
ztečeno město skrze Dampíra a kromě k Prachenskému kraji, k němuž v berních
obou kostelů, školy a jediné chalupy vy věcech již před tím patřívalo.
Netonice viz Netunice.
páleno. Léta 1621 datovány N. rodu
Eggen berském u jako část Krumlovského Netovice (pův. Nedělouici), ves u Sla
vévodství, ale přes to měly i za Eggen ného. Klášter sv. Jiří měl tu užitky
berkův i za Švarcenberků svou zvláštní r. 1233. V 16. st patřily obci města Sla
zprávu. Z N. pocházel Štěpánek, tišmistr ného. L. 1547 jí vzaty, ale 1. 1549 na
panství Třeboňského (1519). Také tu na vráceny a l. 1623 přip. ke Smečnu.
rodil se kanovník Jiří Netolický. Erb:
Netřeba, Netřeby, n. ves u Chlumína,
Modrý štít, u jehož spodu zlatý měsíc nyní dvůr. Ves byla 1. 1647 pusta.
v oblacích a na něm Matka Boží sedí držíc
Netřebice (pův. Nelřebici), ves u Nym
burka, jež patřila r. 1185 křižovníkům
Ježíška. (H. Vll. 106.)

Netoliei, jméno kmene, který bydleli Svatomářským, byvšijim dána kněžnou
na západní straně jižních Čech. Zeměpisecl Eliškou. V 16. st. drženy k zámku Podě
Bavorský (z 9. st.) připomíná slovanský bradskému.
národ na' Rusi, jemuž dává jméno Zne
Netřeby (staroněm. Neu Riesenberg),
tolici, a praví o nich, že mají 74 hradů. hrad zbořený nad Kanicí u Kdyně, snad
Čeští Netolici zaujali poříčí Volynky a založený od Děpolta z Ryžemberka, jenž
. Blanici a krajinu odtud až k Vltavě; k jich byl 1. 1325 pánem Kanického zboží. Ok.
území patřily i rozsáhlé lesnaté krajiny až l. 1379 náležel Rackovi ze Švamberka
za nynější Frymburk a Vyšní brod, které a ten jej prodal (1382) Ješkovi Kozí
Ku konci 14. stol.
však do r. 1263 málo vzdělány byly. V 10. st. hlavě ze Pnětluk.
patřily N. Vilémovi z Čachrova, předku
dostaly se pod vládu Slavníkovců.

Netolicko, Netolický kraj, území, Kanických z Čachrova, a po něm synu
které prvotně obýváno bylo Netolici. Když
knížectví Slavníkovců vyvráceno, zůstali Ne
rolici jako kraj pod panstvím Českých kní
žat. Na hradě Netolickém (nyní u sv. Jana)
sídleli knížecí popravcové neb'purkrabě,
l. 1167 Nemoj, l 1183 Ratibor, l. 1187
Štěpán a Jiří (tento i r. 1195), l. 1222
Bohuše a l. 1253 Jaroslav. Také lovčí lesů
na Netolicku (1 i83 Milhost) se připomíná
a měl také úřad v Bozensku, ale kde si
dlel, není známo. Po roce 1253 zanikla
krajská vláda, ač se jméno Netolického
kraje ještě 1. 1341 vyskytuje. Když založen
byl klášter Zlatokorunský, dáno mu tak

jeho Jenci (1393 - 1414). Nedlouho potom
opuštěn jest N. hrad a držitelé sídlili na
Kanické tvrzi. (H. lX. 12o.)
Netřesky, n. ves na Boleslavsku.

Netúníce, Netonice (pův. Nahmice),
ves u Plzně, n. stvrzí, po níž se psal
r. 1192 Jan z N. L. 1379 byly rozděleny
mezi Racka a Viléma br. z Nebílov, Cti
bo_ra a jiné vladyky. Potomci oněch zvali

se Netonickými z Nebílov (1527 Jaro
slav Hrdina, 1548 Jan a Hynek). Později
je držel Josef Úlický z Plešnic (+ 1602)
a po něm je syn Apolon Ladislav (1615)

ujal. L. 1643 prodal je Jan z Herten
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berka Mikul.Mirabelovi zTreuhofu, steina, avšak bývalé přísl. Čech. Založen
jenž tu do r. 1666 seděl. Pak následovali ok. ]. 1378 od Karla IV., avšak císař se
Jan Jindřich Šeflinger a l. 1672 Jan konce stavby nedočkal.

Bedř.Winkler z Heimfeldu. Nedlouho

Neuhžusel

u Stříbra, česky Hlupe

potom přik. k Nebílovům a s nimi se do novo.
Neuland
staly ke Šťahlavům,

Netvořice,

městec u Neveklova, jež se

přip. r. 1205 jako ves. Tehdá tu měl kl.
Ostrovský nějaké dědiny. Ve 14. st. byl
tu farní kostel a N. byly městcem. Pány
jeho byly ok. l. 1350 Dobeš, 1395 Mik.
Teměřic, 1416 Mik. z Mrvice. Nedlouho
potom přivtěleny ke Kostelci n. S. V 15. st.

usadili se tu Netvorští

u Chrastavy, česky Novina.
Neuland u Mimoně, česky Novina.
Neuměřice (obecně Nouměřice), ves

u Velvar, jež se přip. r. 1159. Tehdá tu

měli křižovníci Svatomářští

dědiny

koupené od vladyky Liba, avšak měl tu
také kl. Doksansltý nějaký majetek. Císař
Zikmund zastavil N. Václavovi Cardovi

z Březí. L. 1521 z Petrovic

a od té doby drženy k Úštku.

děleny N. mezi Jana a Přibíka bratří, po Za Ferdinanda [. vyplaceny a l. 1541 Jiří
lovice patřila k tvrzi v N. & polovice ke kovi Zejdlícovi ze Šenfeldu dědičně
Břežanům. Po smrti Janově dostala se po prodány. V l. 1597—1669 patřily k Míko
lovice jeho k panství Tloskovskému. léta vicům a odtud až do r. 1850 ke Zvole
1622 dostaly se v držení Michnů, kteří něvsi. L. 1539 narodil se tu M. Bacháček
také druhou polóvici s Břežany přikoupili. (1—1612).
K Břežanům a později k Lešanům patřilo
Neumětely, farní ves u Hořovic, v po
pak celé městečko. L. 1669 založeny ko věsti lidu sídlo báječného Horymíra a po
stelní knihy. Ze školy zdejší vyšla hudeb— hřeb Šemíka, jeho koně. N. v okolí bý—
nická rodina Lemochů. Erb: Štít polovičný, valy dvě tvrze. L. 1331 sídlili na jedné
v pravé zlaté polovici obraz sv. Víta, levá Oldřich otec a Protiva syn a s tímto léta
trojdílná, uprostřed stříbrná. sice, červená. 1344 Chotibor. L. 1372 držel ji Jan a

l. 1379 Zdeněk Běško'vcové 'a l. 1409
(MB-. V.)
Neuberg, ves u Cheba se zámkem, Ondřej z Vilímova'. Druhá tvrz patřívala
který stojí na místě bývalého hradu. Týž Zbraslavskému kl. Po r. 1420 držena
přip. se poprvé l. 1288, protože tehdá ke Karlšteinu, ale zase klášteru navrácena.
cís. Rudolf statky po Albrechtovi 2 N. od— Asi ok. l. 1450 zastavena a patřila l. 1460
umřelé pp. z Plavna daroval, avšak rod Václavovi a Oldřichovi br. z Val-tířova.
rytířů z N. i potom se přip., jsa Plaven— Pak patřila pustá tvrz až do r. 1539
ským poddán. Albrecht 2 N. poddal se k Libomyšli a potom k Lochovicům. K té
králi Janovi v manství (1331), tak aby muž statku N. 1. 1573 dědičně doprodány.
ode všech berní byl osvobozen. K poslední (H. W. 216.)
Neusorge u Jablonného, českyStarost.
toho rodu (Anně) přiženil se ok. !. 1395
Kunrát z Cetvic, jehož potomci Ašskou
Neustein, n. hrad u Kvinova (za Cho—
krajinu získali, avšak podle ustanovení mutovem). Ve 14. stol. sídlili tu rytíři
krále Václava (1398) připojen N. k Cheb z Alamstorfu, zejménavl. 1359—1368
ské zemi. L. 1422 přijali bratří Jindřich, bratří Hanuš a Huk, a snad 1381 Fry
Erhart a Kunrat 2 C. od krále Zikmunda. colt. Asi tehdá dostal se v držení křižov
V držení jich potomků zůstal N. až do níkův Prúských a přip. k-Chomutovu.
naší paměti. Podle smlouvy 1. 1789 uči Potom hrad' zanikl.
něné rozděleno panství to na 6 dílů, totiž
Neustift, česky Kyselov, Lhota, Společ
Aš, Nový zámek, N. Horní, N. Dolní, nice.
N. Sorg a Šompach. Léno přijímáno'až . Neustupov (ode jména Neustup), mě
do zrušení manského práva.
stec u Otic. Ve 14. st. tu byl farní kostel,
Neugarten u Č. Lípy, česky Zahrádky. a tvrz. Držiteli bylo 1. 1364 několik vla
Neuhaus (t. j. Nový hrad), n. hrad _dyk (1364—1373 Vilém). V_l. 1364-až
za samým pomezím král. Česk. u Thier 1437 vládli tu Soběšínové
ze Sobě—
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šína. L. 1471 držel jej Kuneš Radimský obce obmezoval (1622). L. 1652 založeny
ze Slavkova a potom jeho potomci (1520 kostelní knihy. (Nejstarší bohužel se ztra
Jan starší 1- 1545, pak Kuneš 1- 1563). tily.) V l. 1752, 1790 a 1814 části města
Dcery posledního vdaly se do rodu Kap vyhořely. L. 1850 stal se N. sídlem c. k.

lířův. Z toho rodu tu seděl Kašpar (zemř.
r. 1621), po němž N. zabrán a prodán
Martinovi de Huerta, po němž (1-1637)
dědila jej jeho dcera. Pro dluhy odprodán
pak věřitelům. Vletech 1654—1695 byl
v držení hr. z Póttíngu, později Dohal
ských z Dohalic. V 18. st. se tu několik
rodin vystřídalo. (Viz Míst. bibl. [. 69 —70.1

úřadů. Erb:

Modrý štít, u jehož spodu

trávník a na něm dvě věže stříbrné ze
štukoví postavené, každá s branou, oknem,
cimbuřím, cihelnou střechou končitou &
zl.' makovicí. Mezi věžemi jest štítek troj
dílný, uprostřed stříb., sice červený (erb
Řepovský. — MB. V. 5.).
Nevězen, někdy ves u Bněčic, ]. 1379
statek Heroltův a l. 1408 Oldřichův a
Janův (1- j. 1409). Ok. ]. 1410 držel N.
Sulek z Hřebeč-ník. Když hospodářství
zdejší spustlo, prod. Anna z N. pustý dvůr
sedlákům Mlečickým a ti ještě v 16. st.
dědiny od něho drželi.

Fara, která po r. 1623 zanikla, zase léta
1710 obnovena. Erb: Modrý štít, u jehož
spodu trávník a na něm mezi dvěma lípami
okrouhlá věž (stř.) ze štukoví postavená,
s okny. cimbuřím, kulatou střechou cihel
nou a zl. makovicí. Pod hořejším oknem
Nevězenice, n. ves v okolí Citolib,
jest modrý štítek se zl. radlicí (erb Viléma
1364), pod dolním oknem jsou zlatá pís podle paměti z r. 1663 tolik co Brodec,
mena L [. (Leopold I. — H. Vll. 289, ve farnosti Citolibské, ale proto, že se
tento také v 15. st. přip., jde na jevo, že
M. XV. 25.)
Neuzvedí, název lidí, kteří bydlívali tu bývaly dvě vesnice, které později v jedno
v nynějších Nužbelích u Hrobů (Tábora). splynuly.

Nevděk, Nevěk (t. j. Nevjek, něm. Nevido, ves u Rokycan, snad táž, která
Berndórfel), Véska u Slavíkovic (Kdyně) se přip r. 1228 mezi statky kláštera
Založena nedlouho před r. 1584 a patřila Svatojirského. L. 1352 seděl tu Habart,
tehdá k Týnci.
l. 1364—1379 Heřman & s ním 1379 Že—
Nevděk, n. hrad proti městu Žluticům hart, l. 1389 Jaroslav, který pak držel
na vrchu, kterýž slove Hradiště (Schloss Braškov. V 16. stol. patřilo N. ke Spál.
berg). Držiteli jeho byli páni Žlutického Poříčí a ok. l. 1601 přip. ke Štahlavům.
Nevosedy viz Novosedly.
panství. Založil jej Jakoubek ze Vřesovic
Nevratíce, Nevratvice (prv. Neurat
nedlouho před r. 1455. V 16. st. byl již
opuštěn
vicí), ves u Bydžova, l. 1398 statek Miku
Neveklov, město, prvotní jmění rodu láše z Úlibic, pak “z části přísl. Nemyče—
Rožemberskěho. Jindřichz R. pr. (1285) vsi (1414) a l. 1428 z části statek Jana
město N. kl. Zderazskému, ale prodej Makovce z Měrunic. V l. 1518—1850 pa
skrze krále zrušen (1305). Ve 14. st. byl
tu farní kostel, jehož patrony byli zdejší
vl. Tloskovští a Spolští, ze zdejších zejména
1357 Majnuš, 1376 jeho vdova, Ctibor a
Mikuláš, 1380 bratří Jeniš, Ctibor a Jin
dřich, 1405 Majnuš, 1415 Jindřich Ta
konín. V pozdějších dobách proslul rod

Řepů z Neveklova, potomků snad Cti
bora, r. 1443. Poslední z nich Adam měl
pře s kl. Zderazským, který na N. sahal.
L. 1564 vymohl městu majestát na trhy
a sám mu pivovarství pustil. N. byl tehdá
přivtělen k Tloskovskému panství a patřil
k němu až do r. 1850. Pavel Michna práva

třily N. ke Smrkovicům a jen dva dvorce
v 16. stol. k Radči a pak k Holovousům.
Nevřeň, Nebřeň, ves u Plzně, ]. 1379
mezi Racka, Ješka, Jindřicha a faráře
v Bělé rozdělená. V 16. stol. přip. N. ke
statku hradu Bělé.

Nezaběhlice viz Nezabylice.
Nezabudice

(pův. Nezabudici, rod Ne

zabudův), farní ves u Křivoklátu, jež pa

třila vl. 1186—1239 klášteru Klad—
rubskému. Později držel je Oldřich Pluh
& postoupil jich před r. 1332 kl. Plais
skému. Později přip. ke Křivoklátu. Ve
14. st. byl tu farní kostel, jehož podací
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náleželo králům a druhdy vykonáváno lášův, a v první polovici 15. stol. Miloty
skrze purkrabí Křivoklátského Také tu ze Chřenovic. Asi 1. 1536 koupila Otická
býval v 15. a 16. stol. manský dvůr. Po obec dva člověky k záduší. Část ta pak
r. 1623 zanikla fara a teprve 1. 1787 zří patřila k Oticům i s ostatkem až do r. 1850.
Nezdice dolní (prvotně Nezdici), ves
zena lokalie, která povýšena léta 1856
na faru.
u Přeštic, po níž se psal r. 1243 Ludvík
Nezabudice, n. ves jižně od Řevnice, z N. Ve 14. st. bylo tu několik vladyčích
po níž se jmenuje ještě potok Nezabudický. statků a farní kostel, jehož podací měli
R. 1292 dostala se klášteru Zbraslavskému, l. 1364 Drslav z Tropčic a Mařka z Jinína,
avšak v seznamu vesnic téhož kláštera 1408 Purkart z Roupova, 1415—1417
r. 1304 se již nepřipomíná, protože spustla Zachař z Řeneč. Tehdá tu byla tvrz. Část
& l. 1340 výslovně za pustou ves se klade. vsi patřila již v 15. st. ke hradu Roupovu,
Nezabylice, Nezabelice, odtud i Ne ostatek k němu do 16. st. přikoupen. Od

zaběhlice (prv. Nezabylíci), ves u Cho r. 1707—1850 patřily k Červ. Poříčí.
mutova n. stvrzí, ve 14. st. na drobné (H. IX. 210.)
statky vladyčí rozdělená (okolo 1. 1380
Nezdice (něm. Nesnitz), ves u Teplé,
Odolen, Přibík, Štěpán). L. 1431 patřil tu jež se přip. r. 1273 jako majetek klá
dvůr Vilémovi ze Šumburka, který jej štera Teplského.
1. 1445 prodal. L. 1488 patřily Jan0vi
Nezly horní a dolní (staroč. i Nezel1,

Jiskrovi z Plotiště,

V167 stol. Bory dvě vsi u Litoměřic, jež se přip. r. 1197.

ňům ze Lhoty (1540 Jindřich). Benigna Nábožný Hroznata odkázal tehdá N. synu
Renšpergárova ze Lhoty postoupila N. Petrovu. L. 1233 patřily křižovníkům
1577 Ferdinandovi z Renšperka, man Pruským a drženy potom k Býčkovicům,
želu svému, a ten

1. 1578 Bohuslavovi s nimiž přip. k Ploskovicům.

FelixoviHasišteinskému

z Lobkovic.

Neznašov,

Nez d a š 0 v, farní vesu Týna

Odtud patřily k zámku Borku. V 17. st. n. Vlt., prvotně přísl. hradu Újezdce n. V.,
na čas byly samostatným statkem.
který se dostal [. 1491 Petrovi Kořen

Nezamyslice

(pův. Nezamyslici, rod skému z Terešova.

Při rozdělenístatku

Nezamyslův), farní ves u Sušice, jež se při ok. l. 1520 dostal se N. ke zboží Sedle

pomíná r. 1045 jako majetek kláštera ckému a když toto ]. 1540 děleno, dostal
Břevnovského, obdržený od BřetislavaI. N. Jindřich Kořenský z T., jenž tu tvrz
Opatové postavili tu veliký stkvoucí kostel, vyzdvihl. Kořenští (1578 Jan, po r. 1590
od něhož se vesnici ve 14. stol. i Bílý Bohuslav, r. 1606 Zdeněk) seděli tu do
kostel říkalo. V držení kláštera zůstaly r. 1622. Po konfiskaci následoval Sezima
N. až do r. 1420. Tehdá zastavil je král z Vrtby ('l- 1648) a jeho potomci (1657
Zikmund Janovi a Vilémovi bratřím z Ry Václav Frant., 1686 Ferd. František) a
žemberka. Odtud drženy ke hradu Rábí jiní držitelé Otic). L. 1764 dostal se N.
a od kláštera ok. ]. 1525 Břetislavovi a Karlovi v. Schůtz a l. 1785 v držení Per
Jindřichovi bratřím Švihovským doprodány. toltů z Uherčic. Za hr. z Vrtby l. 1680
Od r 1565—1850 patřily k Žichovicům. zámecká kaple v kostel rozšířena, při němž
V 17. st. konaly se ke kostelu zdejšímu zřízena ]. 1752 admin. a l. 1794 fara.
velké pouti.
(H. VII. 212.)

Nezbavětice,
ves u Blovic, ]. 1352
Neznašov, ves u Jaroměře, l. i371.
statek Drslavův, 1. 1379 Oldřichův, Drsla statek Ješkův. ]. 1389—1393 Majnušův,
vův, Olaslavův a Valterův. Část patřila ke 1404—1416 Bavorův, 1440 Petrův. Od

hradu Lopatě. Část tato iostatní zeman konce t5.st. drželi N. Radovští z Hu
ské statky koupeny ke Štahlavům, k nimž stířan (1494 Bavor, 1523 Jiřík, 1542
N. až do r. 1850 patřily.
Jan, 1565 jeho synové). Od r. 1588 byl
Nezdašov viz Neznašov.
N. přísl. panství Smiřického. (H. 11. 237.)

Nezdice, Nazíce, Nazdice (prv. Na Neznašov, ves u Klatov, l. 1379 statek
zdici neb NaziciP), l. 1322 statek Miku Protivův, 1406 Hněvkův, 1419 Hynkův a
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_1450 Olkmarův. V l. 1542—1655 patřila
celá ves ke Kouskové Lhotě, pak tu měl
statek Bohuslav z Vidršperka (1- 1659).
Později patřil N.- ke statku Dolní Lhotě
a s ním koup. l. 1687 k Týnci.

Nezpeky viz Nespeky.

byla tu fara, která v 17. stol. zanikla.
L. 1787 zřízena tu lokalie a l. 1857 fara.

Nicov, farní kostel a samota u Pla
nice, prvotně jen dvůr, který byl, tuším,

klášt. Nepomuckého až do r. 1420 a
odtud k Zelené hoře. Později přip. k Pla—

Nezvěstice

(původně Nezvěstici), ves nici. Vrchno t vystavěla tu před r. 1613
u Blovic, l. 1379 z části (a to s farním kostel, avšak Adolf Bernart hr. z Martinic
kostelem) přísl. hradu Vildšteina, z části vystavěl tu vl. 1717 1726 nový velký
k Lopatě, z části statek Blahutův a Zdeň: kostel (stavitel Dinzenhofer). Při témž ko
kův, Zemané tu měli tvrz. Na této seděli stele zřízena l. 1786'lokalie a l.- 1856 fara.
]. 1408 Oldřich, 1418 Aleš, 1. 1442 Otík
Ničov, Niěová, samota u Malkovic
z Řisutě al 1520—1532 Oldřich Ži (Bezdružic), n. _sedění vladycké, jež drželi
chovec z Duban. Asi 1. 1532 koupil N. r. 1242 Lešek, r. 1269 Petr 2 N. L. 1379
Jan z Roupova a potomci přip tuto byl N. na několik 'statků rozdělen. Asi
část také k Vildšteinu. Od Vildšteina od 1. 1530 pr. Ruprecht Hošťálek z Hojne
tržena a přip. napřed k l'oříčí a později stu dvůr N. Jiříkovi Mikhartovi ze Ša
(asi 1605) ke Šťahlavům. V 17. st. přišel nova a odtud patřil N. ke Skupěi. V 16. st.
kostel 0 faru.
i dvůr spustl.
Nidčice, l. 1382 omylem se píše, kdež
Nežetice, ves u Trh. Siin, jež se přip.
r. 1186. Dvůr s tvrzí držel l. 1314 Mikuláš má státi Vydžice.

Nihošovice (prvotně Nihošovici), ves
z Pasovar.
Jan Cajslach [. 1412 a Za
chař l'1441 by-lipředkové Karlíků 2 Ne u _Volyně, n. s tvrzí. Odtud se připomíná
žetic (1448 snad i Vaněk). V 15. stol. Buden, 1348 Mikuláš Kosoř, 1375 zase
přikoupeny k Novým hradům a tvrz pak Mikuláš Kosoř. L.. 1457 držel je Václav
Vlašekal. 1468 Bušek Buzický z Buzic.
spustla (H. III. 261.)
Nežichov, ves u Teplé, ode dávna přísl. Od Adama Řepického koupil je 1543 Jan

kl. Teplského,

zejména l. 1459. V listu Malovec z Pacova. Po tom podělil N

l. 1273 nazývá se Nukachovem.

' Nežlovice,

Arnošt mladší Vítanovský z Vlčkovic

jehož rod (1626 Ctibor, 1656 Jindřicl.

Nežlevice, n. ves u Dubé, Vilém) tu do r. 1670 seděl. Pak následa
vali Albrecht Chřepický z Modliškovic

bezpochyby v místech dvoru Novoberštein
ského. R. 1402 dostaly _sek dílu Jindřicha
Hlaváče z Dubé a drženy r. 1415 k.: hradu
Jestřebí Pak ovšem patřily k Dubé. Když
zámek a dvůr Novoberšteinský založeny,
zmizely N.
Něžovice, ves u Milevska, až do léta

1437 přísl. kl. Milevského,

l. 1696 syn jeho Jan Ferdinand

& l. 1691

Bernart Věžník z Věžník. L. 1706 kou
peny k Pražskému proboštství a pak přip.
k Volyni. (H. XI. 275.)

Niklasberg,

předměstí, vlastně farní

ves s městem Ašem souvislá,

n. manský

odtud pak statek, který Antonín Josef z Cedvic před

až do r. 1581 ke hradu Zvíkovu, a od r. 1709 přikoupil a l. 1724 koruně v man
r. 1581 část Milevského panství.
ství podal. |.. 1709 postaven u této tvrze
Nicov, farní ves u Kašperských hor. kostel, jenž l. 1780 rozšířen a l. 1871
jež se dostala záhy klášteru Ostrov. znova dostavěn. Od 1. 1757 tu byla fara.
Opatové zřídili tu před r. 1310 kromě (PE. ll. 379.)
farního kostela i proboštství a drželi N.
Niklasberg (česky i Nyklšperk), město
až do r. 1420. Probošty tu byli asi 1360 11Teplice, založeno v 16. st. od pp. z Lob
Svatoslav, 1365 Havel, 1365 Jan, pak kovic na jich panství _Bílinském a nazý
Jaroslav, 1399 Mikuláš, 1401 Kříž. Po valo se prý prvotně Neu Schellenberg.
r. 1420 přibrán N. ke hradu Karlšperku, První výsady obdržel l. 1554 na městské
od něhož l. 1584 dědičně odprodán obcí živnosti a l. 1596 vysazen za horní město.

Kašperských

hor. Po zrušení proboštstvíl L. 1770 vystavěn tu kostel, při němž zří

Niměřice — Nosakov

zena l. 1785 lokalie al. 1858 fara. Erb:
Modrý štít a na něm stříb. hradba s věží,
v níž vespod brána otevřena 5 mříží vy
taženou a v ní dvě hornická kladiva křížem
přeložená. Nad branou na věži štítek se
starým erbem Lobkovským. Z cimbuří věže
vyniká nad pás postava sv. Mikuláše že
hnajícího.
'
Niměřice, ves u Boleslavě, n. s tvrzí,
ve 14. stol. dva vladyčí statky obsahující
(1360 Adam a Petr Prusek). Před r. 1540
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n. L. Jindřich z Radhostovic

pr. (1394)

část N. Kačeně : Mezimostí. Od té doby
patřila tato část ke Drahovu. Na jiné části
seděl l. 1415 Erazim z N. Obě části pak
koup. k Jindř. Hradci a od něho oddě
leny ke Kard. Řečici.

Nivčice, n. ves kl. Opatovského, pak
až k r. 1488 ke Kunětické
až 1491 k Bohdanči.

Nižebohy,

hoře a 1488

ves u Roudnice, r. 1262

sídlo Martinovo.

Ve 14. st. byl tu farní

Burjan Stranovský ze Sovojovic pr. kostel. Ten s částí vsi patřil k Budyni.
N. Albrechtovi Klusákovi z Kostelce, Ostatek byl Pražského probošství až
jehož syn je prodal l. 1551 Pavlovi Bzen do r. 1420 a pak přísl. Račiněvsi. V 16. st. '
skému z Prorubě. V držení Bzenských patřila tato část k Martiněvsi, ale 1. 1562
až do poč. 18. st. Skrze dceru posledního oddělena za Rousendorfů ze Šprem
dostaly se v držení rodiny Lazari, která berka a postavena tu tvrz. Později přip.
je měla do konce 18. st. V 19. st. také N. zase k Martiněvsi (1581), ale potom
patřily hrab. z Kounic. (H. X. 390.)
přip. k Budyni, k níž celá ves do r. 1850
Nimschuh, 11 ms na horách u Kra patřila. V 17. st. zanikla fara a N. přifa
řeny k Budyni.
lup, jež se přip. r. 1361.
Niněchov, Nyněchov, Jenichov, ves Nížkov (pův. snad Niežkou), farní ves
u Mělníka, jež patřila r. 1228 klášteru u Přibyslavě, jež se přip. r. 1230. Jenec
sv. Jiří., Později byl vladyčím sídlem (1406 z Polné zakládal tu klášterec pro Osecké
Jan). Část dostala se záhy ke statku Libli-z mnichy, ale po pěti letech opuštěn. (Viz
ckému, druhá část patřila až do r. 1850 1M. XlX. 54.) Pak Přibyslav, Jencův bratr,
tu chtěl klášter založiti, ale z toho také
ke Košátkám. (BM. 537.)
'
Niněšovice viz Nišovice.
sešlo. Kostel učiněn tedy farním a N.
Ninonice viz Jinonice.
zůstal až do r. 1850 při Polenském panství.
Nirschlern u Kaplice, česky Koryta.
Nižtice, n. ves v okolí města Berouna.
Nisa, n. ves na Boleslavsku, jež pa Až do r. _1547 byla v držení Beroun
třila do r. 1556 k Frydšteinu a potom ských, jimž odňata, ale zase navrácena
k Česk. Dubu. Po r. 1556 se nepřipomíná (1561) Při druhé konfiskací(1621) přip.
se pustá ves N. (Bílek, konf. 1037)
& snad s jinou vesnicí splynula.
Nisa, řeka tekoucí ke Zhořelici, přip.
Nordwald, starodávné německé (ba
se r. 1241. Horní tok slove r. 1591 Loučný. vorské) pojmenování Šumavy (853).
Nořín, ves u Chocně, jež se 'dostala
Nístějka, n. hrad u Vysokého, l. 1369

až 1375 majetek Jindřicha z Valdšteina
(1-j 1410) a l. 1390 Václava zVartem
berka, po němž l. 1398 bratr jeho Jin
dřich následoval. Od r. 1422 držel ji;
Václav z Jenšteina, a po něm následoval

r. 1292 klášteru Zbraslavskému, ale

potom k Chocni patřívala.

L. 1447 byla

přísl. Litického panství. Jan z Potšteina
prodal N. (1502) Bohuši Kostkovi z Po
stupic. V l. 1506—1556 patřil k Pot

z téhož rodu (ok. 1450) Mikuláš (T okolo šteinu a odtud do r. 1850 k Chocni.
1. 1459). Potom nastaly o ni spory, jichž
Norovice, n. dvůr pod Lipnicí (u Něm.
konec není znám. V 15. st. k. k Semílům Brodu). Václav, rychtář Lipnický, daroval
tu 1. 14.10 plat ke kostelu v Lukém.
a spustla. (H. X. 298.)
Nišovice
(pův. Niněšouicz), ves 1.1V0
Nosakov, ves u Otic, n. vladyčí sídlo
lyně, ode dávna přísl. Pražského probošt l. 1426 Mikšovo, l. 1438 Václava Litery.
st1í k Volyni, zejména r. 1400, a přísl. Vo Mikeš získal Odlochovice a potomci jeho
psali se Nosakovci z Odlochovic. Havel
lyňského panství až do r. 1850.
Nítovice (pův. Nietovící), ves u Veselí „z Tatounovic prodal dvůr 1! N. Matiáši
Místopisnýslovnik:Část historická.

5')
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ze Stupěic. Část vsi patřila v 16. st. k Oti-  zději přip. ke Koiešovicům, od nich od.

cům a Burjan Otický daroval tu (1528) pr. pak (1717) Petrovi Pavlovi z Renš
plat Otické obci. Větší část patřila v 16. st. perka, jenž tu zámeček postavil. Přik.
k Háji a od r. 1538—1850 k Neustupovu; potom zase ke Kolešovicům.
jeden dvorec patříval od 17. st. k Vlěko
Nová Lužnice, Nová řeka (nyní ob.
Nové řeky), svodnice r. 1584 založená od
vicům, ostatek k Odlochovieům.
Nosalov, ves u Bělé. Král Jan tu léta Jakuba Krčína z Jedlěan.

Nová. ves, r. 1267 ve farnosti Mile
1324 Jindřichovi z Mutěnic manství ke
hradu Bezdězi vysadil. Sice byl N. přísl. tínské a Markovi : Hořic patřící, bezpo
Bezděze. Manové tu byli 1381 Hrd a Ři chyby dnešní Dobeš.
Nová ves, farní ves u Chotěboře, snad
mek, 1406 Vojslav. V 15. a 16. st. byla
rodina Nosalovských z Přívor. Později někdy jmění kl. Vilémovskéhoj jistě však
držen k Dokzám.
až do r. 1597 přísl. Světlé a pak Studence.

Nosatice, Nosaěice, n. ves, nyní niva
u Slaného. R. 1282 měl tu dědiny kostel
Vyšehradský. V 15. st. zanikly.
Nosetín, ves u Sedlce, jež se dostala
r. 1291 k biskupství Praž. L. 1520 patřila
celá ves k Neustupovu a od 17. st. k Na
dějkovu.
Noskov, ves 11M1. Vožice, jež se přip.
r. 1250, jsouc sídlem Domaslavovým. Po
zději tu seděli 1381 Přibík, 1404— 1415
Bušek, 14-22 Mrakeš, 1453 Petřík. Mrak

šovi potomci psali se Mrakši z Noskova

V 17. st. patřila Šmerovským : Lid
kovic, od r. 1675 Eleonoře Kustošové.
V 18. st. patřila Kapounům, Haugvi
cům a rodině Haimerle (l. 1756) a od
r. 1775 ryt. z Můhlensdorfu. Od r. 1798
vládla tu rodina de Fin, od níž !. 1816
při kostele před tím postaveném fara
zřízena.
Nová ves, farní ves u Kolína, jejíž
kostel prý r. 1068 postaven a od biskupa
Jaromíra u přítomnosti Vratislava—knížete,
bratra jeho, vysvěcen. N. byla r. 1290

a seděli do 17. st. v Rakousích. Od 16. st. v držení kláštera Sedleckého, jemuž
až do r. 1850 patřil N. k Mladé Vožici, i s farním kostelem (1379) až do r. 1421
byv l. 1542 přikoupen.
náležela. R. 1437 zapsána jest s panstvím

(pův. Núlomici), farní ves Kolínským knězi Bedřichovize Strážnice.

Noutomice

u Středokluk, jež patřila r. 1045 z polo Odtud držena ke Kolínskému zámku až
Břevnovskému, podle do r. 1850. V 17. stol. fara zanikla, ale
darování Břetislava l._.avšak r. 1224 svolil léta 1787 zase tu zřízena lokalie, která
král Přemysl ktomu, aby opat lidi své l. 1832 na faru vyzdvižena. Kostel l. 1835
ze vsi přesadil na dědinu klášterní. Druhá přestavěn. L. 1843 N. třikráte vyhořela.
polovice & potom celá ves patřily r. 1228 (PA. !. 308.)

vice klášteru

klášteru Svatojirskému.

Tomuto ná

leželo i podací nad farním kostelem, jenž
se r. 1360 přip. Asi 1. 1422 zadarovány
N. od Pražan, ale zůstaly potom v držení
kláštera až do jeho zrušení jako přísluš
Statenickěho statku. V 17. st. zanikla fara,
ale i. 1707 zase obnovena.
'
Nouzkovice (prv. Núzkouici), n. ves
v krajině severně od Otic. L. 1380 patřila
Ješkovi z Moravčic. V 15. a 16. st. byl

rod Bydlínův z Nouzkovic.
Nouzov,

Nová ves, ves u Světlé n. S. Hynek

Slavíkovec ze Slavíkova prodal ji asi
1. 1530 obci Čáslavské, která ji do r. 1547

držela, pak patřila (1550—1561) k Lip
nici a l. 1561—1636 ke Světlé. Od té
]. 1636 odtržena a připojena k Habrům.
Později byla N. samostatným statkem a
v držení hrabat z Thunu. Frant. Josef hr.
z Th. prodal ji (1783) Leop. z Kolovrat,
jenž ji spojil se Světlou.
Nová ves, farní "ves u Bečova, v níž

Újezdec, ves u Rakovníka, byl farní kostel již před r. 1358. N. držel

l. 1399 přísl. statku Neček. V 15. st. pa
třil N. k Šanovu Až do r. 1587 jmenoval
se jen Ujezdee, od té doby také N. Se
Šanovem přik ]. 1587 k Petrovicům. Po

v letech 1358—1365 Tuta 2 N., avšak od
r. 1417 vyskytuje se jako přísl. hradu Be
čova. V 17. stol. zanikla fara. Kostel

vl. 1702—1709 od sedláka Jana Pichla

Ii ová ves — Nové dvory
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s pomocí obce znova vystavěn a nadán. skému hradu. Založena byla prý od Maj
Léta
L. 1777 tu zřízena lokalie a l. 1856 fara. ídaleny a Anny sester z Veitmile.
Nová ves viz Trstenice.
1591 zřízena tu luteranská modlitebnice,
Nová ves, farní ves u Přimdy, bývala která 1. 1623 na katol. kostel posvěcena.
od nepaměti přísl. hradu Přimdy. l.. 1596 Až do 1. 1773 byla N. přifařena k Hoře
odprodána KryzelděKolovratové z Lob sv. Kateřiny a pak tu zřízena fara.
kovic a vl. 1608—1850 patřila ke Dvo— Nová ves, ves u Bastianperka, v níž
rům. Kostel tu byl jižv 17. stol. Až do byl ve 14. stol. íilialní kostel. patřící ke
r. 1858 patřil k Bohuslavi a byl při něm Křimovu. N. byla přísl. Chomutova a po
zději statku Krásné lípy. Za neznámé doby
kaplan; l. 1858 tu zřízena fara.
Nová ves, farní ves u Lomnice, v níž přifařena k Bastianperku.
Nová ves (něm. Neudórfel), ves u Do
byl farní kostel již před r. 1362. N. pa
třívala k panství hradu Bradlce, avšak lan (Kadaně), v níž byl ve 14.. st. kostel
byly tu také dvě vladyčí tvrze, na nichž ňlialní k Dolanům, ale r. 1395 dostal
seděli v 15. st. vladyky z_Robous. Ostatek samostatného kněze. N. patřila ke hradu
patřil do 1. 1538 k Bradlci & t. r. prodán Peršteinu, od něhož však záhy odtržena.
Vilémovi z Valdšteina. Odtud patřila N. Kryštof a Jáchym br. ze anova prodali
až do r. 1850 k Lomnici. V 17. stol. za N. (1612) Oldřichovi Hrobčickému
a
nikla fara a N. přifařena k Lomnici (1648). od té doby patřila k Pětipsům.
Nová ves, n. ves někde pod Vald
.L. 1769 kostel znova vystavěn a l. 1786
fara obnovena.
šteinem (1413), s nímž přip. k panství
Nová. ves s Bělohradem souvislá a na Hrubé Skály. L. 1605 slove N. blíže Skal.

tré, horní, dolní a prostřední, roz
dělená'u N. Paky. Ve 14. st. byl tu farní
kostel, jehož okolí se říkalo Koštofrank.
Tu stála tvrz a jiná tvrz u dvoru Raten
ského v dolní části. L. 1360 byla N. na
několik statků rozdělena, které patřily

Novakovice,

ves u Klatov, jež patřila

r. 1228 klášteru Svatojirskému.

Po

zději od něho odtržena a přivtělena k obci

Klatovské, v jejímž držení (s přestávkami
po r. 1547 a 1621) zůstala.
Nové dvory (pův. Nový dvůr), městec
Bořkům & Halířům z N. a vl. z Poličan. u Kutné hory, prvotně jen dvůr založený

Část jednu drželi v 15. st. vlad. z Mile od kláštera Sedleckého na kraji lesu
tínka a po nich (1459) Jan z Roudnice. Boru. Po vypálení kláštera uchvácen N.
L.. 1503 patřila část k Pecce a Ratenskou od Bedřicha ze Strážnice a připojen ke
část drželi Vojičtí z Nové vsi. Oboje Kolínskému zámku. Teprve l. 1501 klá
mělpak Čeněk Cukr z Tamfeldu a ten šteru zase navrácen. Že však týž byl v zá
prodal před r. 1514 N. Janovi Litobor—l vadách. zastavil N. Hynkovi Martini

skému : Chlumu. Odtud patřila celá ves; ckému ze Chřenovic (1540) a poněvadž
k Pecce. L. 1543 odprod. Jindř. Škop-Í nebyl s to je vyplatiti, pr. mu je |. 1552.
kovi z Otradovic, za jehož syna posta— Hynkovi synové prodali N. (1569) poruč
vena tvrz Bělohrad.
N. ves pak k ní níkům dětí n. Karla ze Žerotína. Z nich
Jan Lukáš vzal za díl N., ale že se za
(l—l.V. 114.)
Nová ves (německá), ves u Ústí n. L., dlužil, dostal se (1588) věřitelům, ale zase
jež se 1. 1401 připomíná, když tu k. plat k. od Kašpara Melichara ze Ž., který tu
k oltáři v Ústském kostele. N. patřila po r. 1591 zámek postavil. Týž pr. (1628)
v 13. st. ke Všebořicům a z části od 16. st. N. manželce své Elišce z Valdšteina (zemř.
(zejména 1576) k Předlici. Tak zůstala pod l. 1640), po níž dědila dcera Eliška Poly
xena, manželka Petra Voka Švihovského
dvěma vrchnostmi až do r. 1850.
patřila.

Nová

ves u Mladé Vožice viz La-i z Ryžemberka

ZICC.

(1-1642). L. 1653 ujal

“je Bedřich Kašpar, syn jejich (1- 1654), a

Nová ves v horách (Gebirgs-Neudorf, tohoto dcera prod. je .1674) Ferd. Maxim.
dříve Roltendorf),

farní ves u Hory sv. hraběti z Kounic.

Po tomto následoval

Kateřiny, patřívala až do 16. st. k Most (1677) Jan Kašpar hr. Montani a r. 1679
*
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Bernart svob. ;. : Věžník,

jenž l. 1695 pod obojí. L. 1425 hrad od Táborů v_v
pálen. Za Jana, syna Oldřichova, zase N.
dobyt od nepřátel (1467), ale zase pánu
navrácen. Po jeho smrti zastaven Oldři
chovi z Grafneku (asil. 1476), jenž jej
Ant. hr. Pachtovi z Rájova. Když však asi i. 1485 Tomáši z Láku zastavil, ale
tento v dluhy upadl, k. je (1728) Karel brzo potom vyvazen, aby se nedostal Uhrům
hr. Bathyany. Od r. 1764 bylyN. v držení v moc. Vok 2 R. vyprosil obci (1488) trh_v,

klášter s kostelem, ]. 1704 městečko za
ložil (majestátem ]. 1701 11. dubna vy
sazené). Po něm následoval syn Romedius
(1- 1720) a po něm prodány ] 1722 Fr.

hrabat Chotků z Chotkova. Léta 1784 jež ]. 1505 k žádosti bratra jeho Petra pře
zrušen klášter a při kostele zřízena 1. 1789 loženy. Týž chtěl N. dáti do rodu Švam
fara. Erb: Červ. štít, v němž brána ze berského, ale tomu 1. 1524 překaženo.
štukového kamení postavená a otevřená, Za Viléma I. 1573 hrad vyhořel. Poslední
v níž hlava psa anglického s dlouhým toho rodu Petr Vok obci všelijaká dobro
krkem stříbrné barvy s otevřenými ústy, diní činil Po vymření Rožmberského rodu
červ. jazykem a červ. obojkem s krouž zdědil N. Jan Jiří ze Švamberka, jenž
kem se spatřuje; nad branou na jednom l. 1612 výsady města potvrdil; Za syna
kamenu jsou vytesána písmena B. H. Z. V. jeho Petra (1615) 1619 městečko od Dam
(zakladatele); nad tím jsou dvě věže, po píra vypáleno a nedlouho potom od něho
obou stranách brány, každá 0 dvou oknech, i hrad dobyt. Císař Ferdinand zabrav N.
s kůrkovou střechou a makovicí. (Ledr.: daroval je 1. 1620 Kallovi hr. z Buqu ov
Děje N.)
jehož potomstvo tu vládlo do r. 1850 a
Nové dvory, ves u Milevska, prvotně velkostatek posud drží. Od Karlovy vdoxy
nový dvůr na rozhraní 14. a 15. st. najpotvrzeny ]. 1623 svobody městečka. Syn
Přiběnickém panství postavený, v 16. st.!jejich Karel Albert zřídil : panství niajorát.
patřily N. k Bechyni, 1551 odprodány ajJeho syn Ferdinand. založil- při kostele
byly v držení Hozlaurů k Dobronicům, ale:(1677) klášter servitů čili tak zvanou resi
vl. 1582—1685 patřily k Olší a pak k Mi-', denci (nyní druhý zámek po zrušení klá
levsku. L. 1855 narodil se tu J. Máchal. |štera). Třetí nový zámek založil (1801)
Nové dvory, ves u Sedlce, n. s tvrzí, hr. Jan a po manželcejeho Terezii z Paaru
1.1406 sídlo Janovo, pak vl. z N. Po Ja- nazvány krásné a rozsáhlé sady pod N.
novi posledním z nich ('N. 1531) zůstalaíHr. Jiří August (1- 1863) znám jest jako
dcera Lidmila, která se vdala za Petra učenec a politik. Ve starém zámku na
Měděnce z Ratibořic. V držení potom rodil se slavný medik Dr. J. Oppolzer.
kůi jeho zůstaly N. až do r. 1623, kdež Erb: Štít modrý, v jehož spodu stříbrná
Janovi Měděnci zabrány a Polyxeně Lob zeď ze štukoví postavená se stínkami. Za
kovské z Pernšteina pr. Po její smrti ní vynikají dvě čtverhranné věže, každá
přip. ke Chlumci.
s branou, okny, sedlovitou střechou ci
Nové hrady (pův. Nový hrad, něm. helnou a zlat. makovicemi. Mezi věžemi
Gru/zen, dříve Grelzen z česk. Gradec), jest zlatá růže. (H. HI. 202, Teichl, Gesch.
město se třemi zámky. Starý hrad založen von Gratzen.)
ok. ]. 1279 od Ojíře Vítkovce, po němž
Nové městečko (něm Neustadll), mě
jej dědil syn jeho Smil. Po něm následo sto u Frydlantu, založeno r. 1584 skrze
vali l. 1317 synové. Za těch dob (bezpo Melchiora z Rederu, když v okolí objevena
chyby hned po založení hradu) vysazeno cínová ruda, a pojmenováno Bóhmisch
při něm městečko. l-. 1339 držel N. Vilém

z Landšteina,

R. 1592
obdrželo seodsem
něho
dů
a syn jeho Vítek prodal ÍNeustadt.
ležité svobody
Poněvadž
Němci

je (1359) bratřím z Rožemberka, kteřílz Říše (až od Harce) přistěhovali, opano
l. 1368 obec obdarovali. Potomkům jich'valo tu hned náboženství luteránské, ale
patřily N. až po vymření. L. 1374 dostal“ právě proto vystěhovala se r 1651 velká
je za díl Oldřich, jeden z bratří (1- 1390). . část obyvatelstva, když reformace katolická
Vnuk jeho Oldřich věznil tu 1. 1420 kněžífnásilným způsobem prováděna. Vystěho

Nové město — Nové sedlo

valci založili za hranicemi pět vesnic a
v N. m. zůstali po odchodu horníků jen
nádenníci, tak že hory zanikly. Erb: Štít
modrý, na němž u vrchu stř. kolo 0 osmi
loukotích (erb Rederovský; a' pod tím dvě
hornická kladiva křížem přeložená. Štít
drží dva havíři.

Nové

město

(pův. Nový Chlumec),

ves u Chlumce n. C., bezpochyby prvotně
jako městečko založené (před r. 1400), ale
záhy zakruělo jako vesnice. Bylo vždy
přísl. hradu Chlumce a své nynější po
jmenování má již v 16. st.

Nové město, Hradiště nad Med
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Po smrti Valterově (1- 1667) zůstali po
tomci jeho v držení N. až o vymření.
L. 1680 obnoveny trhy zaniklé a l. 1692
založilJakub z L. klášter milosrdných bratří.
(Od téhož pochází vodovod 1688.) L. 1699
velká část města vyhořela. L. 1724 zase
byl velký oheň & vl. 1741—1745 a 1756
až 1763 město mnoho od Prušáků zkou
šelo. Od r. 1756 bylo po celý rok v moci
Prusů. L 1778 a 1779 zase obsazeno od
Prusů. L. 1782 sem přijel císař Josef 11.
L. 1850 stalo se sídlem c. k. úřadův (v tu
dobu tu byl děkanem šlechetný vlastenec
J. K. Rojek) a 1866 zkoušelo zase od

hují, město, prvotně (zejména 1. 1465) Prusů. Erb: Modrý štít, u jehož spodu
holá hora řečená Hradiště, jež se jen lesem stříb. hradba se stínkami & v ní otevřená
a pastvou užívala. Jan Černčický z Ká brána se hřebenem vedle brány jest okrouhlá
cov a, držitel statku Krčínského, založil tu věž o 3 okénkách s červ. střechou a zl.
hrazené město 1. 1501, na něž l. 1503 makovicí. Nad branou jest erb Černčických
všechna práva z městečka Krčína převedl. z Kácova, červený štít s dvěma stříbrnými
N. m. obdařil právy města Hradce a prá lekny, helm, koruna, přikryvadla, červená
vem 0 statcích říditi. L. 1526 vyhořelo a stříbrná, křídla orličí červená, na nichž
a obdrželo léta 1527 nové- obdarování. dvě stříb. lekna. (H. II. 147.)

L. 1527 k. N. Vojtěch : Pernšteina
(1- 1534), jehož bratr Jan 1. 1535 svobody
městské potvrdil a l. 1540 špitál nadal.

Nové město viz Rajský.
Nové sedlo, ves u Žatce, na počátku
16 st. přísl. statku Rybňanského, později
Sedčického. Adam st. z Valdšteina prodal

L. 1548 prodal N. Volfovi ze Štuben
berka, jenž l. 1551 svobody městské po N. (1598) Jindřichoví Strojetickému
tvrdil. Jan, syn jeho, vymohl [. 1567 maje ze Strojetic, jehož potomci tu na tvrzi
stát na trhy. L. 1581 zase výsady městské
potvrzeny. Rudolf ze Št. (1- 1620) učinil
městu nadání v příčině piva, přenechal
l. 1613 obci oba kostely v městě a roz
šiřoval v okolí luteránství. L. 1621 za
bráno N. a prodáno l. 1623 Albrechtovi
V. E. : Valdšteina, jenž obec utiskoval.
Týž prodal N. (1624) Maří Majdaléně

nově vystavěné seděli. L. 1623 zabráno &
dáno jezovitům, kteří je okolo 1. 1629

KrystyanoviPodpušovi

prod. Potomstvu

jeho patřilo až do r. 1754, odtud bylo
vdržení Kulhánků a od r. 1802 Schreiterů
ze Švarcenfeldu.
'

Nové sedlo

(něm. Neundorf), farní

ves u Borku, v níž byl farní kostel již ve

Trčkové z Lobkovic, která také týrala 14. st. Podacími pány jeho byli 1. 1372
měšťany. Sedláci vzbouřivše se 1. 1628 Ota, 1374 Henslin

předměstí spálili a zámek a město vylou
pivše obsadili. Vypudil je Don Martin de
Huerta. L. 1629 převzal N. syn její Adam
Erdman. L. 1631 obsazeno od Sasů a vy
pleněno. Po smrti Trčkově (1- 1634) za
bráno N. zase a darováno (1636) Valte

rovi z Leslie,

1377, Jan a Jindř.
br. z Gablence, 1395 Bavor z Měrunic,
1429 Jan 2 M. Od tohoto ]. 1444 prod.

a l. 1452 k. je Jan Hora z Ocelovic.
jehož potomci (1510 Jan. 1539 Bedřich,
1577 Václav, 1601 Bedřich) tu do poč.
17. st. seděli. L. 1608 patřilo Bohuslavovi

vrahu oíicírů Valdštein z Michalovic. Tomuto l. 1622 zabráno
a prod. Vilémovi m1. z Lobkovic.
Ten
a potomci jeho sloučili s ním Eisenberk
& drobné statky a tak povstalo panství N.
Nové sedlo (něm. Neusatlel), ves
u Lokte a n. statek manský k Loketskému

ských, jenž městu clo daroval. L. 1639
stříleli Švédové na N. a opanovvaše je, tu
se zahnízdili. Po d.uhé se tu usadili,
l. 1640, ale vypuzeni. L. 1645 zase oble
háno a l. 1648 zase od Švédů obsazeno.
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hradu. Držel jej 1. 1490 Hynce ze Šenova. hrad a odtud pochází nynější jméno. Přip.
L. 1518 k. je Tomáš Tyzl z Daltic, jehož se poprvé ok. [. 1470. Po Zdeňkovi Kost—
potomci tu po 16. st. seděli. Tehdá k. je kovi (1—1468) držel jej Albrecht a potom
obec Loketská a ač jí l. 1621 odňato, Zdeněk (1499), Pak držen k Litomyšli,
zase l. 1643 navráceno. Dříve tu bývala ale ok. ] 1516 zastaven Burjanovi Špet
tvrz.
lovi z Janovic, ale po několika letech
Nové sedlo, n. ves, kterou daroval vyplacen. Když Bohuše Kostka zemřel,
Vratislav král (1061—1086) klášt. Ostrov spadl N. na krále, který jej pr. (1559)
JanoviŽateckému z Vejkrštori'u zemř.
skému, snad nyní jiného pojmenování.

Nové zámky viz Nový zámek.
Novina (něm. Neuland), ves u Chra
stavy, kterou Jindřich Kurcpach z Trachem
berka před r. 1581 na panství Lember
ském založil. Při témž panství zůstala až
do r. 1850.

]. 1561).

Syn jeho

Vojtěch

(1- c. 156.3)

odkázal N. svým sestrám, z nichž jedna

se vdala za Ferdinanda Švihovského
: Ryžemberka. Tento prodal N. (1580)
Mikuláši z Lobkovic (1- 1588), po němž
syn Mikuláš následoval (1- 1599). Skrze

Novina dolní neb černá viz Černá. sestru jehoř' Annu dostal se N. v držení
Novohradská řeka vl. 1559—1577 Pavla Sixta z Trautsonu (1-1620), v je

název nynějšíAlby neb Solnické řeky. hož rodu až do-r.175o držen. L. 1638
Novosedly, ves u Hluboké od starých založeny kostelní knihy. V 17. st. opuštěn
dob s polovice přísl. hradu Hluboké, 3 po
lovice vladyčí statek (l. 1434 Jana z Dra
houše). Asi tehdá tu postavena tvrz, která
patřila později ke statku Dívčickému a
s ním přip. ke Hluboké. (H. VII. 173.)

starý hrad a pod ním l. 1774 nový zámek
vyzdvižen. To se stalo za hrab. Harbu

valů z Chamaré,

kteří ]. 1750 N. kou

pili. (H. I. 191.)

Nový hrad, zámek a véska u Loun,
Novosedly (pův. Novosedli), farní ves založený l. 1465 skrze Albrechta Bezdru
u Lomnice, vníž byl farní kostel před žického z Kolovrat na zboží Jimlín
r.1359. N. patřívaly k panství hradu Stráže. ském. Albrechtovi potomci psali se Novo
Když panství Strážske od Viléma z Rožm hradští z Kolovrat. Po jeho smrti(1490)
berka koupeno (1577), přip. N. ke Tře rozdělili se oň synové: Jan, Šťastný, Pur

boni. Kostel později obsluhován : Třeboň kart a Petr. Díly ty děděny a kupovány,
ského kl. a pak přifařen k Lomnici. L. 1786 až sloučeny skrze Jana (1-j. 1556), jehož
tu zříz. lokalie a l. 1857 fara.
syn Volf prodal N. (1573) Janovi starš.

Novosedly, ves u Žlutic n. s tvrzí, : Lobkovic. Tento prodal jej nedlouho
l. 1447 statek Jana Cukra z Tamfeldu. potom VáclavoviFraňkovi z Liběchova
Sice se o ni přeli l. 1454 páni 2 Kolo (1- j.1588" & Adam, syn tohoto, prodal
vrat & Caltové z Kamenné hory. V 16. st. jej 1588 Šebest. z Vřesovic. V držení
patřily k Brložci.
Vřesovcův zůstal po r. 1623, kdež Volfovi

Novosedly nejmenuje se ves Weiss zabrán a Volfovi llburkovi prodán. Od
kirchlitz, nýbrž Bohusudov slove.
tohoto k. jej (1630) Jan z Aldringen
Novosedly, obyčejně Nevnsedy, ves (1'1634) a odkázal kl. Strahovskému.
\) Katovic, patřila r. 1228 klášteru
sv. L. 1639 v_vtlučen od sedláků. Klášter ne
Jiří a v 16. st. byla přísl. Strakonického moha dluhy platiti pr. N. (1651) Kryst.
zámku.
Vilémovimarkraběti Braniborskému.
Nový dvůr, r. 1345 dvůr na panství V držení rodu tohoto zůstal až do r. 1670,
Poděbradském, který stával mezi Podě kdež jej k. Gustav Adolf hr. z Varrens
brady a Chotánky na místě nynějšího Vy bachu (1- 1689), Týž obnovil zámeckou
strkova.
kapli. Dědila po něm manželka (1- 1691)
Nový hrad (pův. Boží dům), farní ves a po té dcera Anna Maria vd. Končinská
u Skutče, ode dávna majetek kl. v Po a pr. jej 1715 Anně Barboře z Leven
dlažicích.
Když se klášterství v držení eggu. V l. 1757—1762 zámek vytloukán
Kostků z Postupic dostalo, vystavěntu od Prusů. Od rodiny Levenegg koupil N.
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(1767) Josef kníže ze Švarcenberka,
jehož potomstvu dosud náleží. (Veselý,
Postelberg 129.)
Nový hrad, n. hrad nad mlýnem Kleč
kovským za Solnicí, založený od pp z Ča
stolovic na jich zboží Rychemberském
před r. 1427. L. 1440 pokoušel se oň Jan
Kolda ze Žampachu, ale nedobyl ho. Léta
1495 byl již pust & l. 1558 přip. k Solni

ckému panství. (H. ll. 206)

Nový hrad Kunratický, někdyhrad
u Kunratic (něm. Wenzelslein), založený
od krále Václava IV. na zboží Kunrati
ckém, které 1. 1407 koupil. L. 1411 lá
mány příkopy ve skále, [. 1412 se stavělo
a l. 1413 již tu král bydlel a zde svou
pěknou knihovnu uložil. Léta 1419, dne
16. srpna zemřel tu po trapné nemoci.
Král Zikmund se tu zdržoval l. 1420 a
odtud dne 1. listopadu k bitvě vytáhl. Ke
konci t. r. obehnán od Pražan a před
hromnicemi r. 1421 dobyt a vypálen. Zdali
byl obnoven, není známo. Král Zikmund
zastavil »hrad Kunratice jinak N.: (ok.

strýci jeho, ale protože Jan bez dědiců
zemřel, dostal se N. Skalské pošlosti a
ujat od Jana Jiří z V. Tomuto zabrán a
prodán (1623) Albrechtovi z Valdšteina.
Byl pak přísl. knížectví Frydlantského až
do r. 1634. Cís Ferdinand II. daroval N.
(1636) Isabelle Kateřině roz. z Harachu,
vdově po zavražděném knížeti, & po její
smrti zdědila jej (1654) Marie Eliška, dcera
její, vdaná hrab. z Kounic, jejíž potom
stvo tu vládne posud.

Nový zámek viz Nepokojnice.
Nový zámek Olešnický, zámek ve
farnosti Olešnické u Hostinného založený
asi 1. 1590 od Jindřicha z Valdšteina,
když Olešnici od Hostinského panství za
díl obdržel. Synu jeho Zdeňkovi ]. 1622
zabrán a prodán 1623 Albrechtovi z Vald
šteina, ale ten jej dal (1624) Zdeňkovi
v manství. L. 1633 prodán v manství Vilé

movi Lambojovi

z Deseneru

a léta

1640 mu dědičně ponechán. Týž držel
také Hostinný. Po něm (1- 1659) násle
doval syn Jan Lambert (1- 1669), jehož
l. 1420) Janovi z Ryžemberka, avšak syn a dědic v-nezletilosti zemřel. N. dostal
v pozdějších všech zápisech nazývá se pu se pak Sibyle, vdově po Vilémovi. Byl pak
stým hradem.
v držení Vchynských, od r. 1706 Morzi
Nový hrad, n. hrad za hranicemi Čech, nův, vl. 1719—1750 Šlikův. V l. 1762 až
avšak prvotně k Čechám patřící u vsi 1799 patřil hrab. rodině Bolza a 1 1799
Ltickendorfu nedaleko Žitavy. Založen jest k. jej hrabě Fr. Deym ze Stříteže, jehož
l. 1356 od Karla IV. a pojmenován Karls potomstvu posud náleží. (H. V. 209.)

fried', práci tu'konal Oldřich Tista z Lib
Nučice, ves u Unhoště, již daroval
šteina. Pro loupeže odrud konané l. 1441 Břetislavl. klášteru Ostrovskému (ač
od Žitavských koupen & pobořen.
nemíní-li se N. u Černého Kostelce). Ve
Nový hrad Měčínský viz Měčín.
14. st. byl tu vladyčí statek (1357 Jan,

Nový Hradec viz Hradec.

1373 Boček, 1434 Jindř. Ciglheim). V 15. st.

Nový svět, ves v Krkonoších známá spustla zdejší tvrz a přip. ke Kladnu. Dě
svou sklárnou, kterou l. 1732 Jos. Můller
založil a l. 1764 vrchnost Jilemnické za
koupila.
Nový zámek (něm. Neuschlovs, pův.
snad Neu-Wittenberg), zámek u Lipého,
založený ok. l. 1556 a od r. 1562 N. z.
řečený. Držitelem jeho byl tehdá Jan z Var
temberka (1- 1595), po němž syn Adam
následoval. Ale poněvadž tento hned po
otci zemřel, dědila N. matka Barbora a
po ní přišel na syna Zikmunda“ : V., totiž
Abrahama Jana (1- 1604) a potom na otce
jeho Zikmunda (1- 1608) a tohoto bratra
Jana

(1—1617).

dictvím dostala se Žďárským ze Žďáru a
tím k Tachlovskému panství. (H.Vlll. 283.)
Nučice, mlýn, někdy ves u Rabšteina.

L. 1413 patřila Janovi : Rabšteina.
Nučice, Nučnice, ves u Litoměřic na
pravém břehu Labe, ]. 1373 statek Sulkův
a okolo 1. 1399 psal se odtud Habart.
I.. 1401 držel je Michalec se synem Bene
šem. l... 1454 odumřel tu statek po Peší
kovi, Martinovi a Bohuslavovi bratřích
z Libčevsi, ale uhájil si je Václav Carda

z Petrovic,

tehdejší držitel, a týž je pr.

(1465) koleji Nazaretskév

Praze. Kdy

Ale s tímto se o něj přeli a jak k Litěšicům přivtěleny, není známo.
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Nučničky (dříve jen Nučnice), ves proti Tito koupili i část Novoměstskou a držel1
předešlé, jež se vyskytuje od r. 1273 jako“ pak celé N Statek ten velice zveleben za
přísl. kláštera Doksanského a l. 1421 Jak. Wimmera (1797 atd.). Obec se od
od Pražan darována Podivovi vojákovi a r. 1895 ucházela za povýšení na město.
od r. 1436 byla v držení Litoměřické (Rais, Okres Vinohradský 124.)
obce. L. 1623 jí zabrány, a tuším, zase
Nutice, ves u Chrudimě, od 16. st.
přísl. Heřmanova Městce, v l. 1577—1611
kl. Doksanskému navráceny.
Nudvojovice, Nudvojevice, Nudvo ke Stolanům a odtud až do r. 1850 zase

více, ves u Turnova, ode dávnn farní ves,
jejíž kostel založen ke sklonku 12. stol.
Patrony jeho byli 1. 1358 Prkoš, Jan Šindel,
Rudolf Jindřich, Siber, Eliška, vdova po
Mladotovi, l. 1362 Běta, Ješků a Prkoš.

k Městci.

Nuzice

(pův. Nuzíci), ves u Bechyně,

jež se přip. 1'. 1268 a 1295

jako

přísl.

hradu Bechyně a král. byvši před tím
jměním biskupů. K Bechyni patřily až do
L. 1406 sdíleli se o podací Petr : Vartem— r. 1850.
berka a Martin Zlý a Petr Kyselo z N.
Nužbel, Nužbely, Nužbly (pův. Ne
Čtyři dvorce patřily do r. 1420 klášteru uzvedi), ves u Tábora, jež se 1. 1250 přip.
Hradišti a od r. 1437 ke Svijanům. Vla byvši s Chýnovem k biskupství zadarována.
dyčí část patřila až do r. 1538 k Malé Část zůstala při panství Chýnovském až
Skále a odtud k Rohozci. k němuž již před do r. 1850, ostatek patřil ]. 1529 k Rade
tím jedna část patřila. L. 1593 přiděleny nínu a od 17. st. ke Hrobům.
ke Svijanům. V 17. stol. (tuším od kníž.
Nyklšperk viz Niklasberg.
Nymburk (t. j. Neuenburg), král a
Frydlantského) přip. ke Skalám. Asi tehdá
zanikla fara a N. přifařeny k Turnovu. někdy krajské město založ. Přemyslem II.,
který tu také klášter dominikánů založil.
(M. XIV. 18 a XXI. 1.)
Nupaky ves u Říčan, ode dávná z části Prvotně byl N. komorním městem na Podě
majetek kanovnictví Vyšehradského a bradském panství, což přestalo, když Podě
od r. 1437 ke Chřenicům. Jiná část též brady od koruny odcizeny byly. Král Vá
byla duchovní a třetí \'ladyčí s tvrzí, na clav II. obdařil město 1. 1287 platem a je
níž seděl l. 1451 Štěpán z Novosedl. ohradil. Nedlouho potom, když i Boleslav
Zápisná část patřila pak Kostkům : Po koruně odcizena byla, stalo se zvykem, že
stupic &jich nástupcům v držení Koloděj, šlechta Boleslavského a N-ského kraje v N.
k nimž, tuším, také vladyčí část připojena. se sj'žděla, což králem Janem l. 1328 po
V 16. st. odděleny jako samostatný statek, tvrzeno. L. 1310 uprchla sem Eliška Pře—
ale zůstaly v držení Rousů z Vražkova myslovna. L 1326 od Jana z Bibršteina
až do r. 1623, kdež k. k Uhříněvsi.
ztečen a vypálen, za to však 1. 1328 králem
Nůsle (původně Neosvělli, pak Nostuli, obdařen a Litoměřickým právem nadán;
Noslly, Nosly, v 15. st. Nusle), ves u Prahy, také obdržel l. 1335 les, když na se vzal
prvotně knížecí majetek (k Vyšehradskému část hradeb znova stavěli &l. 1337 a 1343
hospodářství). Dolní část dostala se kapi kromě nových svobod pastvy a lesy. l..1343
tole Vyšehradské hned při jejím zalo N. vyhořel. L. 1351 založen špitál s kaplí
žení, horní část udělována od knížat za sv. Máří Majdaleny. Karel IV. udělil oby
výsluhy. Dolní N dostaly se 1. 1437 zá vatelům právo, aby o statcích řídili. Léta
pisem Ondřejovi: Myslibořic, oboje pak 1413 koupila obec Rohov s kostelem a
patřilyobci Nového města Pražského. špitálem u města od Zderazských křižov
L. 1547 zabrány a darovány kl. Světe níků. L 1420 obsazen N. od Uhrů &odtud
ckému, ale za nějaký čas zase od ko okolí pleněno. Když Pražané ]. 1421 ví
mory ujaty. Horní N. prodány Hynkovi tězně ke Kolínu přitáhli, Nymburští se jim
Krabici z Veitmile, Dolní N. dostaly se poddali. Hned potom vyvrácen klášter a
zase v držení Nového města kromě dvoru, v myslích obyvatel taková změna se stala,
který prodán 1578 Natanaelovi Hložkovi že se přidali k Táborské straně. Proto je
ze Zbislavic &od r. 1650 patřil pp. z Vrtby, chtěl Hynek z Poděbrad 1. 1426 mocí opa
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novati, ale byv zaskočen od chasy sla
dovnické, utlučen. N.ští zůstali přiTábořích
až do Lipanské bitvy (1434) a poddavše
se pak králi, dosáhli potvrzení svobod.
L. 1440, 10. března byl tu hlučný sjezd
Boleslav. kraje a podobně bývalo i v po
tomních dobách. N. držel pak s jednotou
Poděbradskou. Poněvadž byl krajským
městem Bolesl. kraje, chovány tu ještě
1. 1457 zemské knihy. L. .470 obdržel
N. potvrzení svobod. L. 1471 usadili se
tu Uhři a zle řádili. L. 1482 zdržoval se
tu Aug. Lucian, biskup Sankturieaský &po
tři měsíce světil kněží; také 1. 1483 tu
přebýval. L. 1508 vskočil Jiří Kopidlanský
do předměstí a je vypálil. Té doby rostl
blahobyt obce tak, že v okolí drahně

stal se N. sídlem c. k. úřadův. V druhé
polovici 19. st. rozšiřoval se N., zvláště
po vystavění železných drah. Bohužel,
zajímavé jeho brány & hradby, vzácnost
to cihelného opevnění, nešetrným způsobem
zničeny. (O nich P. A. Ill. 356.) Zname

statků skoupila, také počet trhů (1542)
rozmnožen, ale když se spolčili se stavy
proti králi, vzaty jim (1547) všechny
statky; jen skrovná část k užívání pone
chána a později doprodána. Nastala druhá
doba blahobytu až do r. 1618. N. při

ji Oldřich: Litic kl. Plasskému,

jenž

ji držel do r. 1420;

Lib

nití rodáci: Tomáš Mitis (nar. 1523,
zemř. 1591), Václav Dasypus (16. st.),

Jan Procházka (1631), Petr Edelbert,
Josef a Václav Kramolinové malíři. Erb:
na červeném štítě u spodu travník, na
něm lt pravé straně stříbrný lev kr. Č
(bez koruny) v pravo stř. věž ze štukoví
postavena s dveřmi, okny a cimbuřím
(P. A. III. 340).
Nynice, ves u Plané v okolí Plzně,
jež se 1. 1186 přip. Ok. l 1216 daroval
pak patřila k
šteinu a Kaceřovu, později obci
kycké, jíž zabrána l. 1623 a zase
šteru navrácena.
Nýřany město u Stoda, l. 1272

R0
klá

jako
od
držel se stavů, pročež ]. 1621 vše svoje ves majetek kl. Chotěšovského,
jmění propadl & podřízen_ hejtmanovi něhož v 15. stol. odcizena. L. 1549 pa
Poděbradskému. Při tom sužován od vo třilyzápisně Smilovi Nebilovsltému
a l. 1558 dána na nich
jáků a kat. reformátorů tak, že sousedé z Drahobuzi
v zástupech utíkali (Bílek, Konf. 1164 výplataVilémoviMiřkovskému z Stro p
počíta 150 rodin — přes 1000 hlav) čic, jenž je vyplativ prodal je (1563)
Tento po něko
L. 1628 dosáhl potvrzení svobod. L. 1631 Osvaldovi z Šenfeldu.
přitrhli sem Sasové a střílejíce do města lika nedělích postoupil N. klášteru zase.
je zapálili, tak že tři čtvrti i s kostelem Až do polovice 15. st. jsouce malou
shořely. L. 1634 přitáhli po druhé k městu, osadou, N skrze hornictví tak vzrostly,
rozvallli střelbou hradby a opanovavše že jsou dnes městem.
město, lidi bez rozdílu napořád vraždili
Nýrsko (obecně Neyřsko, prvotně snad
a město vytloukli. L. 1639 obsazen od Nyř, Nyřec, lat. Nira) město, prvotně
Švédů, kteří tu 33 neděl zůstávali. L. 1667 měko , v němž byl farní kostel již l. 1358.
získali Dominikáni městiště starého klá Ve 14. stol. rozděleno bylo na dvě části.
štera s kostelem & onen obnovili. Za těch Část nad kostelem (HořejšíN)
patřila
dob se N. pomalu zotavoval. L. 1741 ke hradu Pajreku, část pod kostelem
zase trápen od Prusů. L. 1757 přitáhl is ním (Dolejší N.) k Bystřici. L. 1467
sem král Bedřich, ztrativ pole u Kolína vtrhla sem rota křižáků a tak nelidsky
a smutně si odpočíval na vodní troubě :jednala, že H. N. docela spustlo; potom
sedě na rynku. Ke sklonku 18. stol. pří od Čechů bojem podstoupeni a patřičnou
pravena obec 0 své skrovné jmění tím, odplatu vzali. L. 1558 přikoupením oboje
že nucena své pozemky podle Raabovy části spojeny a celé _N. patřilo odtud
soustavy rozprodávati (1772 až 1784). k Bystřici. V D. N. 1. 1813 také kostel
L. 1788 zřízen tu král. magistrát, l. 1789 postaven. Od r. 1850 jest N. sídlem c. k.
zrušen klášter. V 19. st. stavěny tu mnohé úřadů. Erb: na červeném štítě stříbrná
silnice, ale pro časté ohně město pozbý hradba do šestihranu se stínkami, ote
valo svého staročeského rázu. L. 1850 vřenou branou a vyzdviženou mříží; za
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branou vyniká stříbrná čtverhranatá věž !. 1623 Polyxeně z Lobkovic
prodány.
s dvěma okny, kranclemi, černou kon Potom připojeny ke Chlumci. Současně
zanikla fara a kostel se stal íilialním
čitou střechou a zl. makovicí.

Nyžburk, Nižburk

(prv. Miesen

(M. B. VII. 73).

bu rg t. j. Hrad nade Mží) zámek a osada
Obědovice (prv. Obědovici), ms
u Křivoklátu, prvotně hrad ve 13, st. u Nechanic s dvěma tvrzemi, jsouc ode
založený, jenž se 1. 1265 přip. Králové dávna na několik statků rozdělena.
tu měli úřad pro býv. Tetínsko. Václav II. |Z jednoho z nich pocházel Bedřich
tu rád přebýval. Král Jan zastavil jej ': Obědovic. Ještě v 16. st. tu byly tři
Zbyňkovi ze Žebráka, alel. 1320 statky. Na jedné tvrzi seděli Holo
až do r. 1603,
jej zase vybavil
Později byl v zástavě vouští z Holovous
pp. z Tetína

a z Janovic,

l. 1341

Ru— na

dolfa knížete Saského a l. 1349 Jana
Jindřicha, bratra Karla IV. Král Václav
zastavil jej (1382) Kunrátovi ze Zlosin.
1425 hrad opuštěný osazen od pod
obojích, ale ti vypuzeni. Později seděli

tu Kapounové

ze Smiřic

druhé Žitovliětí ze Slivna a
Odkolltové z Újezdce
Jan Kryštoí

z Valdšteina

ok. l. 1609 všechny tři

statky skoupil. Spojený statek měli pak
Klusákové, Vchynští, Dobřenští :) j., pak
připojeny ke Kratonohám a s nimi ke
až do Chlumci (H. V. 303).

konce 15. st. & pak Otové z
(Ota 1529—1543 Jan. pak tohoto
z nichž jeden Jiřík jej (1574)
dostal a tohoto synové Jindřicha

Losu.
Oblajovíce (prv. Oblajovici), ves
synové, u Tábora, až do 1. 1529 přísl. Hrob a
na díl Radenína, potom “statek Jiříka Smrčky
Adam.) ze Mnichu (—1564). jehož nástupce
L. 1601 k. jej JiříkŠanovec z Šanova Petr 1. 1620 zemřel. Statek pak zabrán
dědičně a po něm (1613) Bedřich a prodán (16231 Janovi st. Vratisla

Míčan : Klinšteina

(1—1616),po vovi z Mitrovic,

jehož nástupce tt:

němž syn Hynek Albrecht následoval. zámeček postavil. O. totiž se dostaly
Tomuto zabrán a pr. (1622) manželce l. 1647 v držení Ekrštorfův l. 1650
Mandalcně z Hodkova (1- 1654). Následo Černínův. Až do r. 1692 patřily k Vodici,
vali pak Mandalena Polyxena z Ladronu, pak Talmberkům, Rennům & od r. 1759
1658 Pavel z Morzina a 1679 kníž. až do naší paměti k Radenínu & Hrobům

ze Švarcenberka.
L. 1685 prodán (H. IX. 331).
hrab. z Valdšteina a patřil pak ke Křivo
Oblanov (něm. Weigelsdorf, prv.
klátu (H. Vlll. 71).
Wigansdorf),
ves u Trutnova. jež se

Obce (akk. Obci), též H ůb ce správné 1. 1630 přip. & bývala z části přísl. hradu
pojmenování vesnice, která slove něm
Trutnova (v 16. st. také Žacléře) ;: části
Obst (u Rožemberka).
hradu Břecšteina a 1610—1850 Vičic.
Obděnice (prv. Obiděnici, také
Oblanov, n. osada (tvrz? dvůr? ves?)
druhdy Oběděnice) ves u Sedlčan, 1. 1319
nyní
rybník mezi Prašivou Lhotou a
sídlo Martinovo. Na tvrzi seděli 1333
Novým Sedlem u Hluboké, sídlo Dobcovo
až 1357_ Přibík, 1373—1418 jiný Přibík,
('i'
j.
1387)
a pak statek dcery jeho Anny.
1468—1475 Jan Jedlice. Sice tu byl od
14. st. farní kostel. jehož podací patřilo Naposled se 1. 1455 přip.
Oblík, Hoblík, samota u Loun, přip.
držitelům tvrze, ostatních statků ve vsi a
sv. Anny
a některým zemanům z oholí. L. 1504 se |. 1335 jako přísl. kláštera

.
ze Mnichu, v Lounech.
Oblík, Hoblík, Hoblíky, hora u Loun,
jehož potomci (1541 Oldřich, 1557
Jindřich, pak Jan mladší a Oldřich) je na níž stál do r. 1549 kostelík sv. Jiří.
do r. 1593 drželi. Pak je měl Jakub
Obodrž, ves u N. Benátek (1052),
Krčín z Jedlčan apo něm dostalaza kdež ourok darován kostelu v Staré
díl dcera Kateřina. L. 1609 k. 0. Oldřich Boleslavi, od 15. st přísl. hradu Dražic
Myška ze Žlunic, jemuž zabrány a a pak N. Benátek.

je držel Mik. Smrčka
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od 17. st. pojmenování vsi r. 1420 kl. Plasskému

Obora,
Radče 11Nov. Bydžova, viz Radeč.
Obora, farní ves u Loun až do r. 1268 spuostla.
Obořiště

na království, pak přísl. biskupství

a

.Watta

a v 15. stol.

ves u Dobříše, někdy s tvrzí,

zeSuchého
dolu,

a arcibiskupství. Ve 14. st. byl tu farní v době husitskZ'Kolmana z Křikavy, za
kostel, jehož patrony byli 1363 Sezema něhož Husité l. 1425 tvrze dobyli a spálili.

z Rožmitála,

1386 Jindřich, 1403 Aleš L. 1480 přip. se Petr ze Suchdola.

Po

z Dubé zápis; držitelé. Ok. l. 1418 za něm seděli zde Bohuslav z Košíně, Hy
stavena k Vršovicům, od r. 1474 patřila nek z Jabloné, Břekovci z Ostro
k Novým Hradům, od nich v 16. st. meče a r. 1545 Zikmund Valkoun
oddělena a byla samost. statkem v držení : Adlaru, skrze jehož manželku, jež se

Vřesovcův.

Linhartová

Adam a Václav bratří podruhé provdala za Jana Prostibor—

z Najenperka prodalisk ého z Vrtby, dostalo se v delšl držení

0. (1660) rodu Badenskému, od něhož
přip. k Vršovicům. Kostel l. 1731 znovu
vystavěn.
Obora, dvůr, n. ves u Jílového l. 1390

až 1419 statek kl. Ostrovského.

tohoto rodu.

L. 1644 dědil O. Ctibor

Vítanovský

z Vlčkovic po svémotci

Arnoštu;

[. 1659 seděl zde Václav Be

chy n ě “hnaní—“Torn"
z ČechoroTl'u—koupiv 0.

a“
(1677) od

L. 1736 zapsána bratřím z Čečelic,

Salomřny—Chanovskei'z"blouhé Vsi,—“hadal
ok. [. 1520 držena k Hořovicům. Ferdi tu klášter P—a-vlánův,který 1. 1681 'jižipo

nand [. zapsal ji Janovi Benedovi
z Nečtin.
Tak se střídali rozliční
majitelé a naposled patřila Želinským
z Sebuzína, jímž po r. 1620 zabrána

jeho—smrti založen. Učený Mich Sieber
byl zde ok. ]._ĚĚS podpřevorem ('l- 1788).
L. 1786 klášter zrušen a statek jeho
prod. l. 1789 k Dobříši.

a k Dolním Břežanům prod.

Obora, Velká Obora
od

Obrataň,

(na rozdíl špatně

Obořičky), ves u Kralovic,

kterou

kníže SoběslavI. 1175 kl. Plasskému

ves

(tak u lidu a v pamětech,

Obratany,

u Tábora,

14. st.

v níž

gen. Obrataně),

by__l__l;a_1_'n_í_l_t_qs_tel_ji_žň

Podacími

pány

byli 1365
vyzdvihl kostel l. 1350
odtržena, patřila pak heim z Kamene, 1403 Ondřejz Lout
1543—1623 ke Kace kova, 1409— 1413 Dobrman kanovník
Plasům. Kostel ]. 1708 Vyšehradský. V 16 s:. až do r. 1544
patřila 0. z části ke Drořišti :: pak
Obora (něm.Thiergarten), n. farní k Chýnovu, z části v l. 1528—1561
ves na patě hory Aberka u Karlových k Pacovu a l. 1621 g_Kamenig—fiiwE_a r_a
Var. Podací kostela sv. Linharta daroval v 17. st. zanikla,

daroval. Tento tu
farní. L. 1420
k Libšteinu, v l.
řovu a pak zase k
znova vystavěn.

prý Václav I. (1246) křižovníkům, ale' Obrdovf
ve 14. st. patřilo ke hradu Lokti.

n. ves mezi Ústím a Lito

Král měřici, 1.1338 majetek kl. Roudnického.

Jan daroval tu statek (1325) Kojatovi

Obříství, farní ves u Mělníka-n. s tvrzí,

: Otnavíc, jenž pak od Karla IV. obci sídlo napřed Matějova (1- 1305) a pak
Varské darován a l. 1401 potvrzen. synů jeho, později Smila a 1398 Jana.
V 15. st. ves i s kostelem spustly.
L. 1390 seděl zde Mareš z Újezda,
Obora, n. ves v místech nynějšího po něm syn jeho Mikuláš Chudý, jehož
Svatojanskéhoyršku (1278), která se do potomci přijali jméno Hasišteinští

týkala samých hradeb Nového města z Lobkovic. L 1542pr. Jindřicthob
ze
(Malé Strany) pod hradem založeného. kovic O. Vilémovi Kamýckému
načež po smrti jeho syna
Stával zde kostel, jemuž se říkalo Sv. Lstiboře,
Jan v Oboře, i když ves splynula Albrechta (1- 1585) seděla zde Kateřina,
s Prahou.
manž. MikulášeSekerky ze Sedčic,

Oboříčka, O bo řice, hájnice u Obory která je odkázala Karlu Častolovci
(u Kralovic) n. ves, která patřívala do

Myškovi ze Žlunic.

L.

1618 k. 0.
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Václav Šťastný—'Pětipeský

z Chyš, jich Vigilius hr. z Thunu,

jemuž r. 1623 zabráno a Polyxeně z Lo b— ustanovil za komturství

který je

pro tři z rodu

kovic prodáno. L. 1657 držela 0. Marie Thunův, po čemž (1827) spadly na řád
Cecilie Renata hr. z Náchoda &Lichten sv. Jana (H. IV. 166).

berka, potom rod Slavatů, z nichž Ocasov, n. ves v okolí Mimoně, jež
Marie Karolina, provdaná za hr. Leopolda byla přís. hradu Děvína a v 15. st spustla.
Ocelovice, n. ves v severních Čechách,
z Trautmannsdorfu, po vymření mužských
potomků je dědila. L. 1786—1803 byli soudíc z toho, že byl rod H orův z Oceé
v držení O. hr.z Clary, l.18o3—--1813 lovic.
Očeděl, n. ves u Strážova. nyní po
hr. Kristian Clam- Galas, ]. 1817 generál

František svob. p. Koller, který vystavěl
(1824 až 18261 na místě n. staré tvrze
nynější zámek. R. 1847 k. 0. hr. Traut
mannsdorfové.
Obrnice, ves & nádraží u Mostu, jež
se přip. ]. 1282, jsouc přísl. kl. Osc.
ckého až do r. 1420. Pak patřila ke
statku Svinčickému, s nímž zase k Oseku
vyplacena

Obrovice viz Bavorov.

zemky řečená Oučeděly, l. 1386 majetek
Valkouna zAdlar, ke statku Vítni, \; 15. st.

sídlo Očedělských z Hrádku.

Očedělice, staré a správné pojmeno
vání vsi Dreihófen u Nahořečic (Žlutic)
l. 1359 sídlo bratří Vlada a Mikuláše a
1397 synův Vladových. Od Ojíře (1399)

pocházeli Ojířové

zOčedčlic.

V 16.

st. 111byly dva dvory patřící k Libkovicům
& později z nich povstaly dva statky.

Obrubce, ves u Sobotky n., s tvrzí,
Očihov, ves u Podbořan, n. s tvrzí
1363 sídlo Mikulášovo, pak 1402—1437 ]. 1289 statek Přibyslavův a 1307 Sla—
z Lomnice, ke sklonku vatův. Ve 14. st. byl tu farní kostel, jehož
15. st. vladyk z Bříšťan,
1496 Jana podací páni byli 1359 Ota : Chrastu,
z Cetně. Ok. l. 1505 držel je Albrecht 1365 Albert zKolovrat, 1403 AlešzeŽe

Ušákův

z Rych nova, jehož syn Hynek je prodal berka.

Pak byl 0. v držení pp. z Lob

(1519) Kunrátovi Krajíři z Krajku.

kovic a z Gutštejna, do r. 1546 přísl. hradu
Odtud patřily napřed k Boleslavi a pak Krakovce,pak Hrobčických z Hrob
čice, jímž !. 1623 zabrán. Později byl
ke Kosmonosům (H. X. 222).
Obruby, ves u Sobotky, n. s tvrzí, v držení pp. ze Štrasolda & l. 1648 přik.
1404 statek Pechův, 1450 Šebkův a ke k Podbořanům. Fara v 17. st. zanikla.
konci 15. st. Jindřicha Zumra z Her
Očíhovec, ves nedaleko předešlé,l. 1275
sto šic. Po Mik. Sadovském (1-o. 1530) statek Sulislavův. Jan biskup koupiv ji,

následovali Šanovci z anova a od daroval0. (1334) ke kl. Roudnickému,
r. 1585 Vilémml. Odkolek z Újezdec. který mu jej však 1. 1341 vrátil. Odtud

byl vladyčím statkem, v 16. st. patřil ke
L. 1588 k. ke Kosti (H. X. 222).
Obryně, ves jež se 1. 1088 přip. snad Strojeticům, pak ke Všetatům a od r. 1587
nynější Bavoryně
(jako Obrovice, k Očíhovu.
Bavorov).
Očín (nikoliv Očim), ves u Bezdružic,
Obytce (prv. Obytci), ves u Klatov, l 1237 sídlo Přibyslavovo a Štěpánovo,
s tvrzí, l. 1228 majetek kl. sv. Jiří, po ]. 1357 Soběslavovo, l. 1379—1402 Chva

zději vladyčí statek O byteckých
z Obytec

lovo. Od Soběslava (1454) pocházeli So

(1380 Zbraslav), naposled běslavové

z Očína.

Již 1. 1540 pa

1484 Bohuslava a 1543 jeho sedmi třila ves »Vočíno: k Bezdružicům a pustá
synův, z nichž jeden Jan (1- 1584) zne tvrz s dvorem k Trpístům, později oboje
náhla díly ostatních na se převedl, a O. k Bezdružicům.

Janovi Kocovi z Dobrše odkázal. Tohoto

Odice viz Vodice.

potomci seděli tu do r. 1631, ale zase
Odlezly, ves u Manětiny, kterou Jan
jich l. 1656 nabyli. L. 1668 k. je Jindřich biskup (1268) kl. Plasskému
prodal.
Bedřich z Gutšteina,
]. 17oo dostaly Ten ji držel až do r 1420 a později pu
třívala
k Rabšteinu.
se potřetí v držení Koců. L. 1789 nabyl

Odloc'novice
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Odlochovice (prv. Adlochovici), ves Tento zde vyzdvihl hrad, který měl 1 1405
u Otic n. s tvrzí, ]. 1359 statek Rynartův Ježík z Popovce v nájmu. Cís. Zikmund
a Hrdkův, 1390 Přibíka a Jana. Rynart zapsal jej (1436) Janovi Hertvíkovi
odkázal 0. (1426) Chvalovi ze Chmel z Ruší n ova, od něhož se dostal v držení

ného a Mikšovi z Nosákova. Potomci rodu Trčkovského.
L. 1455 seděl tu
tohoto slouli Nosákovci z 0. Poslední BenešBrázda ze Srbec. Trčkovédrželi
z nich tu seděli Jan a Mikuláš (1541). 0. k Lichtemburku a nechali jej spust
Onen koupil (1556) díl bratrův a pr. 0. nouti, tak že se „l. 1533 již na něm ne
(1570) Mik. Salavovi
z Lípy. Od bydlívalo. Při dělení l. 1564 dostal se O.
r. 1571 patřily Skuhrovským, 1591 Ma VáclavoviRobmhápovi ze Suché, jenž
lovcům, 1609 Říčanským, do r. 1651 jej 1. 1578 dokoupil a z přísl. panství
Vítům, pak zase Říčanským do r. 1672, Sečské založil. Toto bylo od r. 1583
od r. 1672 rozličným rodům rychle se v držení Albrechta Bryknára z Bruk
střídajícím, od r. 1786 rodině Rom— šteina a od r. 1596 Zárubů : Hu
L. 1623 přik. k Nasevrkům.
baldův.
L. 1727 založ. tu kaple (MB. stiřan.

(H.I

1. 98 .

153.)

Odolka, vlastně Odolena voda, ves Ohnič (po zaklad. Ohníkovi), ves u Bí
u Karlína n. s tvrzí, ve 14. st. statek liny, n. s tvrzí, prvotně manský statek

Pražské kapitoly, s farním kostelem,ik Oseku (1398 Petr, 1407—1417 Jan),
v 16. st. jmění Sekerků z Sedčic\ od r. 1512 v držení Vřesovcův (1519

(1553 Jana,

1603 Ladislava).

L. 1623 Mikuláše, 1544 Jana, 1547 Kryštofa, 1559
:Jakuba, 1598 Volfa a Jana llburka. V l.

zabrána a prod. Polyxeně: Lobkovic,

jejíž syn Václav ji pr. 1671 koleji u sv. '1600—1669 patřila ke Křemuzi a s ní
Klimenta v Praze. Po zrušení jezovitskéhol přip. ke Kostomlatům.
Ohnišťany staré (prv. Ohni štané),
řádu (1773) byla státním, od r. 1820
samostatným statkem, od r. 1828 v držení farní ves 11 N. Bydžova, o. s tvrzí, po níž
Riesů ze Štalburka.
se psali 1318 Jiřík a synové jeho Pešek
Odolenov, ves u Sušice, v 16. stol. & Karel. Ve 14. st. tu byl farní kostel,
přísl. Svojšic a od r. 1555 Jiřičného, pak jehož podacími pány byli 1360 Bohuněk
Hrádku. L. 1748 založen blízko kostelíček Ličen a Jiřík; také tu seděli 1401 Pešek,
1408 Čéč. v Chrudimsku býval rod on
blíže temence Odolenky. (TB. 604.)

Odranec viz Hrádek Odranec.
ništkův z 0. Od r. 1518 patřily ke
Odranec n. podhradí (městečko) hradu Smrkovicům, pak byly krátký čas statkem

Dubé n. S.

Odřen, Ozřen

a od r. 1577 zase patřily ke Smrkovicům.
opraven.

n. ves v okolí Plas, Kostel po ohni zase (1804)

jež do r 1420 kl. Plasskému

patří (H. V 328.)

vala. L. 1558 byla pusta.
Ohnišťovice (prv. Ogn i š (!ov i ci), ves
Odřepsy (prv. Odřepsi), ves u Podě u Ronšperka, jež patřila asi od r. 1186
z darování kn.
brad, v l. 1228—1420 přísl. kl. sv. kl. Kladrubskému
Jiří, pak hradu Poděbradského.
Bedřicha. Klášter ji pronajímal a asi
Ohař, ves u Mirovic 1312 přísl. král. 1. 1373 prodal. Patřila pak (1379) k Mec
zboží Letského a později Orlíka &Zvíkova. lavu a od 16 st k Ronšperku.

Ohařice, Ohařičky, též Lhotka, n.

Ohrádka, Ohrádky,

n. ves u Březí

ves mezi Jestřábí Lhotou a Němčicí 11Kc (Čáslavě), ]. 1529 pustá &přísl. Krchleb.

lína, podnes Lhotský rybník.
Ohrazenice, ves u Strakonic, n. s tvrzí,
Oheb, n. hrad nad Chrudimkou (Oheb l. 1360 sídlo Oldřicha Tažovce, 1380
kou) u Seče (Nasevrk), prvotně lesnatá Peška Ohrážky a 1390 Dětleba z 0 hra
hora kl. Vilémonkého vújezdu Bo zenice. V l, 1517 do 18. st. seděli tu
(1517 Markvart,
janovském. L. 1315 odevzdána hora ta Kocové z Dobrše
Hrabiši z Paběnic
k Vildšteinu, ale 1519 Adam, 1573 Jan Markvart, Dětleb
1. 1348 od synův zase klášteru navrácena. a synové Bohusudovi, 1595 synové Ja
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novi u vnuk jeho Mikuláš). l.. 1646 pa HynkoviBořitovi z Martinic. Tento
zapsal O. svým strýcům, a když prislo
třily již k Tažovicům. (H, XI. 104.)
Ohrazenice, Ohrazenička, n. ves (1536) kdělení, dostal-se Volfovi (1-j. 1561).
v okolí Chuděnic, l. 1394 již pustá, jejíž Synem tohoto byl Jan (1- 1590), jenž jej
odkázal manželce Anně z Vartemberka
místo sloulo 1564 Ohrazensko.
Ohrazenice, n. ves v okolí Přestic a (1- o. 1595). Potom Jiřík Bořita O. vy
soudil a držen ke Smečnu až do r. 1649,
sousedství Letin, jež se 1. 1362 přip'.

Ohře, řeka.- Latinský „a německý název
Chbě (Egra, Eger) dochoval nám památku,
že řeka, nad kterouž to město postaveno,
od starodávna sloula Ohře. Staré formy
toho názvu jsou (805) Agara, 1125 Ogra.
1165 Oegre, 1188 Ogre, 1226 Egra. 1364
Ohrzie V l. 1587 1588 slove také Heb
ská řeka.

kdež se dostal odkazem semináři
zovitův

Je

u sv. Václava v Praze. Od r

1773 byl majetkem stud. fondu, za něhož
nedbalosti zmařen. (H. VlIl. 229.)
Okořín, ]. 1437 ves ke hradu Líčkovu,
0 níž není patrno, jestli je totožná s ná
sledující.
Okořín, ves u Borku (Jirkova), !. 1318
Ohučov (i Houčovy), ves u Horš. sídlo Hanušovo, l. 1368 Arnoltovo &bratra
Týna, kterou Vitla ze Stankova (1271) jeho Alše (1391). L. 1540 k. k Borku,

kl. Chotěšovskému prodal.Tento byl od něhož l. 1565 prodán, ale zase po—
v jeho držení až do r. 1425. Později zase zději přikoupen.
Okounov, farní ves u Kadaně, v níž
získán, ale zase zastaven. v 16. st. patřil
k Týnul & v 17. st. ke klášteru vrácen. byl farní kostel již ve 14. st. Podacími

Oj.. vizVoj..
ijrniée vir.Vejprnice.

pány byli 1359—1368 Ondřej z Dou
poval 1407 Erhart a Habart odtudž.
Okny, Okna, farní ves u Dubé, v níž Ještě ok. !. 1472 seděl na tvrzi potomek
byl far. kostel již ve 14 st. Podacími
jeho pány byli držitelé hradu Bezděze,
k němuž i ves do r. 1553 patřívala. Od
té doby slušela k Bělé. Po r. 1720 za
nikla fara a obnovena teprve 1. 1788.
(BD. 240)
Okny, ves u Litoměřic, n. s tvrzí
(1390) V první pol. 15. st. patřily vla

tlykám z Libčevsi,

1455 Anně, vdově

po Kryštofovi, a potom ke hradu Úšti.
Okoř, n. hrad, nyní zříceniny u Tucho
měřic, založený ve 14. st. snad od Frany

Rokycanského

(1356),po němžná

sledovali synové „lan starši a Jan mladií
(1379) 0. k. před r, 1412 Mik. Augu
stinův z Prahy (, 1416), po němž ná

sledoval Jindřich Lefl

z Lažan

& pr.

jej hned Lojsovi apatyltáři z Prahy. L.
1421 dobyt 0. od podobojích a odevzdán

VáclavoviCardovi

z Petrovic.

Roku

1436 ujal jej Jan, syn Lojsův, a vdova
(1445) vdala se za Bořivoje ml. z Lo
cho vi c. Tento zapsal 0. (1462) vnukům
Ješlt01i & Bořivojovi z Donína,
z nichž
tento 0. za díl dostal a r. 1499 jej znova
vystavěl. Syn jeho Jan pr.-jej (1518)

jich Vilém, ale 1. 1475 již Mikuláš ze

Žďáru.
V 16. st. přip. k Peršteinu &
Novému Šumburku a byl v držení pp.
z Fictumu. Na krátký čas odprodán &
l. 1605 zase k. ke Klášterci.

Okřesanec,

kostelní ves u Čáslavě,

v níž byla fara již ve 14. st. Podacími
pány byli držitelé hradu Chlumu. O. patřil
k témuž hradu i v potomních dobách
(omylem se sem l. 1454 hrad klade), pak
v l. 1580—1600 k Jeníkovu, &potom byl
statkem Anny Libenické z Vrchovišť
('l- 1602). Později připojen ke Žlebům a
fara (asi 1623) zanikla.
Okřešice (něm. Aschendorf), \'CS11Č.
Lípy, jež byla manstvím k témuž hradu,
ale již 1. 1458 pusta. V 16. st. obnovena
& patřila (1532) k Rybnovu, později k No
vému zámku a část také ke Sloupu.
Okrouhlá, někdy část Kyjic u Borku
(.lirkova).
Okrouhlá (něm. Scheibendorf), n. ves
u Mimoně. Část její patřila v 1. 1516 už
1578 k Děvínu a 1578 —1850 k Mimoni,
část v 16. a 17. buď k Tlustci neb Val
tinovu.

Okrouhlá

Okrouhlá, ]. 1268 ves v okolí Hořic
:: Mokré, kterouž dostal klášter Korunský
(táž jako DětochovP).
Okrouhlá, n. tvrz v Nebovidech u Kutné
Hory.
Oykrouhlice, ves u N. Brodu, n. stvrzí,

——Oleš
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Oldřichov, ves u Tachova, n. s tvrzí,
]. 1251 sídlo Pavlíkovo, 1272 Rapoty,
Marše, Výška, Jindřicha. Část patřila l

1273 kl. Teplskému,

ostatek 1379

Holubovi. V 15. st. býval v držení Ta
chovských měšťan. V 16. st. patřila část
ode dávna majetek kl. Vilémovského,
k Tachovu, část ke Kočovu a pak k Plané.
od něhož prodána (o. 1390) Bernartovi. (H. XIII.)
Drželi ji pak 1400 Petr, 1415 Roprecht,
Oldřichov (obec. Vondřichov), ko—
1418 Mikeš Hřebec, 1442—1450 Hroz stelní ves u Ml. Vožice, v níž byl farní
nata a l. 1454 Tomek, předek Okrou kostel ve 14. st. Část vsi patřila tehdá

hlických

z Kněnic. Pak měli Okrou k Milčínu; na tvrzi seděl Zdeněk Pro
vázek a jeho synové. Aleš Kropáč'

hlici 1527 Mik. ml. a 1542 Adam 2 Do
břenic. Později držena ke Světlé, l. 1636
odloučena zase, zůstávala v držení hr. ze
Solms a z Valdšteina, a konečně byla

přel se |. 1395 o podací s p. 2 Rožem
berka, a tak to bylo i l. 1412 za Chvala

z Leštiny. Po Maršovi: Broumovic

-vdržení Straků z Nedabylic. Jan Petr (1465) rozprodán statek mezi dědinníky;
5. z N. odkázal

ji 1. 1709 na zřízení ostatek držen k Choustníku, něco do
r. 1547 k Táboru a od 17. st. ves krome

šlecht. akademie. (H. XII. 288.)

Okrouhlo, též Okrouhlov (prvotně svobodství k Mladé Vožici. Fara l. 1623

Okrú hel), ves u Jílového, 1310 majetek zanikla.
kl. Ostrovského.
Od krále Zikmunda Oldřichovec (obecně V o n d řich ovec,
& 1437 dříve i Žebrák), kostelní véska u Otic,

zaps. 1425 Kolmanovi z Líbře

Matěji z Černožic.

Později drženo v níž byl far. kostel ve 14. st Podacími
pány byli vladykové z 0. a držitelé blízké
Olbramice, n. ves v okolí Chlumce 11 tvrze Buchova. V 16. st. patřil 0. k Ne
C.. 1. 1299 přísl. panství Žiželického, ale ustupovu, později ke Smilkovu
k Břežanům a Libni.

již 1. 1373 pouhý les.

Oldřichovice, ves u Ústí n Orl.,

Olbramov,
ves u Bezdružic, 1. 1237 r. 1292 na království, pak majetek kl.
sídlo bratří Oty a Bohuslava, l. 1361 Zbraslavského & přísl. hradu Landšperka.
Oldřiš, hrad při ústí Cidliny do Labe
Drzdéřovo, později mezi tohoto a pp.
z Volfšteina rozdělená Část patřila v 16. proti vsi Předhradí u Poděbrad. Založen
st. k Třebli & od r. 1711 k Trpístům, 'ke konci 10. st. od Oldřicha Přemyslovce.
část k Cebivi a od r. 1712 k Bezdru-Š když zdejší kraj na úděl obdržel. Když
žicům
pak sproštěn byl polského zajetí, založil

Olbramovice (prv. Olbram ovici), |tu kostel sv. Jana. 0. připomíná se ještě
kostelní ves u Otic, původiště Čejkůvf jl. 11 10 za vpádu Polanů, ale spustl potom

a Dvořeckých z Olbramovic, vnížš a zříceniny kostela stály ještě 1. 1310.
b_vl farní kostel již ve 14. stol. Podacími lVes 0. byla l. 1228 v držení kl. sv. Jiří
pány byli 1393 Odolen, syn Odolenův, Pešík, a spustla potom také. (PA. ll. 269,111 97.)
Oleš i Olešná, ves u Horš. Týna,
Kuneš, Přech, Odolen, syn Bernartův,
jež si
Janek a Držek, & tak i v potomních le prv. jmění kl. Kladrubského,
tech nčkolik držitelův. V držení Dvoře však kníže Bedřich ok. ]. 1186 vyměnil,
ckých bvla tvrz zdejší až do r. 1580. l. 1379 statek Bunův a Slaviborův s tvrzí
z Olše), l. 1465
Tehdá prod. Bohuchval D. 2 O. týž statek (potomci Bounové

V 16. st, seděli
z Velemy Jana ze Švamberka.
k nimž se ok.
jehož syn Jan Tobiáš jej prodal tu pp. z Raicenšteina,

AdamoviVelemyskému
šlovsi,

k Léštnu. Při něm zůstaly 0. až do r. 1664, l. 1551 pp. ze Švamberka
přiženili.
kdež přišla do rodu Vrochyňův z Reptu. | Potom byla 0. v držení Kokořovců, Kocův,
L. 1672 prod. k Oticům. L. 1624 zanikla lv 16. st. ryt. z Groschopu, pak'Koko
fara. L. 1866 kostel přestavěn. (MB.I. 29.) řovcův a od r. 1788 přísl. Boru.
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OleŠec, Olešek, Oleška,

farní ves

Olešná, Olešnice,

farní ves u Trut

u Černého Kostelce, v níž byl far. kostel, nova, l. 1241 majetek něm. řádu (7), snad
již ve 14. věku. 0. byl ode dávna a až táž, kterou dal Václav II. Čéčovi za Veliš
1453 přísl. hradu Kostelce n. 5. Pak da odňatý, později přísluš. hradu Trutnova.
rován Janovi Zajímači : K'unštátu Vítek ze Švabenic daroval tu 1. 1297 po
a 0.1 16. stol. byl přísl. Č. Kostelce. dací far. kostela Zderazským, což ]. 1301
V 17. st zanikla fara, ale 1. 1794 tu potvrzeno. V 16 st. držena také k Žacléři,
zříz lokalie a l. 1854 zase fara.
& asi od r. 1570 zase k Trutnovu. Po
Olešek, Oleško, ves u Roudnice, zaniknutí fary zřízena tu ]. 1785—1787
kterou kníže Vladislav (ok. 1142) daroval lokalie a l. 1858 fara.

kl. Doksanskému;

témuž 1226 a

Olešná,

véska u Brandýsa n. 0. již

.1273 potvrzován a zůstal v držení jeho Kojata Hrabišic odkázal (1227) Oslovi.
až do zrušení.
L. 1390 odumřel tu statek po Otovi, l.
Olešen, Olešek, Olešák, Oleška, 1407 seděl tu Jan Řipka. V 17. st. pa
ves u Jílového, od nepaměti, též l. 1310 třila k Chocni.

majetek kl. Ostrovského.

L

1420

Olešná, Velká

0.. ves 11N. Brodu,

uchvácen od světských držitelův, později ]. 1591—1636 přísl. Habru a 1651 až
držen k Libni a Břežanům.
1850 Krupé. L. 1775 tu vystavěna kaple.
Oleška, kostelní ves u Říčan, ve 14 st.
Olešná, ves u Načerace s ní téměř
s farou. Podacími pány byli klášter
souvisící, na poč. 15. st. sídlo Jitky Dluho
Ostrovský a Jan Skomrat z Bla milovy, 1454 statek Přibíka z Borovnice
žimě v l. 1415—1418. Jak a kdy přip. a l. 1456 syna jeho Zachaře, v 16. st.

ke statkům nejv. purkrabství

a kdy pp. z Cimburka,

fara zanikla, není známo.

Káby

Oleška, stará a nová, vsiu Č. Ka

z Rybňan,

Načerace.

od r. 1546 Zikmunda
od r. 1555 přísluš.
_

Olešná, n. hrad u Louňovic, nedaleko

menice, slovoú také druhdy Oleš

neb

0. (1478) Jiřímu z Ebersdorfu,

Olešnice (dříve i Olešná) řečená
jenž Zlatá, farní ves u Železného Brodu,

Olešnice.
dvoru Olešné u potoka Brodce, v 16. st.
Oleška, ves u Doupova, n. s tvrzí. již pustý. Po Ondřejovi Slou povi z Cho
]. 1196 majetek nábožného Milhosta. L. tětic dědily jej dcery a syn Petr (1548)
1518 prodal ji Jetřich Žďárský Žibři a l. 1551 k. k Louňovicům.
dovi Žďárskému
a ten ji připojil ke
Olešná, ves u Liblína (Rokycan) l.
Žďáru.
1180 sídlo Hošťálkovo a l. 1240 zase
Oleška, n. dvůr u Krásné hory, do Hošťálkovo, ]. 1350 Kunrátovo, 1362 Bo
r. 1437 přísl. kl. Milevského,
pak huslava Penátka, avšak ve 14. st. asi na
3 statky rozdělena, které pak všechny
Zvíkova a l. 1575 pustý.
Olešná, Olešek, Oleška, farní ves k Libšteinu skoupeny. V l. 1588—1638
u Rakovníka, n. s tvrzí, od starodávna patřila k Žikovua později k Liblínu.
přísl. Křivoklátu a též služebně manství
Olešná, Olešnice, oblíbené názvy řek
k němu (ves Olešná, manství Olešek). a potoků a proto časté pojmenování vesnic
Část patřila od r. 1353 mansionářům na nich vzniklých.
kostela Pražského. Vladislav ll. daroval
vystavěl zde tvrz. Od jeho synů k. l. 1529 v níž byl farní kostel již ve 14. st. Po
0. Jan Šlovský ze Šlovic. Pak stří dacími pány byli 1363 Hašek z Lem
dali se v držení jejím Kryštof Krakov berka, 1383 Beneš z Veselí, 1391 Vácslav
ský z Kolovrat, hr. z Kaiseršteina, z Vartemberka. L. 1424 patřila k Nístějce,
]. 1734 hr. z Molartů.
1766 hr. Me v 17. st. k Navarovu, l. 1664 přidělena
raviglia a od r. 1836 kn. zFílrsten k Jesenému, později patřila k Semilům.
berka. (H. VIII. 89.)
Fara, která v 17. st. zanikla, l. 1769
Olešná viz Olešnice.
obnovena.

665

Olešnice — Olšany

Olešnice K0šťál0vská (špatně Ko ském u. V 15 st byla odtržena, ale 1.
šťálov),

ves pod Košťalovem u Lomnice

1480 zase postoupena

a potom dána

ve 14. st. řečená Soběhrdova
po Sobě mčku. Uterému.
hrdovi : Lomnice (1323) a přísl. hradu
Olšany (prv Olšané),

ves u Horaž

Košťálova, ]. 1393 majetek Beneše 2 By ďovíc z níž l. 1228 vycházely desátky ke

šic, !. 1408 Jarka z Pecky, 1414 kl sv Jiří. Později patřily ke kl. Nepo
Čeňka ze Sloupna a Václava ze Šli muckému a v 16 st. k Zelené hoře.

bovic. Ve 14 st. tu byl far. kostel.
Olšany (obec. Volšany), farní ves
V 17. st. zanikla fara a kostel zůstal
uPrahy, n. s tvrzí, přip. se v 14. st. jako
filialním.
Olešnice Levínská (špatněLevín) přísl. kláštera sv. Ambrože L. 1420 zabrali_
farní ves u Nové Paky pod horou Leví l'ražané církevní zboží zdejší a darovali
nem, v níž byl farní kostel již ve 14. st. je 1. 1421 Janovi ze Žatce, od něhož
Podacími pány byli držitelé hradu Lerína však záhy přešlo opět v držení Pražanů,
a vedle nich držitelé Žďáru a 1396 hradu kteří je 1. 1429 ponechali Novému Městu.
Kumburka. Od 16. st. patřila ke Kum L. 1437 daroval císař Zikmund O. purk
mistru Pavlu Dětřichmic. Mimo t010 zboží
burku. Fara v 17. st. zanikla, l. 1787 tu
zříz. lokalie, jež ]. 1857 na faru povýšena. byl zde d\ůr s tvrzí, jež držel ve 14. st.
Olešnice dolní, farní ves u Hostin Štěpán Puš, načež se v držení střídali
ného, v níž byl far. kostel již ve 14. st.; Kříž : Malešic, l. 1457 Jan z Plané, 1460
Podacími pány byli držitelé Hostinnébo, Martin z Tachova, 1461 Zdeněk Kostka
Když l. 1591 Olešnice s okolím odlou z Postupic V 15. st. vedeny dlouhé spory

čena, založen blízko Nový

Zám ek, o drobna zboží v 0. po Prokopovi z 0.

který se prvotně také 0. jmenoval a
k němuž O. patřívala. S ním pak zase
k Hostinnému připojena.
Olešnice, městce na řece 0. u Nového
Města 11.M. Ve 14. st. tu byl farní kostel,

Štěpánovi z 0

atd.

L. 1495 pr. syn

Kostkův O. Jakubu koláři. V 16. st. držel
je Štěpán střelec, načež ]. 1546 přisou
zeny zemským soudem Vilému z Hra—
dešína, který je pr. Pražanům. L. 1662
připojeny k Libni. L. 1680 zřídila zde
„obec Starého města Pražského hřbitov pro
zemřelé morem. Po zrušení hřbitovů kol
kostelů v Praze 1. 1786 pochováváni zde
zemřelína'pravém břehu vltavském vPraze.

jehož podacími pány byli držitelé hradu
Frymburka. K tomuto patřila 0. do
r. 1538 a pak k Opočnu. L. 1607 byla 0.
na přímluvu Jana Trčky z Lípy od cís.
Rudolfa II. povýšena na městys. Erb:
polovičný štít, v levém modrém díle na
Olšany, ves u Slaného. 1316 sídlo
zeleném trávníku stříbrný kostel s čtver Ratiborovo, ok l 1400 z části probošt
hrannou věží; v pravém červeném poli ství Pražského, a ta zapsána l. 1437
stříb. pruh.
ke Vranicům, od 16. st. 2 části přísl.
Olešnice, farní ves u Budějovic, jež Buštěhradu, z části Kladenského statku.
se již 1. 1186 (vlastně obyvatelé Olešni
Olšany, ves u Litomyšle, kterou da
čané) přip. Později tu byla tvrz a sídlo
roval Hroznata probošt před r. 1167

Konatů

z 0. (1378 atd.), z části též klášteru

v Litomyšli,

pak patřily

přísl. Nového hradu. Od r. 1499 patřila do r. 1420 k Podlažicům & odtud k No
Krajířům, asi od r. 1530 Pouzarům vému hradu.

: Michnic.

L. 1623 zabrána a prod

obci Budějovské, která však ji zase ]. 1628
prodala. Patřila pak rodu Straten, později
rodu Buquoy a od r. 1727 zase obci
Budějovské L. 1786 tu založ. lokalie
a z části zámku vystavěn kostel. (H lll)
Olešovice,
ves u Bezdružic, již 1.
1233 královna Kunhuta prod. kl. Tepl
Mistopisnýslovník:Část historická.

Olšany

n. dvůr neznámé polohy, jenž

l. 1226 Želivskérnu

kl. patřil.

Olšany, dvůr, n. ves u Sedlce (Kra
lovic). jenž patřil do r. 1230 k Týnci a

pak Plasskému

kl. Od r. 1420 drženy

0. k Libšteinu a později ke Krašovu.
Dvůr povstal svedením vsi.
51
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Olší

——Onomysl

Olší, Oleš, samota a les u Rohozce Drochovcův

: Omlenice

(později

(Podbořan), jež patřila v l. 1425—1455 z Plané), vedle nichž tu byl ještě některý
ke tvrzi Křečovu.
drobný statek.
Drobné časti patřily
Olší, ves u Milevska, l. 1379 přísl. v 16. st. k panen. kl. v Krumlově, ke

hradu Přiběniček, později (1423, 1433) Trojanům, k Dubnému, v 17. st.i k Vild
Jistebnice a v 16. st. Bechyně. L 1551 šteinu. Větší část po r. 1590 skoupena
odprodána Jindřichovi H 0 zl a u r o v i k Omleničce.

z Hozlau

a po r. 1572 vznikla tu

Omlenička

(staroněm. zum

We

tvrz. Adam ml H. z H prod. 0. (1630) nigen Omlewitz), farní ves \: Kaplice
JanoviMenšíkovi z Menšteina, jehož n. s tvrzí, do r. 1363 přísl. Porešína,
rod je do r. 1680 držel. Pak patřilo pak Jana z Voděrad, 1364 Oldřicha Dro
krátký čas Lažanským a l. 1685 k. k Mi chovce. V 15. st. seděli tu Žibřidové
z Mostku. L. 1548k. 0. Petr Sudek
levsku (H. VII. 287.)
jehož potomci (Jindřich
Olší, n. ves kdesi u Nové vsi v okolí z Dluhé,
Valče a snad na místě Nové vsi samé, 1- r. 1625, Jan 1631) do r. 1634 drželi.
Potom patřila Janovi Fridrichovi z Waid
l. 1455—1494 přísl tvrze Bukoviny.
Olšov viz Ulišov.
linku, v 18. st. hr. Nůtzům z Wartern
Olšovice, ves u Netolic, snad táž, kterou berka a Josefovi Gundakrovi hr. z Thůr
před r. 1248 křižovníci u Matky Boží heimu, jehož manželka Marie Dominika
v Praze postoupiliklášteru Kladrub pr. je 1. 1778 kl, Vyšebrodskému. L. 1722
skému za Sekyřany.
založen tu kostel a l. 1739 fara (H. Ill.
Olšovka, l. 1465 dvůr ke hradu Zvíře 279, T.B. 294.
tickému
Ondřejov, městys u Č. Kostelce, na
Oltářík (obecně Hrádek), n. hrad zvaný po svém zakladateli Ondřeji z D 11bé
nade vsí Děkovkou u Lovosic, který Ja (ok. 1283). Ve 14. st. byl tu farní kostel,
koubek ze Vřesovic po r. 1427 založil jenž s jediným osedlým patřil ke hradu
Zlenicům; ostatek byl přísl. hradu Dubé
L. 1450 prod. jej Janovi z Polenska
a nástupce jeho Mikuláš I. 1468 Janovi a připojen l. 1444 k panství Kom Hrádku.
a Oldřichovi br. z Hazemburka.
Ně L. 1629 zanikla tu fara a teprve 1. 1778
který čas potom spustl a byl v držení obnovena. L. 1745 obdržel O. nadání na
pp. 7. llburka a v 16. st. zase Vřesovcův, čtyři výroční trhy. Erb: na modrém štítě
zejména 1. 1550 Volfa, jehož dcery Anna na zeleném travníku stříbrná městská zed'
a Magdalena postoupily (1576) svým strý se stínkami, branou otevřenou a mříží
cům Šebestianovi, Václavovi & Janovi. vyzdviženou; za zdí vypínají se dvě stří
brné čtverhranné věže s cihlovými stře
(H. x1v.)
Oltyně (obec. Voltyně), ves u Tá chami & zlatými makovicemi, mezi nimi
bora, 1:1přísl Přiběnic, odkudž pp. z Ro nad branou stojí sv. Ondřej s křížem.
žemberka (1378) důchod k českému špi
Ondřejovice, n. ves na místě dvora
tálu v Římě vykázali. V 16. st. patřila Maryjanovic u Benešova, l. 1285 sídlo
k Bechyni, od r. 1551 k Dobronicům, Přisnákovo, od 1. 1327 přísl. hradu Kono
]. 1572 oddělena Kryštofovi Hozlaurovi piště.
z Hozlau a vznikla tu tvrz. Od Hoz
Ondřejovice, n. véska, nyní Ondřejský
laurův prod. l. 1635 a byla pak v držení mlýn mezi Zhoří, Zhorcem a Rovnou
Neuchingrů,
později'přísl. Stadlce, od u Pacova. L. 1379 patřila ke hradu
.
něhož oddělena teprve za»*naší paměti. Choustníku.
(H. v11. sg.)

Omězin,
n. ves u Miřovic l. 1390
arcibiskupova k Roudnici.
Omlen, l.-1408 ves, tuším též jako
Homyle.
Omlenice, ves u Kaplice, původiště

Onomyšl,

ves u Uh. Janovic, založená

od Onomysla, n. statek arcibiskupůxr
k Č. Brodu. L. 1436 zastavena bratřím

z Křešic, pak patřilaKeřským zŘí
movic,

ok. ]. 1454

V 16. st. patřila

Mat. Libákovi.

k Pečkám

a l. 1558

Onšov — Opatovice
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k dědictví dokoupena (H. Sb. 1885, str. ji odkázal manž. své Alžbětě (11597) a
skrze tuto dostala se do rodu pp. z K0
160)
Onšov, far. ves u Dol. Kralovic, l. 1252 lovrat a naposled (od r. 1614) Judytě
sídlo Markvartovo, pak synův jeho Onše K. ze Šternberka. L. 1630 k. ji Jiří Adam
(1260—1279) a Protivoje (1260 —1277). Bořita z Martinic a připojilke Kle
Tito aneb jejich nástupce tu zřídili dvě novému. Od ní 1. 1698 odtržena a patřila
fary a 0. byl pak na několik statků roz rozličným rodům až dol. 1760, kdež
dělen. Od 14. st. seděli tu Onšovští
k. k Bystřici (H. lX. 146).
z Onšova (1377 Vilém, jeho synové, Opařany, Op0 řa 11y, farní ves u Tá
1377 Beneš a 1388—1392 Zikmund, bora, prvotně dvě vsi O. & Opařanky
1392—1437 Jan, 1414—1437 Beneš, posud zřejmě, ve 14. st. statek arci
1448—1466 Vilém, 1483 Jan, 1490 biskupství a kost. Vyšehradského. Po
Vilém). Sňatkem dostal se v „držení r. 1420 uchvátili je buď Táboři, aneb
Škopků z Bílých Otradovic, pak pp. z Rožemberka; po r. 1437 zůstaly
Lukaveckých z Lukavce, l, 1622 městu Táboru a zůstaly mu do r. 1547.
Anně Beřkovské ze Šebířova, l. 1667 Ferdinand [. prod. je Vítovi ml. ze Rza
až 1717 sv. pánů z Gastheimů, Jana vého adrženy odtud ke Stadlci, ]. 1589
Daniele : Fůrstenbuschu a 1721 Martina odděleny a potom 111vznikla tvrz, L. 1593
z Dlouhé vsi, pak
z Vacínova. L. 1761 k. jej arcibiskup k. od Anny Chrtové
z Manderscheidu. Na Kostelci
neb je měl 1623 Jan de Vitte, později Hozlau
Hůře nad Onšovem býval druhý kostel rove', od r. 1656 Slavatové. Jan ]achym
Prom. P., který 1. 1818 zbořen (H. Xll. Slavata prodal je 1. 1677 koleji jezo
208)
vitské v Hradci. Od ní k. je (1669) kolej
Onšovec, (prv. Onšov), ves u Dol. u svatého Klimenta v Praze. Jezovité
Kralovic, l. 1417 přísl. Pobipes, ]. 1457 jtu vystavěli l. 1727 residenci, l. 1732
Hrádku Odrance a od r. 1540 Borovska. inádherný hostel. Po zrušení řádu (1773)
V 17. st. byl samostatným statkem a založ. tu fara (1785) a býv. residence
kromě toho svohodstvím.
obrác. na blázinec. Panství patřilo od
Onšovice, ves u Vlašimě, prvotně dvě r. 1825 kníž. z Paarů (Hejna, Pam. 0.
v Táboře 1885.
vsi, z nichž jedna sloula Onšovičky
Oparen, Oparno, n. hrad u Lovosic,
(13921.

Onšovice,

ves u Vimberka, l. 1315 ]. 1354 majetek Smila ze Vchynic,

statek králové, pak do r. 1534 přísl.
Vimberka, ale mezi tím izástavní statek
který 1. 1437 prodal Jan Kosoř : Ma
lovic bratřím z Dobrše.
Opach, ves u Kaplice jíž daroval Jin
dřich z Rožmberka (1281) klášteru ve
Vyš. Brodě.
Opálka,
zamek & ves u Strážova,
prvotně tvrz založená ok. !. 1390 od

]. 1407 jiného Smila, l. 1432 a pak zase
Smila a ještě 1. 1486 Bohuslava ze Vchy
nic. Když l.'1536 statky mezi Volfa &

Jana Bořity

z Martinic

děleny, byl

0. již pust.
Opatov, n. ves v okolí Černošina,
]. 1544 pustá a přísl. hradu Třeble.

Opatov

(lat Abbatis villa, něm. Abis

dorf), městys u Litomyšle, přip. se 1 1364
Buška ze Strážova.
V 15. st. seděli tu jako ves. L. 1374 přísl. kapituly_litomyšl
vl. z Dražovic, asi od r. 1483 Škor ské. V O. narodil se (1785) čes. básník“
ňové : Malonic.
V 16. st. držel ji Fr. B. Štěpnička. Erb: v stříbrném štítě
Adam Lev z Rožmitála a postoupil na zeleném trávníku zelená jedle, kolem
jí (1540) Alžbětě z Pacova, která ji jejíhož kmene ovinul se “had.

měla s manželem Tunklem
& sestrou , Opatovice,
n. ves mezi Přeloučem
Markétou; skrze tuto dostala se v držení ia Mokošínem, která !. 1086 kl. Opa

pp. ze Šternberka,
synův jeji. Ok. l. Ztovském u darována (rozuměj, že zalo—
1590 k. ji Jan st. z Lobkovic
a po ižena od některého opata na statku klá
něm bratr Bohuslav Havel (|- 1595), jenž šteru ]. 1086 darovaném).

*
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někdy slavný klášter, povstalo drahně statků, z nichž největší

nyní farní ves mezi Hradcem a Pardu patřil ke Kunětické Hoře a později k Par
.
bici, prvotně malý klášterec poddaný kl. dubicům.
Břevnovskému, od Mikulce založtný,
Opatovice, ves u Čáslavě, n. přísl.
který král Vratislav II. (1086) na král. probošství Zbýšovského (kl. Sázavského),
opatství povýšil a bohatě nadal. Prvním již 1. 1463 král Jiří zapsal Slavatovi
opatem byl Ondřej (1- 1107). Za jeho ná : Chlumu.
Opatovice,
ves u Ledče, prvotně
stupce Solislava (1- 1127) rozmnoženo
jmění. Třetím opatem byl Blažej (1- 1146) přisl. kl. Vilemov., pak až k r. 1561
po něm následoval Mysloch (1148). jenž Lipnice a odtud Světlé.
konvent již vetchý znova vyzdvihl a 1163
Opatovice, n. ves u Buřenic l. 1299
s kostelem dostavěl. [. 1227 tu pohřben přísl. Hořepníka |. 1405 z části Sloupného
Vlad-slav markrabě Moravský. Za Kunrata l. 1417 Pohipes. L. 1499 byla pustá.
Opatovice, n. ves za hradbami prvotní
opata potvrdil král Přemysl (1229) všechny
svobody a statky. Ondřej opat (1239) Prahy, za:. ve 12. st. od benediktinů
obdržel před r. 1242 les Křesov a velice břevnovských, rozkládala se na místě
zlepšil statky klášterní. Tyto byly tak nynější tlice Opatovická na Novém městě
bohaté & rozložité, že na nich založena Pražském, Zdejší kostel přip. se 1. 1343.
Oplany, ves u em. Kostelce, ve
probošství v Křesově (ok. 1254), Středě,
Valštatu v Slezsku a v Klášterci blíž 14. st. majetek arcibiskupův ke Brodu,
Hostinného. (Pozdějiiv Komárově u Brna.) pak zápisné zboží a konečně přísl. Ko
Po Bohumilovi (1271) následoval Zdislav, stelce.
(1277), jenž mnoho knih skoupil. Ná-j Oplot, ves u Přeštic, v níž seděli 1243,
stupce jeho Casta prod. (1289) Křesov. 1245 Lemar, 1247—1250 bratří Villa,
L. 1307 císař Albrecht tu polem ležel., Přibislav a Aldík. 1272 Olbram a Lemar,
L. 1334 byl opatem Hroznata, jenž statky L. 1379 patřil Děpoltovi. v 16. st. k Pře
kupoval a když po r. 1340 zemřel, stal stavlkům, s nimiž k 1677 k Chotěšanu.
se opatem Neplach, jenž dosáhl zname-ž Oplotec, O plotce, ves u Horš. Týna,
nitých svobod (1352 a 1355), od císařej ve 14. st. přísl. Tasnovic, v 16. st.
Karla. Potomstvu se zavděčil kronikouJ k Mířkovu (polovice) a k Tasnovicům.
Pak asi 1. 1371 zvolen za opata Jan' onano 1603, tato 1659 kTýnu přik.
z Orle, jenž !. 1372 mnohé statky při
Oploty, ves u Podbořan, !. 1360 sídlo
koupil. Časté to kupování spůsobilo pře Markvarta z Hlivojed a l. 1392 Jindřicha
hnané pověsti o bohatství kláštera a z Nekmíře. L. 1432 pr. je Anna z 0.
velkém jeho pokladu, kdežto jest zřejmo manželu svému Vchyni z Řebříka. Od
ze
z paměti že klenoty jeho měly cenu r. 1543 seděli zde Štampachové
128 kop. Po Janovi stal se opatem Petr Štampach u, z nichž Adamu zabrány a
Lacur. Toho Jan Městecký a Ota : Ber l. 1623 Augustina Schmidovi ze Schmid
gova do smrti umučili (1415, 1. listop.), bachu pr. L. 1835 k. je František Korb
vpadše v temné noci do kláštera. L. 1416 z Weidenheimu.
Opočen, Opočna, farní ves u Posto
stal se opatem Jan. L. 1420 osazen
klášter od král vojska, jež dvakráte útok loprt, v níž byl farní kostel již ve 14. st.
Hradeckých odbilo. Když však klášter Podacími pány byli 1358 Hrzek a Jan
opustila, uprchl i opat s konventem, od— 1392 Purkart z Kolovrat, 1410 Purkart
vezše všechno movité jmění do Moravy. Aleš a Jan bratří odtudž, 1424 Kateřina,
Klášter pak vypálen a zbořen. Na Moravě vdova po Alšovi. Na zboží o.ském a
žili nuzně aždo smrti Janovy, po němž Jimlinském vyzdvižen od pp. z Kolovrat
zvolen (1436) Petr probošt Středský a Nový hrad, k němuž pak 0. patříval.
jeho nástupcové tuším ve Středě zůstá Kostel l. 1710 rozšířen.
vali, píšíce se opaty O. (ještě 1522—1537
Opočen (tak u lidu a v pamětech,
Řehoř Rudiger). Z bývalého klášterství v moderních spisech chybně Opočno)
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město a zámek nad Zlatým potokem.
Oboje stojí také na starobylém hra
dišti. Hrad se přip. l. 1067 a kostel
Vyšehradský bral odtud jisté důchody.
Předkové- pánův Opočenských sídleli na
před v Dobrušce, pak v Leštně, jež Do
bruškou převzali a v první polovici 14st.
založili hrad 0. s podhradím (městečkem)
kostelem a farou. Z toho rodu jej drželi
Mutina (1- 1361), 1361—1373 Sezema,
1374— o. 1390 Štěpán. Před r. 1390

k. jej Půta : Častolovic

('l' 1397),

jehož syn Půta jej prodal Janovi Kruši

novi

z Lichtemburka

36.

Flesar.

popis okresu Opočen

ského)
Opočen,

n. tvrz a ves vých. od Bran

dýsa n. l.. u Nového Vesce ]. 1339 sídlo

Příbkovo, na poč. 15. st. Jaroslava z Ry
zemburka
("j—j. 1417), pak Ožanky
vdané Chotkové a asi od r. 1464 Jana
ze Zap. Po r. 1485 zanikl.
Opočen, ves u Vys. Mýta, u níž (1308)
Němci v okolních městech uhnízdění od
českých zemanů na hlavu poraženi

Opočínek, Opočenek, Opočnec

ves u Pardubic, vlastně dvě vsi při sobě,

(1- 1407). totiž prvotně Opočen

na háji

aneb

Sinové tohoto zase jej prodali. Podobojí Hájeves a O. Oboje patřily od pra
se v l. 1421—1422 marně o něj pokou— dávna (11311 k Jestbořicům a biskupství
šeli, alel. 1425 jej opanovali. Ok. ]. 1441 Olomouckému. V 15 st. byly v zápisném.

opanoval jej Svojše ze Zahrádky,
ale držení a od r. 1491 patřily ke Kunětické
hoře, pak k Pardubicům.
vzat mu (1450) Jiříkem z Poděbrad.
L. 1455 nabyl ho Vaněk z Valečova
Opočnice, ves u Kr. Městce n. s tvrzí.
(+ 1472), po němž syn Viktoryn násle Sezema s Kostomlat daroval Opočnici
L. 1288
doval. Dědicem stal se pak Samuel l 1223 klást. Vilémovskému.
z Hrádku (1- 1488), jenž pr. O. Janovi byla pustá; ve 14 st. zase byla osazena

: Janovic,
a od toho nabyl ho asi a patřila do r. 1375 kl. v Sadské, pak
1. 1495 Mikuláš ml. Trčka z Lípy, kapitole sv. ApolinářeI asi od r. 1420
jenž mnoho statků okolních přikoupil k Poděbradům.
(T 1516). Po něm následovali synové
Mikuláše star., zejména 1. 1533 Jan ml.
(1- 1549). Nástupce jeho Vilém rozšířil
kapli hradskou v kostel (1- 1569). Po
něm sice dostal se 0. do rodu pp. z Že
rotína, ale vyženil jej Jaroslav Trčka, po
němž synové Vilém (" 1596) a Kryštof,
Jaroslav následovali. Po tomto (" 1601)
dědil strýc Jan Rudolf, za něhož okolí
od sedlákůavoiáků pleněno. Když l. 1634
zemřel, 0. pro jeho provinění zabrán a

darován 1635 Rudolfoviz Kolloreda,

Opolany, též Opolely

ves u Podě

brad, l. 1228 majetek kl. sv. Jiří, asi
od r. 1420 přísl. Poděbrad a od r. 1487
zámku Kolína.

Oprechtice (prv. Ru prechtici),

ves

u Kdyně, ]. 1434 sídlo Jana Vykera, po
zději přísl. Nového Heršteina.

Opřetice (prv. Lopřetici),

ves

u Benešova n. s tvrzí, l. 1316 sídlo Do
bešovo, jehož potomek Jan byl ok. l. 1440
arcijáhnem kraje Bechynského. Od 16. st.
patřily k Leštnu.

Oračov, farní ves u Jesenice n. s tvrzí,
jehož potomstvo tu bylo do roku 1850
vrchností. Nástupce jeho Ludvík (1-1694) l. 1295 sídlo Odolenovo, jehož potomci
založil na 0. (1673—1674) kl. kapu se záhy vyprodali. Ve 14. st byl tu farní
cínský. Jeronym (1694—1724) rozšířil kostel, k němuž páni hradu Petršpurka
(1716) kostel zámecký, jenž se stal ]. 1725 podávali. L. 1597 přip. k Hokovu a s ním
farním. Rudolf (1726—1788) potvrdil přip. ke Kolešovicům. L. 1623 zanikla
(1726) svobody mčka. Po něm následo fara a od r. 1707 byl tu administrator;
vali 1788 Frant. Gundakar, 1807 Rudolf l. 1746 kostel obnoven a fara zřízena
Josef, 1845 František. L. 1813 přebýval (H. Vlll. 116).
na zámku cář Alexander. Erb: na modrém
Orasice (prv. Orasici), ves u Loun,
štítě zlaté slunce, vycházející nad třemi l. 1143 z části majetek kl. Strahovského,
Ve
pahrbky, v levém pak rohu zlatá hvězda ok l. 1238 Zbraslava z Miletína.
o 6 špicích (_erb anečovských — H. III. 14 st. byl tu farní kostel, jehož poda
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ves u Žamberka, n. klášterec křižovníkův
řeč. cyriakův před r. 1295 založený, jehož
V 17. st. fara zanikla (M. XXVII převorové bývali také faráři. L. 1395 ob
držel plat : mlýna Chocenského od Mikše
břech, Ořechov, farní ves u Smí z Potšteina a l. 1413 od Jana Bečváře
chova, v níž se přip. farní kostel již 1. na statku Sedlištkách. Po r. 1420 bratří
1384. Část 0. byla od nepaměti přísl. kapi se rozprchli & skrovné jich jmění připo
tuly pražské, kterou za bouří husitských jeno k Žampachu. Kostel znova vystavěn
1769
zabrali Pražané, jímž r. 1547 zabrána ]. 1453 a vl. 1586,1589,1691a
a kapitule pražské vrácena. Dle O. jmeno obnovován.
vala se část kraje Pražského krajem Oře
Orlik, zámek n. Vltavou, 11. hrad bez
chovským ,poprava se však z Prahy vykoná pochyby od Karla IV. založený, ale 1. 1357
vala. Dekanát ořechovský zřízen v druhé Jetřichovi, biskupu Mindenskému daro

cími pány byli 1356,1359 bratříz Kladna
a 1404—1411 Jan a Bedřich z Řed
hoště.

vaný.

pol. 14. st.

Po něm jej měl syno—ec Jetřich

Orel, ves u Slatiňan n.s tvrzí, ve 14. st. z Portic. L. 1369 dán v manství Hynčí
statek vladyčí (1371, Jan opat v Opatovi kovi Pluhovi, jenž jej l. 1395 Zikmun
cích, 1368 Štěpán), po němž se v 15. st. dovi Hulerovi ('l-1405) postoupil. Bratr
'vladyky z Orle psávali. L. 1479 držel tohoto Ondřej prodal jej (1407) Petrovi
O. Michálek předek Orelských ze Sa 11, Zmrzlíkovi ze Svojšína (1- 1421\, po
pak byl přísl. Žumberka a od 1'. 1529 němž synové Petr, Jan a Václav, pak sy
Alše Janovského z Souti c, jehožpo nové Janovi následovall. Václav Z. ze S.
tomstvo tu do r. 1575 sedělo. Následo prodal 0. (1514) Kryštofovi ze Švam
vali pak Kekulové ze Stradonic a berka, jenž_ jej znova vystavěl (1- 1534).

r. 1600 Jindřich Kunata Dobřenský
Když se |. 1540 synové tohoto dělili, při
z Dobřenic, jehož potomci 1619 Jin šel 0. na díl Bohuslavův, jenž jej od

dřich (1' 1637) a Karel Kunata (1- 1647),
1657 Kunata Lev (1- 1668), Vácslav
(1- 1683) tu až do r. 1683 seděli. L. 1683
přik. k Seči a potom k Nasevrkům.
V 17. st. tu byl koslel (H. I. 168)

kázal (1- 1552) manž. Johance z Lob
kovic (1- 1564, zase vdané za Václava

Berka z Dubé). Po její smrti nabyl ho
Jindřich ze Švamberka a v jeho rodě
(1569—1582 Kryštof, 1582—1617 Jan

Ořešice, n. ves v okolí Dolních Kra Jiří, 1617 Petr a Adam) tu do r. 1621
lovic, l. 1540 již pustá a přísl. hradu vládli. L. 1620 osazen O. vojskem, jež
Borovska.
sel. 1621 císařským vzdalo. V letě r. 1621
Ořešín, zpravné pojmenování vsi u Bez sice dobyt od Zvíkovské posádky, ale hned
družic, která slove něm. Róssin, l. 1237 opuštěn. O. prodán sice l. 1623 Ada
ale trh zrušen,
sídlo Přisty, Matěje a Jaroše, bratří 3 až movi ze Šternberka,
do 15. st. zemanský statek.
protože Jan Oldřich kníže z Eggen—

Ořkov (prv. O řikov), samota u Valče, berka více zaplatil. Za něho a až do
r. 1650 byl 0. vojskem osazen. O. zů
stal v držení rodu Eggenberského až do

v 15. st. ještě les, který patřil ke tvrzi
Křečovu.
Orlice, ves a n, tvrz u Kyšperka, v níž
byl farní kostel ve 14 st. Podacími pány

byli

1361—1366

r. 1710, pak následovala M. Ernestina

kn. ze

varcenberka,

Ivan,

manželka po

1393—1406 sledního. která zámek opravila. Skrze ni
Tvoch, 1415 Mikuláš. V 16. st. seděli tu dostaly se všechny statky Eggenberské
Strachotové : Kralovic, l. 1565k v držení kn. rodu Švarcenberského. Po
ji Suda : Řeneč (1- 1592), jehož po smrti kn. Jana (1- 1789) přišlo ke zřízení
tomci tu do r. 1638 seděli. Nedlouho po druhého majorátu, tak že se dostaly O.
tom přiženil se Adam Mik. Vitanov a Zvíkov (1802) druhorozenému synu Ja
ský : Vlčkovic, jenž 0. (1650) ke novu Karlovi Filipovi, proslulému z válek
r. 1813. jehož potomstvu posud náleží.
Kyšperku připojil (H. II 270).

Orlička, Orlík, Klášterec

farní (H.

Xl. 56).
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Orlík, n. hrad u Humpolce v. Hum který oba páni a jejich přátelé hojně na
dalí. První opat Heřman položil ]. 1206
polec.
Orlík, samota nad Brandýsem n. 0., základy a král Přemysl l. 1207 založení
mající své jméno po blízkém hradu O. kláštera potvrdil. Po opatovi Jetřichovi
(jinak Galdenšteinuř) na němžl. 1311 následoval Slavek z Oseka. jenž ok. l. 1239
Perchta vdova po Vítkovi ze Švábenic odešel stav se biskupem v Prusích. L. 1421
sídlila. Jak se zdá, byl tu v 16. st. ko přitahli sem Pražané se Žateckými a Loun
stehk a hřbitov českých bratří.
skými & klášter od Mikuláše opata a bratří
Orlov, ves u Příbramě, ve 14. st. sta opuštěný vypálili. Statky klášterní pak král
tek arcibiskupův ke Příbrami v' 16. st. Zikmund již 1. 1420 zastavoval. L. 1429
v držení zápisných držitelův a od r. 1584 vypálen prý klášter podruhé. Následky
obce Příbramské.
toho byly takové, že zbyly jen kapitola &
Orlov pod lesy, n. dvůr popl. u Kýžlic nádherně a důkladně stavěná chodba kří
(Humpolec), jejž [. 1561 Burian Trčka žová. Okolí osecké zůstalo klášteru &pracně
z Lípy pr. Františkovi z Thurnu.
dobývány zastavené statky, z nichž konvent
Orlovice, ves u Tuněchod, !. 1547 již tak tak obnovován. V 16. st. byl stav
kláštera tak neutěšený, že se sotva udr
pustá a přísl. hradu Chlumu.
Osečany, n. s tvrzí, ves u Sedlčan, žeti mohl. Proto ] 1580 postoupeno klášter
půxodiště Osečanských z Osečan ství arcibiskupu pražskému, a poslední
(1409 Petr, 1450 br. Jan a Hroch, 1474 opat Baltazar zemřel 1597. Po bitvě Bělo
br. Hroch a Heřman, 1480—1516 Jan, horské, když arcibiskupství novými statky
1516—1530 Oldřich a Bohus'av). L. 1538 darováno bylo, bral se arcib. Arnošt Voj
k. 0. Přibík Břízský z Břízí. Potom těch z Harrachu o to, aby klášter byl
tu seděl (1573) Jan Vojkovský z Milhostic, obnoven a dosáhl toho při císař1 a papeži.
(1611) Vilém Lev z Říčan, (1615) Adam L. 1624 přišli sem první bratří a l. 1626
Řepický ze Sudoměře, jemuž zabrány a začato s obnovováním. Napřed byl při
]. 1622 pr. Albrechtu z Valdšteina, jenž pojen klášteru zbraslavskému a pak byl
je po roce pr. Pavlu Michnovi : Vacínova samostatný. L. 1691 stal se opatem Bene
Pak střídali se v držení 0. Karel hr. dikt Litwerig, který konvent a opatství
z Wellenburka, Gabriela z Meiersbachu, znova vystavěl. Klášterníci. vyučujíce též
Joscí Pulpán ryt. z Feldšteina a jeho dcera na školách, unikli tím zrušení za císaře
Anna, provd. za Em. ryt. Tiegla z Linden Josefa II. a posledních potvrzení svobod
kronu (MB. VI. 153).
dosáhli v l. 1786 a 1793.
Osek (druhdy Riesehbúřš), a. hrad u vsi
Osečná, město na Ploučnicí, jehož
kostel byl již farním ve 14. st. 0. bý Oseka u Duchcova, sídlo pp. : Oseka,
vala přísl hradu Děvína a 1. 1444 od z nichž 1. 1061 přip. se předek Všebor
Lužičanů vypálena, čímž také české oby se synem Kojatou. Hrad založil Boreš

vatelstvo vyhubeno. L. 1565—1568 tu
nový kostel od Jana z Bibršteina posta
ven. Od 1. 1569 patřila k Dubu a jsouc
posud městečkem l. 1576 na přímluvu

(1226—77), jejž pojmenoval Riesenburg,
avšak Čechové mu vždy říkali Osek. Pak

korunou.

lémovi, markrabí

přebýval zde Slavek (1264—77),
slav (1- 1280), Bohuslav, jinak
Jana z Oprštorfu na město povýšena. Erb: (1' 1341), br. Slavek (1378) a Boreš
Na červeném štítě orlí hlava se zlatou Boreš ml., syn Boršův, pr. l. 1398
_

Bohu—
Boreš
(1 385).
O. Vi

míšeňskému,

Osek (druhdy i Nový), slavný klášter jemuž se hrad velice líbil a nejednou na
a městečka téhož pojmenování. Nábožný něm přebýval. Král Václav sice to nerad
pán Milhost __z_aložil l.
v Mašťově ro cisterciáky

119
klášterec viděl, ale 1. 1411 se s markrabí Bedři
kl. v_aÍŽsaskéhc-Š;chem smířil, ano král Zikmund O. 1. 1422

ale když se j_im tu nelíbilo ;přĚvedl je ponechal markrabím jako zástavu. S české
1. _1196 ke vsi Oseku_ (nyní Starému) a strany naléháno na jeho vybavení (1449),
př1 m s panem Slavkem z 0. založil klášter, což zdařilo se teprve 1. 1459 králi Jiřímu.
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Postoupen Zbyňkovi Zajíci z Hasen
Oselce (špatně Voselec, prv. Oselci),
burka
a zastaven l. 1460 Prokopovi ves u Horažďovic n. s tvrzí 1388-—1397
z Rabšteina.
Nástupce jeho Jindřich statek Jezovcův, 1454 Mikuláše, pak Osel
činil odtud škody, pročež 0 (1473) od ských z Dlouhévsi
(1467 Mik., 1479
Sasův obležen. Aby Jindřich zlěmu ušel, Lipolt, 1505 Jindřich, 1543 Petr 1- 1578).
prodal jej 1. 1473 Pavlovi Kaplíři ze Skrze Markétu dceru posledního dostaly
Sulevic,
což i král l. 1474 potvrdil. se 0. v držení Kokořovcův. i.. 1662 seděla
Po smrti Pavlově následovali jeho synovci zde Eva Polyxena Kokořovcová z Hrádku
Václav, Bušek, Purkart, Petr a Jan. Tento a l. 1676 Jindřich Vitanovský z Vlčovic,
pr. jej 1. 1523 Děpoltovi z Lobkovic
a který jej směnil s Jiřím Vojtěchem Janov
král Ferdinand l. 1530 hrad O synům ským z Janovic za statek Pole. Syn
jeho dědičně doprodal. Když se tito !. 1538 tohoto František Jiří připojil k O-cům Řcsa
dělili, byl 0. ještě v dobrém stavu, ale nice & Smolivec. Jediná dcera jeho Anna
poněvadž se tu nebydlilo, za krátko zpustl. provdala se za bratrance Františka Domi
Osek, ves u Strakonic n. s tvrzí, od— nika Janovského z Janovic. L. 1818 k. 0.
kudž se psali Osečtí z Brloha (1442 Filip Antonín sv. pán Bibra, po němž jej
Absolon, 1489 Alexander 1529 Jan) V 16. zdědil František hr. Boos Waldeck.
st. drželi O. Dorota, Lidmila a Kateřina
Osice, farní ves u Pardubic n. s tvrzí,

z Brloha,

které jej pr. Jiříkovi Čejkovi

darovaná ]. 1086 kl. Opatovskému.

z Olbramovic. L. 1622 ZdeňkoviČej Ve 14. st. tu byl farní kostel. L. 1421
kovi : Olbramovic zabrán a pr. Karlovi zabrány ke Kunětické hoře, od níž l. 1460
z Lichtenšteina,
po němž Lažanští zastaveny, ale zase vyplaceny. Od 16. st.
: Bukové následovali. L. 1790 držel jej patřily k Pardubicům.

VáclavRajský : Dubnic

(H. XI. 244).

Osičky (prv. Osice), ves “ předešlé,

Osek, ves u Sobotky, v níž byl 1. 1360" která se téžl.1086 kl. Opatovskému
farní kostel. O. býval vždy přísl. hradu dostala a sice držitele měla, jako předešlá_
Kosti a fara se udržela do 17. st.
Osík (staroč. Osiek), ves u Litomyšle,

Osek, Velký

Osek

(na rozdíl od prvomě jmění kláštera, od r. 1347 bi

Osečku) ves u Kolína, 1. 1228 z části
majetek kl. sv. Jiří, jemuž do r. 1420
patřil. Ostatek patřil k tvrzi Předhradí.
Oboje v 15 st. k Poděbradům přip. a
patřilo od konce 15 st. ke Kolínu.
Osek, farní ves “ Rokycan n. s tvrzí,
l. 1240 statek Budivojův, l. 1369 s farním
kostelem, jehož podací patřívalo arcijáh
nům Plzenským._ Ve 14. a 15 st. sídleli

tu vl. z Oseka (oblíbené jméno Lípolt),

skupa tudíž. Býval tu také dvůr, jenž
zemanům zastavován (1347 Markvart,
1405 Jan). Od r. 1421 držen od světských
držitelův k Litomyšli a dvůr l. 1511 roz
prodán.

Osík, Osika,

staré pojmenování vsi

Buku u Dobříše.

Oslice

(?Oslíč),

n. dvůr u Netolic

1377 již pustý.

1502 Jan Číčovec z Číčova, po něm Oslov, n. ves u Veselí n. L. za Horu
Muchkové z Bukova (1528 a t. d.). sickým rybníkem, od 1. 1378 přísl. Veselí.

L. 1567 přiženil se Václav Karel ze L. 1541 ještě stála.
Svarova, jenž do r. 1582 podíly dědiců
Oslov (z neporozumění něm. Oslaw,
skoupil. 1623 zabrán Petrovi ml. z Říčan, Oslau, O slav), farní ves u Písku, prvotně
dostal se r. 1628 do rodu Přichovských statek biskupský, který Daniel biskup
a držen ke Březině L. 1661 odděien, (1197—1214) i s újezdem okolním da

patřil pak Malovcům z Chýnova, do roval Dokzanskému

kl. Král Přemysl

r. 1679. L. 1774 k. od horního eráru a vyvadil jej před r. 1226 a připojil ke
hradu Zvíkovu. Ve 14 st. byl tu farní
držen pak ke Zbirohu (H. XIII.).
Oseka, hora v krajině jižně od Zbra kostel, jehož podací králům příslušelo. Přísl.
slavě, neurčené ještě polohy, která seE Zvíkova a pak Orlíka byl 0. do r. 1850.
v 11. a 12. st. připomíná. Viz Kazín. 'Po r. 1623 zanikla fara; ]. 1786 zřízena
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lokalie, která l. 1858 na faru povýšena. a zámek vystavěl. V držení jich zůstal 0.
Kostel l. 1778 znovu stavěn (TB. 578). až do r 1804. Od r. 1818 patřil zase
po nichž dědili Švar
Oslovice, ves u Lípého, v 16 st. také Vratislavům,

Hodnovoslovec

řečená, 1371 sídlo cenberkové

mladší linie (H. VI. 220).

Osov, n. dvůr vokolí Blovic, l. 1360
Přibíkovo, 1375 Jakubovo a pak samo
statný statek až do konce 15. st.
v držení vladyk ze Žďáru.

Osluchov,

ves u Slaného, jež patřila

1.1228 klášteru

sv. Jiří.

patřil městu Slanému,
a 1622 zabrán.
Slaného.

jemuž vl

Osovec, Osůvec,

ves u Hořovic n.

Později s tvrzí. O. býval manstvím služebným ke
1547 Karlšteinu, od r. 1606 byl v držení Otů

Pak byl přísl. statku z Losu & ok. l. 1617 spojen s Osovem
(H. Vl. 221).

Osnice (prv. Oslnici), ves u Jílo Osovec, ves, která patřila do r. 1598
vého, l. 1228 přísl. kláštera
u sv k Zálezlům a pak k Lipovici, snad část
Jiří. Později patřily ke kl. sv. Anny Konopiště u Vlach. Březí.
na Újezdě Zikmund král zapsal 0. (1437)
Osralov, někdy ves u_Borové (Přiby

Heřmanovi Vnučkovi

z Drahonic.

slavě) do r. 1437 statek kláštera Pohled
ského. Později buď zanikla neb jméno
měnila.
rovi z Valdova a byla odtud přísl. Ostaš, strmá hora u Police. L. 1421
Dobřeiovic.
uchýlilo se sem okolní obyvatelstvo před
Osojnice, Osonice, Osenice, farní nepřítelem, ale Slezané dobyvše hory, vše
ves u Libáně, v níž byl farní kostel ve povraždili. Na počátku 18. st. založena
14. st. Podacími pány byli 1357—1370 na jejím poledním svahu ves a l. 1711

L. 1453 měl je Záviše z Valdšteina.

L. 1585 dědičně prod. Jiříkovi Mošau

okolní zemané, 1378—1424 držitelé Dé v ní kostel (PA. V 180).
tenic, 1434 Jan Semečk
: w .
Ostašov, Ostačov,
Véska u Stan—
Odtud drženy k Semčicům kromě někte kovic (Uhl. Janovic), dobře H 0 st a š o
rého zemanského statku Od 15. st. ná vice, Ostašovice
Ostašovice, ves u Opočna, n. statek
ležely z části ke Kosti a z části k Děte
nicům. Kostel ]. 1650 rozšířen a fara kl. Svatopolského.
zaniklá, l. 1665 obnovena. V l. 1825
Ostředek, ves u Benešova, n. stvrzí, s'dlo
až 1826 vystavěna tu škola, jíž bylo málo
rovných.
Osojný, dvůr u Pláně (Manětiny), n.
ves, jíž Vladislav král l. 1169 řádu sv.
Jana daroval. Až do r. 1420 držen 0.
k Manětině. pak ke Krasikovu. l.. 1454
zastaven a byl v držení Švamberků Přim
deckých až do r. 1587, kdež zase k.
k Manětín).
Osov, farní ves u Hořovic, n. s tvrzí,
v 15 st. vladyčí statek a pak sídlo Osov

ských z Adlaru

Chobotských a Zoul ův z Ostředka,

: nichž Zdenčkji pr. (141 5) Bořitovia Lipol
tovi b1. z M aln1c I,. 1454 spadla na krále,
jenž ji postoupil Habartovi z Čeňovic. Pak

střídalise v držení Slavíkovci ze Sla
víkova,Jan Karelz Valdšteina, ].1693
Ant. sv. p. Hysrle z Chodův, Jan Václav

Vojtěch Valkoun z Adlaru, l. 1700
Ferdinand Mladota ze Solopisk. 1.1752
kollej jesuitská na Novém městě Pražském.
Po zrušení řádu jesuitského ]. 1773 pro

až do r. 1504 Ná dán l. 1819 veřejnou dražbou Aloisu Zu

sledovali Vamberští

z Rohatec ba1e'mu. V O. narodil se básnik Svatopluk

(1504 Jan, 1545 Oldřich) a Holanové
Čech MB 111. 83).
z Jiljova
(1554 Václav, 1562 Jiřík, Ostřešany, (prv. Ostřašané)
ves
1585 tohoto synové). Od r. 1598 seděli u Pardubic, kterou Kojata Hrabišic (1227)

tu Vratislavové

r. 1601 Menšíkové,

z Mitrovic, od

manželce

Vratislavě odkázal.

L.

1340

pak (1614) Ger patřily k Pardubicům, později k Rychem

što rfové. Po střídání se rychlémmajitelů burku; sice tu byl zemanský statek (1394
následovali l. 1677 páni z Kounic, z nichž Mach a j v.). Tak patřily do r. 1547
Jan Adolf (1728—1737) tu nový kostel Chrudimské obci a odtud Pardubicům.
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Ostřetice, ves, která patřila !. 1379
k panství Červené Řečice, později buď
zanikla aneb jméno měnila.
Ostretice, ves u Klatov. (Omylem se
sem klade Martin
Ostřatův l. 1196).

al.

1541 Beneš

ze Sendražic Václavovi a Janovi z Ro

kytníka, předkůmOstromiřských

t. j. syn z Rokytníka.
L. 1623 VáclavoviOstro
měřskému z Rokytníka zabrán a pr.
ve 14.st. Albrechtovi z Valdšteina (H. V. 121, M.
Tizmanni Xll. 122).

Ostřetic,

Ostřetín (prv. Ostřatín),

také Tizmansdorf neb
villa),

měře. L. 1529 pí jej Zdislav z Dobřenic

Janovi ze Sendražic

farní ves u Holic

jež patřila

l. 1336 ke statku Chvojenskému a l. 1349
postoupena s farním kostelem k biskupství
Litomyšlskému. Pak patřila až do r. 1507
k Dašicům a Holicům a odtud k Pardu
bicům.

Ostrov (vlastně klášter
na Ostrově),

sv. Jana

n. slavný klášter řádu sv.

Benedikta u Davlí na ostrově řeky Sá

zavy. KnížeBolesEv Il založil jej 1.999
& povolal sem řeholníky z Altaichu
(z Bavor) s opatem Lambertem. K prvo
Ostřetin, Ospřetín, (něm. Wu nímu nadání přispěli pak knížata Oldřich
stung), vesnička jihozáp. od Bezvěrova 11 Břetislav I.; na statcích tímto daro
(Mnnětiny). Kníže Bedřich daroval ji vaných zakládali opatové proboštství &
1. 1185 řádu sv. Jana, avšak l. 1379 kostely a světili je sv. Janu křt. O du
byla statkem dvou zemanův. V 15. st. ševní činnosti řeholníkův svědčí i to, že
tu povstaly letopisy, z nichž tak zvaný
spustla a držena pak k Bezvěrovu.
Ostrkov, ves v okolí Tachoval. 1454 Dalimil čerpal divou-orné skutky sv. Jana.
z části přísl Něm. Lomu. Jednu část k K dobrodincům kláštera patři y i knížata
(1537) Volf Perglár z Perglasu, Zpytihněv, Vratislav, Kunrát, Břetislav II,
druhá patřila (1540) k Zádubskému statku. Svatopluk. L. 1137 vyhořel. L. 1160 byl
Ostromeč, n. hrad nad ústím Mast tu Petr opatem a ok.! 1200 založen
níka do Vltavy u Sedlčan, prvotně nějaké nekrolog. Opatové Rejner (.218—1224)
hradiště, pak holá hora. Na Hradnici Bohan (1229), Petr (1239), Ota (1275)
blízké seděl l. 1375 Bohuslav z Hradiště dobře řídili kl. a klášterství. L. 1278 \'y
a l. 1395 Bohuslav z Hradnice. Potomci hozeni řeholníci od Němců, kteří kl do

jeho slouli Břekovci

z 0. L. 1424 Jan cela vyjedli. Opat Ota (1281—1288)
Bzdíňka, Podstavek a Hýhal s Tábory škodu napravil. Rozsáhlé a bohaté klá
horu osadili, tu se zakopalia hrad zalo— šterství i. 1310 od papeže potvrzeno.
žili. Později tu byl hejtmanem Mikuláš Opatovali pak Ota (1317), Vojslav (1317),
z Padařova (1429) a
1432 Filip. Bohuslav (1348—1363), Diviš (1363),
L. 1435 oblehla jej panská jednota, ale Mstislav (1365—1395), Jan Podnarec
po dlouhém dobývání postoupili jej Tá (1395—1400),
Albert (1401—1407),
boři pod výminkou volného odtažení, Chval (1408—1411), Mikoláš (1411 až
načež ! 1435 sbořen a vypálen. Zdeněk 1416), Fráněk (1416—1441?)a dobře zpra
Konopištský ze Šternberka jej 1.1450 vovali klášter. Když r. 1420 p0slední
opravil a v okolí opět škody činil, takže pohroma na nějseblížila knihy listy a pe
na sněmu zemském 1.1471 ustanoveno, níze ustraněny; klášter pak vypálen tak,
aby 0. byl pobořen; což stalo se teprve že již nepovstal. Větší ránu mu zasadil
1. 1479. L. 1570 pr. Jan ze Šternberka katolík, král Zikmund, že od konce r 1420
pustý hrad O. Adamovi Řepovi z Neve všechno skorem klášterství rozzastavil.
klova, jenž jej připojil k panství Tlo Konventu zůstala ještě probošství na Skále
skovskému (MB. IV. 38).
& Zátoň; v nich přebývali opatové Jan
Ostromeč, n. dvůr u Strážova, nyní Skříčka (před r. 1449). Jan Telec (1449
pozemky od města na východní stranu. atd.). Od krále Ladislava vymohli si právo
Ještě v 16. st. byl tu zemanský statek. statky zastavené vyvazovati, k čemuž pro
Ostroměř, Ostromiř, ves u Hořic, nedostatek peněz však nepřišlo. Mikuláš
n. s tvrzí, původiště Kdulinců z Ostro— (1575), Štěpán (1499—1509) a Jan.

Ostrov — Ostrov Perknéřův

opatové drželi ke Skále pusté klášteřiště,
ale když všechna naděje mizela, že by se
kl. zase vyzdvihnouti mohl, učinil Jan pro
boštství sv. Jana stálým svým sídlem
(1517). Klášteřiště bylo pak zemanským
statkem _až do r. 1657 (PA. IV. 108)
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Ostrov,
n. ves při cestě od Hvězdy
Strašecké ke Mšeci (v okolí Slaného), jež
se 1. 1395 přip.
přísl. Malikovic.

V 16. st. byla pustá a

Ostrov, n. ves u Vel. Března (Ústí
nad Labem), jež se v l. 1396—1548

Ostrov, klášter řádu sv. Augustina přip.
]
Ostrov,
n. ves v okolí Mimoně,
Ostrov (něm. Schlackenwerlh), město vl. 1516—1604 přísl. hradu Děvína.
na potoku Bystřici, založené na počátku
Ostrov, ves u Hořic n. s tvrzí, sídlo
13. st. Slavkem z Oseka, po němž po 1364 Ješkovo, t372 atd. Neplacha a
jmenováno Slawkenwerde, t. j. Slavkův bratří. V 15. st. seděli tu Ostrovci
05tr0v. L; 1272 potvrdil král Přemysl : Kralovic
(1455 Jan, 1518—1528
cisterciákům oseckým v 0. kostel. L. 1331 Jan, 1541 Václav s bratrem). L. 1551
král Jan povolil právo kupovati statky následova1Zdeněk
Záruba : Hustířan,
k obci od okolních zemanů. L. 1337 jme od jehož dědicův prodán. L. 1581 k.
nuje se 0. mezi městy královskými, pod k Třebnouševsi (H. V. 140).

viz Sv. Dobrotivá.

řízenými úřadu podkomořskému. L. 1387,
Ostrov, ves u Opočna, n. stvrzí, sídlo
když Ostrovští ohněm přišli o svá privi
legia, ustanovil král- Václav IV., že užívati 'Ostrovských ze Skalky (1450Arnošt,
mají týchž práv a svobod jako Loketští a 1437 Tobiáš, 1534 Mikuláš, 1567 Jiřík,
l. 1399 potvrdil jim právo k mostu přes Václav a Albrecht), kteří posud žijí. Od
Ohři u vsi Velichova, volbu rychtáře měst Jiříka prod. 1567 k Černíkovicům (H. ll.
ského a výběrčího cla ze svého středu, 197).

jakož i odbývání týdenních trhů, ustanoviv
při tom platy, které mají odváděli purkrabí
loketskému, jemuž v ten čas byli podří
zeni. Král Zik'mund ]. 1422 potvrdil jim
všechna privilegia a potom zastavil zboží
Ostrovské Šlikům. Král Ladislav povolil
]. 1457 prodej soli, král Jiří jim odpustil
placení úroků z rychtářství městského.
Svobody jejich potvrdili jim také král. Lud
vlk l. 1523, Ferdinand I. I. 1528, Maxi
milián I. 1. 1567, Rudolf II. |. 1577

Ostrov, ves u Vys. Mýta n. s tvrzí,
l. 1318 sídlo Řehníře a Peška, pak z části
přísl. Košumberka, : části zemanské statky,
: nichžjeden l, 141 1 zapsal král Václav IV.

Janovi a Vilémovi z Chlumu.
L. 1439
seděl zde Jan Talafú 5. L. 1442 zasta
vila Kateřina, dcera po Petrovi z Uher
ska, tvrz a ves 0. v dluhu Mikšovi z Ko
loděj. Potomci toho seděli tu do 16. st.
Od r. 1606 patřil 0. k Chroustovicům

a (H. I. 112.).

Mariáš ]. 1612. l.. 1603 k. 0. panství
Ostrov, farní ves u Lanškrouna ve
Ostrovské od Anežky Wirspergerové. Zboží 13. st. po německu vysazená a Michels
toto obci zabráno a pr. i. 1625 Juliovi dorf pojmenovaná. Od 1. 1292 byla ma
a držena
Jindřichu, vévodovi Saskému, po němž ná jetkem kl. Zbraslavského
sledoval l. 1666 Julius František, vévoda potom ke hradu Landšperku. Ve 14. st.
Sasko-lauenburský, načež sňatkem přešel byl tu farní kostel, jenž postoupen ]. 1349
na Ludvíka z Baden-Badenu. V 18. st'. k Litomyšl. biskupství. V 17. st zanikla
dostalo se panství Ostrovské Leopoldu ll. fara; l. 1785 zříz. tu lokalie al. 1858
velkovévodovi Toskánskému. Erb: na mo fara.
drém štítě stříbrný hrad 0 sedmi věžích,. Ostrov Perknéřův, ves u Dol. Kra
se stínkami, otevřenými branami, cihlo lovic, l. 1257 sídlo Petrovo, l. 1390 sta
vými střechami a makovicemi. Za Ludvíka tek Mikuláše Kolovrata ze Chřenovic.
Viléma z Baden-Badenu rozmnožen erb L. 1415 měl tu jeden statek Perknéř,
o rodinný erb rodu toho: v prostřední který ještě 1. 1440 žil. V 16. st. patřil
bráně stříbrný štítek, vněmž je na pravo 0. z části ke Zbraslavicům a k Pertolti
hledícíl červený korunovaný lev.
cům. L. 1564 stal se zase statkem, jenž
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1. 167.3 k. k Malešovu. Od konce

17. st. šteinu a později přip. k Petršpurku. Fara

byl zase statkem (H. XII. 221.)

Ostrov,

n. ves pod Ždírcem u Polné,

zanikla bezpochyby v 17. st.

Ostrovec (prv. Ostrov) vesu Zbiroha

n. s tvrzí, kterou Bušek z Rosejovic
ves u Vlašimě, n. s tvrzí (1366) Michalovi z S'edlce prodal, po

jež se 1. 1483 přip.

Ostrov,

]. 1400 Zá tom vladyči statek,

]. 13:17 sídlo Prok0poro,

v 16. st. sídlo Mla—

dotů : Solopisk a Doupovcův, od r. 1588
više. l. 1440 Zachaře, pak Kojkovcův
z 0. (1457 Zikmunda, 1483 Markvarta) přísl. Křivoklátu. L. 1642 stal se zase
V šestnáctém
století
byla ves roz— statkem a ok. l. 1659 přip. ke Zhirohu
dělena na dva díly, z nichž jeden držel (H. Vl. 268).

l. 1539 Mikuláš Anděl

z Ronovce,

Ostrovec,

ves a Počátek, !. 1203

154'1 Jan z Kolovrat' 1543 Zdeslav Tluksa k osadě Rynarecké připojená, ]. 1324
Dobroslavovo a v 16. st. přísl. Hor
z Vrabí, druhý pak 1540 Jetřich Tluksa, sídlo
ního hradu.
1541 Dorota z Kojkovic. L 1557 spojil

Hynek Vrabský

oba díly dohromady

V držení Vrabských zůstal až do r. 1586
a l. 1590 k. k Vlašimi
Ostrov, ves u Brandýsa n. L., n. s tvrzí

(136 ), l. 1447 sídlo Vanka Duršmída

Ostrovec, Ostrovce

dvě vsi (horní

a dolní) u Mirovic, ode dávna přísl. hradu
Zvíkova (1323). Také tu bývalo služebně
manství ke Zvíkovu. V 16. st. patřily
k Cerhonicům a Píseckému hradu.

Ostrovec, Ostrovce n. ves, nyní les
pak přísl. Jenšteina, l. 1583 až
1593 statek Doroty Horské : Lacem u Hradišťan (Hors. Týna) ]. 1239 přísl.
který také ok.
burku, později Ostrovcův z Kralo kl. Kladrubského,

z Vesce,

vic a od poč. 17. st. přísl. Brandýsa.

Ostrov, Ostrovec,

víska u Dobříše,

ve 14. st. statek arcibiskupův, pak přísl.
Příbramě, v 16. st. přísl. Suchého dolu.

Pavel Korka : Korkyně

l. 1390 část vladyčí posud ke Hradišťa
nům patřící koupil. V 16. st. byl 0.
pustý.
,

Ostrovnice,

n.

ves

blíže

Ujezda

Chlumce n. C. ode dávna přísl. hradu
(1566) vy uHradišťka
a později Chlumce.

zdvihl tu tvrz, která však zůstala přísl.
Ostrožnice, ves l 11.60 v osadě Trut
Suchého dolu (H. Vl. 118).
novské ležící, snad nynější Kryblice.

n. ves u Mutěnína (1379),
Ostružno, Ostrožno i Ostrožnice
prv Ostružen) farní ves u Jičína, snad
Ostrov, ves u Stříbra, z části majetek O. Újezd, z něhož l. 1228 desátky ke

Ostrov,

která v 15. st. spustla.

kl. Kladrubského

hned od r. 1115

kl. sv. Jiří vycházely.. Ve 14. st. byl tu

a potom 1239 celá. Ok r. 1422 nabyl farní kostel, jehož podací i se vsí nále
želo pánům hradu Veliše. Fara zaniklá
l. 1426 Otík z Myslovic; později zase l. 1777 obnovena.
patřil pp. ze Švamberka, od nichž 1. 1495
Ostružno,
ves u Chotěboře, jejíž
klášteru postoupen.
držitelé patřili k předkům Hertvíkův

jí Jan Hanovec ze Švamberka a

Ostrov,

ves u Tachova (1239) ode z Rušinova

dávna přísl. kl. Kladrubského

a těmto až do r. 1491

asi od patřila. Později patřila k Lichnici, od
r. 5 6 zápisných držitelů, konečně přísl. r. 1580 k Vilémovu, v 17. st. k Vesci.
Třeble a (1711) Trpíst.
Ostrý (něm.“Scharfenstein),
ně
Ostrov, Víska, kostel u Novosedl kdější hrad u Benešova, postavený před
(Chyš a Rabšteina)_ prvotně farní ves 1. 1268, kdy seděl zde Markvart, pře
(1335), jež byla přísl. hradu Rabšteina dek pp. z Vartemberka, ale poněvadž
Ostrovec (něm. Johannesdorrf) byl založen na královstVí, vybaven jest
ves u Petršpurka s kostelem sv. Jana, za nedlouho. L. 1283 dostal se v dědičné
jehož po—
jenž byl ve 14. st. farním. Podací jeho držení Jana z Michalovic,
se vsí náleželo nejv. mistrům křižovní tomci drželi jej až dol. 1406, kdy pr. jej
kův s červ. hv. l,. 1420 potažen k Rab Hynkovi Berkovi z Dubé Honštein
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skému. Okolo l. 1450 k. jej Jan z Var— byl rozdělen. Bohušové z Otěšic díly spo
Odtud držen ke hradu Dě jili a když po r. 1474 přip. ke Švihovu
čínu až do 1. 1522, kdy se br. Solhau hrad spustl. V 16. st patřil Kočovs kým

temberka.

zové dělili & Bedřich ze Solhauzu_

z Kočova,

kteří na nové tvrzí bydlili;

dostal za díl 0. s Benešovem & panstvím po posledním (Jiříkovi “I' 1619) dědili
z Chuděnic. kterým až
Kamenickým. Před 1. 1584 oddělen pustýii Černínmé
hrad se dvorem a několika vesnicemi a* do 18. st. patřil. Do 1. 1734 pak patřil
byl pakjměnímMarie Staršedlové ze' ke Kanicům a pak byl zase statkem (H.

Solhauzu,

jejíž manžel Haubold hrad IX. 120, M. XXVI. 57).

zase obnovil. Ale opustil jej za nedlouho
Ošclín (chybně Olešín), farní ves
zase, tak že 1. 1607 pr. Jonáši Poustovil u Střibra n. s tvrzí, v l. 137, statek

: Libštátu jako pustina. L. 1706 kou Oldřichův, později vludyk Opozdilův
pen od Thunův kpanství henešovskémur neb Kovářů ze Strhař, kteří tu asi
al

1817 pr. obci Benešovská.
do r. 1490 seděli. L. 1497 k. jej Jan
Ostrý, n. hrad nedaleko Milešova Laitolt z Ebrnic, jehož rod tu asi

u Března, založený asi !. 1433 od Vá-. do r. 1571 seděl. Následovali pak Ke

clava ze Sulevic,

jenž dostal okolí od čové z Kečovaa ponich(16011Širn

Milešova za díl. Potomci jeho psali se: tyngárové,
kteří tu do I. 1796 by
Osterskými ze Sulevic. L. 1475 až dlíli. V 17. st. fara zanikla; ]. 1787 zříz.
1482 seděl zde Zikmund 0. ze Sulevic ' tu lokalie & l. 1856 fara (H. XIII.)
s manželkou Annou z Vlastislavě. L. 1486
Oškobrh, Oškobrhy n. ves, nyní
byl v držení Buška Milešovského ze hora u Vlkova. Ve 14. st. tu stával farní

Sulevic. Po něm následoval z téhož rodu kostel, jehož podací patřívalo kl Hra
Kamaret, jenž ]. 1505 pr. O. Jindřichovi dišti. Na tvrzi seděli předkové Oško
Vencelíkovi z Vrchovišt Od tohoto na bržských z Oškobrh, kteří v 16. st.
byl ho 1. 1508 Albrecht Libšteinský
rozličné statky drželi. Ves v 15. st. od
z Kolovrat,
po němž jej dědili pastor Uhrů docela vypálená patřila pak k Podě
kové Albrecht a Jan a dělili se 0 něj bradům. Kostel pustý v 17. st. obnoven,
l. 1528; onen dostal 0., tento Újezd (od za cís. Jozefa ll. zrušen a v lesní dům
tud zvaný ipod Ostrýmc), ale Albrecht proměněn.

pr 0.1.1535

Ošova vrata, Ošvivrat něm.Espen

bratru Janovi, jenž tu již

nebydlil a připojil 0. se zbožím k Újezdu thor, ves u Karlových Var, ve 14. st.
Vl. 1565—1601 přip. se ještě jako pustý s farním kostelem. Patřívala vždy k An
dělské hoře. '
Otelec, dvůr u Kouřimě, jenž již 1. 1295
stál. V 15 a 16. st. byl také zemanským
Ostrý kámen, ves u Litomyšle, zalo statkem, ač k šosu Kouřimskému patřil.
žená l. 1668 při soujmenné vsi moravské. Pak byl děděn od Mráckých z Dubé (asi
Osušín, n. ves v okolí Slaného, od 1. 1590) a přip. ke Svojšicům.
kudž ]. 1383 vykázán plat k oltáři ji
OtěŠíce, l. .169 ves v úiezdě Bezdě
dovském, který byl v okolí Blatné.
stému v kostele sv. Víta. _

n. tvrz u Jinec. Viz PA. VII.

434,X

Osvinov, správné pojmenování vsi ně

mecky Gesmesgrůn

Otěšice (i Útěšice, prv. Otěšici)

ves

(prv. Goetz u Merklína, l. 1228 majetek kl. sv. Jiří

weinsdorf)
řečené u Jáchymova,která (1324 statek Otův a l. 1365 Bohuše
byla do r. 1357 přísl. kl. Postoloprt
(1-1371), jehož potomci sluli Bohušové
ského a pak hradu Haunšteina.
.L 1427 seděl tu Jatoslav z Čečo
Osvračín (obecněVostračíno) farm vic, od konce 15. st. Chřínovcové
ves u Hmš. Týna n. s hradem, založe z Chřínova, kteří 0. k Bukové připo
ným snad od Zdeslava (1829) Vl.1321 jili. Sice tu byl ještě jeden zemanský sta
až 1331 seděl tu Nachval a pak syn jeho tek, jenž pak i s Bukovou k Merklínu
Zbyněk. Ve 14 st. byl tu far. kostela 0. . připojen.
l
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Otice (chybně Votice, prv. Otici Žofii Bukovské, ale ta jej pr. l. 1678 Janu
t. j. čeleď Otovaí ves u Říčan. Ve 14. st. Vilémovi Příchovskému z Příchovic. Od
byl tu farní kostel, jehož podacímí pány jeho syna Vojtěcha Karla k 0. Vilém

byli 1359 Ješek z Říčan, 1379 Oldřich Kokořovec z Kokořova ke statku Před
Vlach z Nechanic, 1399 Jimram a navskému. Pak střídali se v držení l. 1712
1414—1417 Diviš z Říčan.
Fara za Přibík Vilém z Újezda, 1. 1735 Viktorie

z Umwerthu, Frant. Ad. Janovský z Ja
nikla bezpochyby v 17. st.
Otice, město n. s tvrzí, ]. 1318 statek lovic, jeho syn František Jan Vincenc,
Divišův, potom město s farním kostelem. Ferdinand ze Šternfeldu, od jehož dcery
Předkem Otických z Otic byl Aleš [. 1809 k. 0. dr. Jan Měchura.
(1359--1378) & synové jeho Jan starší
(1399—1416), Racek (1383—1416), Jan
mladší (1399—1437). Později tu seděli
Jan (1450) a bratří Burjan (1510—1549)
a Jan (1511—1519) Onen obdaroval
obec dědinami a svobodami ('l' 1551)

Otmíč (z Otmíče, i Otmíče. Ot
měče špatně Otmíky) ves u Hořo
vic, l. 1228 přísl. kláštera
sv. Jiří,
1. 1454 statek Přecha z Trnové.

V 16. st.

patřilO. Karlům ze Svárova al. 1544
k. k Hořovicům.
Otov ves u Ronšperka, l. 1239 přísl.

a zapsal O. KryštofoviSkuhrovskému
ze Skuhrova.
Když se synové tohoto kl. Kladrubského,
ve 14. st. statek
(1566) dělili, dostaly se O. Mikuláši, jenž Rochců z Otova. (Stojmír, 1362 synové
je pr. bratru Václavovi. Oldřich Sk. pr. Martin a Vilém.) V 16. st. patřil 0. k Ron

0. (1574) Janovi ze Šternberka.

Po šperku.

něm následovali 1576 vdova, pak syn, po— Otovice, Otvovice ves u Karlových
zději Štěpán Jiří ze Št., 1600 Johanka Varů, odkudž se psal l. 1325 Kojata.
Hrzánova zSulevic,1606 Eva Kaplí V 15. st seděli tu Štampachové, v 16. st.
řova (1- 1618). L. 1622 zabrány a pr. rytíři z Janu.

Sezimovi z Vrtby (1' 1648), jenž vl. 1627
Otradov (i D 0 i. K rou n a) ves u Skut
až 1629 tu klášter františkánům založil. če, l. 1349 s far. kostelem. jenž postou
Po něm následoval syn Ferdinand Fr. pen k biskupství Litomyšlskému, ode davna
(1- 1712), jenž založil (1680) kapli sv. přísl. hradu Rychemburka. Ok. l. 1620
Vojtěcha na Včtrově. I... 1693 založ. ko— fara zanikla (PA. I. 173).
stelní knihy, Potom následovali 1750
Otradovice (prv. Otradovici), ]. 1226
Arnošt, 1791 Adam Fr. z Vrtby. Tento ves klášt. Želivského,
snad část ně
('l- 1807) odkázal O. Frant. Jozefovi které nynější vesnice.

Vratislavovi

z Mitrovic (1-1849),

jenž krutým jednáním poddané popuzo— Otradovice, Bílé O., ves u Neustu
val. L. 1850 staly se O. sídlem c. k. úřa pova, (Otic) n. s tvrzí, v 15 st. vladyčí
dův (MB. 1. 4.)

statek Škopků

z Otradovic

(1432

Otín, farní ves u Plané, l. 1379 s far Mikuláš, 1455 Jindřich.) L. 1483 tu ně
mm kostelem a přísl. Plané, l.'1402 sta jaký Mikuláš odumřel. V 16. st. připo
tek Odolena z Oračova, 1415 Erharta jeny ke Zvěstovu, část pak patřila k Neu
z Neuberka, 1456—1468 Stacha z Ho stupovu & částk Vlčkovicům.

Otradovíce, Červené O., ves 11Jan
Od 16. st. patřila k Plané (H.
kova n. s tvrzí. Odtud pocházeli Svat
Otín, ves u Klatov n. s tvrzí. L. 1379 bové z B. 0. Kteří byli jich předkové,
bylo tu několik statků. Tvrz patřila do nelze pro blízkost obou O. rozeznati.
r. 1550Bořikovským zKošmberka. V 16. st. patřily k Jankovu.
Pak drželi O. Reichenbachové. Již pak
Otročín, farní ves u Teplé až do
l. 1558 držel O. Fabian Mejtolar, po něm r. 1233 přísl. újezda Vydží'nského, pak
Matěj Kafuněk z Pobořovic, l. 1589 Pavel kl. Teplského, jenžjej Landek (1273)
Kafuněk z Pobořovic, potom Jiří Kanický přezval. Ve .4. st. tu byl farní kostel.
z Čachrova. Jeho potomci pr. O. Marii l.. 1530 zastaven k Bečovu. I.. 1544 pro
řevce.

xm)
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dán k Toužimi a tuším ok. !. 1600 vy
Ovčáry, ves u Slaného, ve 14. st.
majetek kl. Ostrovského.
Od něho
placen a zase ke kl. připojen.
Otročín, Otročiněves, ves u Křivo tuším založen kostel, který za držení Slan
klátu, v níž kníže Břetislav ]. dal několik ských (142oP—1547) spustl. Přísl. Sla
strážných ke kl. Ostrovskému, které ného byly až do r. 1850.
jim opět vzaté král Přemysl ]. 1205 na
Ovčáry, víska u Kutné hory n. s tvrzí,
vrátil. Ale jak se zdá později zase vyva až do r. 1420 zboží kl. Sedleckého,
pak přísl. zámku Kolína. Král Jiří zastavil
zena od králův a přip. ke Křivoklátu.
Otryby, ves u Uhl. Janovic n. s tvrzí, O. a byly samost. statkem. Na poč. 16 st.
a asi od r. 1549
l. 1322 sídlo Bohuslavovo. Ve 14. st. byl seděli tu Dobřenští
tu farní kostel, jehož pány podacími byli Střelové z Rokyc. L. 1558 k. je dě

1368—1383 Ctibor, 1390 Petr z 0., 392 dičněJan Balbín : Orličné(1'157o),
až 1403 Kunášek z Hodkova,
jehož od jehož syna prod. k Novým dvorům
potomci psali se napřed Ot rybci a po lH. Xll. 322)
zději Bohdaneckými
z H. V 16. st. Ovčáry, far. ves u Kolína ode dávna
Ve 14 st.
patřily 0. ke Šternberku. Fara zanikla majetek kl. Strahovského.
byl tu farní kostel. Král Zikmund zapsal
v 17. st.
Otvice (prv. Otvojici?) ves u Jir 0. (1420) bratřím : Chlumu, ale kněz
kova; v níž byl farní kostel ve 14. st. Bedřich uchvátiv je, držel je ke Kolínu a
L. 1295 pr. ji Bedřich a Jetřich bratří ze tak bylo až do r. 1850. V 17. st. za
Šumburka
něm. řádu a odtud patřily nikla fara; ] 1784 tu zříz. lokalie a
k Chomutovu. Od r. 1606 drženy k Borku. l. 1856 fara.
Ovenec dolni viz Troja.
Fara zanikla v 17. st.

Otvojice, Otvovice,
]. 1228 statek kláštera

1. 1282 kapitoly

ves u Velvar,
sv. Jiří, ale

Vyšehradské

Ovenec přední viz Bubeneč.
Ovny obecně Hum ny i Ovna (plur.)

a, ves u Slaného, kterou kr. Přemysl II daroval
1316 sídlo Přibyslavovo. František Roky-' (1277) kl. Ostiovskému,
kterému

canský daroval 0. (1379) ke kl. sv. s proboštstvím Slanským do r. 1420 pa
Ducha v Praze. L. 1420 uchváceny od třily. Později náležely ke Smečanskému
vladyk, ]. 1440 k. k Buštěhradu, asi od panství z části a z části až do r. 1022
1. 1552 drženy ke Zvoleněvsi, pak patřily k městu Slanému.
1597—1669 k Mikovicům, a od r. 1669
Ožichov (prv. Ožuchou),ves klášte ra
zase ke Zvoleněvsi.

Ou viz

;Opatovského

aod r. 1421 přísl. Ku

lnětické hory neznámého položení.

P.
Paběnice (prv. Pabianici), ves u Kutné Chlumu, pak je držel Jan st. Lukave

Od r. 1602 patřily
hory, 11. městečko s tvrzí, l. 1279 sídlo cký z Lukavce.
Volkmarovo a Vilémovo. Hrabiše a Oldřich Petrovi z téhož rodu, po jehož smrti spadly
(1289—1318) byli předkové Vorači na krále a zadarovány (1630) jezovi
ckých z Paběnic. kteří se za dob tům, kteří je připojili ke Křeseticům (H.
Karla IV. vyprodali. P. pak byly v držení X". 263).
rozličných rodů, až pak je opanoval On
Pabénice (obecně Babenice), ves v osadě
dřej Keřský z Řimovic
Když tento Kunratické u Prahy, v níž země patřila
odtud loupeže tropil, P. vojskem kraj [ 1212 Pražskému kostelu a l. 1379 celá
ským dobyty (144o). Drželi je pak vl. ves k probošství u Všech svatých.
z Košína a Janovští z Suchotlesk Asi od r. 1429 držena k Novému hradu
(1474) V l. 1487—l500 patřily ke hradu a v 16. st. jsouc pusta ke Kunraticům.

680

Pacelice

-— Paka nová

Pacelice, ves u Blatné n. s tvrzí, ve Později tu seděli zemané z rodu Dlou h o
14. st, sídlo vladyk z Mirovic, v 16. st. veských (1378 Oldřich, 1384 Zachař
přísl. Blatné. Od něho ]. 1549 prodány a j) až do r. 1554 pak Sylvester Mla—
od 1'.1572 Pern
a k. (1551) ke statku Škvotetickému zovskýzTěšnice,
klové z Šenraitu.
L. 1667 přik.
(H. XI. 190).
PaCOV, město 11. s tvrzi (v 16. st. k Horažďovicům (H. Xl. 216.)
Pačkov, n. ves severně od Dubé, jež
s dvěma zámky), ke konci 13. st. statek
Hronův, jehož náhrobek je v kostele. patřila do r. 1532 k Chudému hrádku
z jeho rodu byli také Čéč (+ i. 1316) a později k Novému zámku. Zpustla
a synové jeho Ondřej a Procek. Asi v tu v 15. st.
dobu byl tu farní kostel. Král Jan nabyv
Padařov, Padeřov, \'es u Tábora,
P-a zastavil jej 1345 Petrovi z Rožem od 14. st. přísl. panství Přiběnického a
berka, avšak již 1. 1365 patřil p. Vchy později Jistebnice. Dva sedláci odtud
novi, po jehož synech l. 1394 anek Mikuláš a Filip, prosluli po smrti Žižkově

Tluksa

z Čechtic

následoval. Okolo jako hejtmané Táborského vojska.
Pajrek (prv. Baiereck), n. hrad

]. 1404 nabyl P.-a Petr, předek Malo v

cův z Pacova.

Potomek jeho .lan dal u Nýrska, založený na poč. 14. st.
mčku ]. 1447 svobody (1- 1488). jež po L. 1356 měl jej Nepr : Janovicapo

tvrdil l. 1503 Pavel a také svobody od tomci jeho bratří Jan, Tomáš a Václav
králů vyjednal. Dcery jeho prodaly P. (1412), kteří se o něj (o. 1419) rozdělili.
(1528)VáclavoviRobmhápovi zSuché, Po Janovi drželi tu čast synové jeho až
jenž ]. 1523 svobody mčka potvrdil. Tak do r. 1461, po Václavovi dědili synové
iučínil syn Zikmund (1544) a prodal Tomášovi, z nichž jeden Racek (1440 atd.)
1550 P. Oldřichovi Španovskému
všechny díly spojil. Měli jej potom jeho
z Lisova (T 1553). Mezi smy jeho roz synové. l'Oslední toho rodu Jindřich, pr.
dělen zámek na 5 dílů, město se dostalo P. (1512) Jindřichovi Kostomlat
Janovi a Erazimovi. Všechny díly skoupil skému z Vřesovic ('l' 1520). Po tomto
bratr jich Michal, jenž obci přál a po jej držela vdova se syny prvního manželství
výšení na město (1597) VYmohl(1-o. 1598). a po nich dcera Eva, skrze niž přišel do
Syn jeho Mikuláš potvrdiv svobody (1000) rodu Chanovských z Dlouhé vsi a
prodal'P. Dostal se pak P. do rodiny l. 1554 k. k Bystřici. Od r. 1504 byl
Vítův ze Rzavého az Vrtby. L. 16301pust (H. IX. 131).

nabyl ho Jan st. Černín

z Chuděnic

Paka nová,

město, ode dávna přísl.

a když tento zemřel, k. P. zeť jeho Zik hradu Kumburka, ]. 1357 osada s farním
mund Jan Myslík z Hyršova (1643) kostelem. Až do 16. st. málo jest známo
Znamenitý tento pán zemřel 1. 1666 od o Pace. L. 1478 obdržela majestát na
kázav jmění své Karmelitanům, ale držela trhy. L. 1563 velká část města vy
je po něm vdova Johanka ze Ždáru. Po hořela & l. 1566 obdrželi zdejší ševci
ní a příbuzenstvu uvázali se v P. karm e první výsady. Obec obdrželal 1583 právo
litáni 11M. b. Vítězné (1732) a zří pivo vařiti & l. 1601 rozličné nové mi
dili ze zámku klášter s kostelem, který losti. L. 1643 měko od Š édů vydranco
1. 1787 zrušen. P. byl pak statkem nábož. váno. Rudolf z Tiefenbachu potvrdil
fondu (v l. 1803—1813 biskupstvív Bu l 1647 svobody obce a Marie Eva ze
dějovicích. L. 1850 stal se sídlem c. k. Šternberka, vdova po něm, : jeho naří
úřadův. Erb: Na zlatém štítě stříb. věž zení založila (1655) klášter pro Pavlány,
s vraty, okny a cimbuřími, kterou drží avšak teprve vl. 1701 kostel jejich vy
lev vzpjatý, shora modrý, zdola červený svěcen. I... 1711 potvrzeny svobody obce.
L. 1715 starý kostel klášterní zbořen a
(H. IV. 204).
Pačejov i Pačivo, ves u Horažďovic nový, k němuž l. 1709 základ položen,
n s tvrzí; l. 1228 statek kláštera
sv. [. 1724 dostavěn. Svobody obce potvrzo
Jiří, který jej 1. 1305 Koldovi prodal. vány v l. 1731. L. 1775 zbouřili sedláci

Paka stará — Palvinov
tu drancovali.
kostel a l. 1785 zrušen klášter al. 1794
dostala obec král. potvrzení svobod.
L. 1791 zřízen tu magistrát.
L. 1827
veliká. část mčka vyhořela. L. 1837 dostala
obec majestát na pátý výroční trh. L. 1850
stala se N. P. sídlem c. k. úřadův. V P.
narodil se 1. 1749 Fr. F. Procházka. Erb:
Štít pokosem zelenou korunou rozdělený,
vrchní pole stříbrné, spodní červené.
(J, Beran, Paměti m. Nové Paky.)

681

L. 1783 rozšiřován farní patřil do r. 1420 ke kl. Břevnovskému.

Část náležela od r. 1571— 1850 ke statku
Vranímu, dva dvorce vl. 1544—1663 ke
Kobylníkům, část až do r.1584 ke Zvole
něvsi & pak ke Zlonicům, k nimž větší
část do r. 1850 patřila. Kostel, jenž
1. 1623 na filiální sklesl, l. 1776 znovu
vystavěn.

Palčice, n. ves záp. od Udraž (u Písku).

Až do sklonku 15. st. patřila ke Zvíkovu,
odtud ke Chřestovicům a později (od
Paka stará., ves u nové P. ode dávna r. 1579) k Údražům. V 16. st. byla již
přísl. hradu Kumburku, ve 14. st. s farním pustá.
kostelem. Ok. l. 1623 fara zanikla a P.
Páleč (nikoliv Paleč). ves u Slaného,
přifařena k Nové Pace. l,. 1754 starý l. 1318 sídlo Hrona, dvou Držkrajů &
kostel dřevěný zbořen a l. 1760 nový Bohuslava. Část vsi, v níž byla tvrz a
dostavěn.
farní kostel, získal biskup Jan a daroval
Pakoměřice (dřívei Pakomilice), (1333) kl. Roudnickému. Král Zikmund
ves u Karlína n. s tvrzí a ve 14. 51. zastavil P. (1420) Kerunkovi ze Sulevic.
s farním kostelem, na poč. 15. st. statek Ok. ]. 1550 přip. k Budenicům a při
Seidlů a později bratří Janka, Jindřicha dělení l. 1587 dostal se Jiříkovi Hrob

a Pešíka Čéčků

zP. (1428) a od r. 1439 čickému

z Hroběice,

jenž s ním

Jindřicha samého a pak syna jeho Janka spojil Úděšice. Při Úděšicích zůstal po
(1447 atd.). L. 1501 drželi je bratří léta, pak byl samost. statkem pp. z Klar
Mikuláš a Hynek z Vícemilic
& potom šteina a l. 1669 prod. ke Kobylníkům.
jich dědici jednotlivé polovice. Později Ok. l. 1623 fara zanikla (H. VIlI. 214).
Páleček viz Pálček.
sloučil je Vavřinec Bořanovský z By
Palicko, n. ves u Pertoltic (Dol. Kra
tyšky a okolo 1. 1547 jeho synové a
těchto potomci. Poslední z nich Jetřich lovic), vlastně r. 1545 označení místa
a Albrecht prodali P. okolo 1. 1617 kde ves (Palič ?) stávala.
Kryštofovi Šťastnému, & S 1a v ato vi
Palič (horní), Paličsko (německy
z Chlumu a tento 1. 1628 Tomáši Teu Politz, odtud chybně Police), farní ves
flovi. Později drželi je Libšteinští
u Lipěho, jež založena před r. 1273
z Kolovrataod r. 1645hrab. z Nostic, v újezdě Radoušovském patřícímu klá
Před 1. 1358 byl tu
kteří tu byli do r. 1850 vrchností. Fara šteru Doksan.
farníkostel. Doksanským patřil do r. 1420,
bezpochyby r. 1623 zanikla.
Pakoslav, ves u Bezdružic n. s tvrzí kdež jej opanoval Zikmund z Vartem
Král Vladislav dal panství, nad
ke konci 14. st. statek Frycka a l. 1406 berka.
Jana syna jeho. Od r. 1421 seděl tu Jan celým újezdem Radoušovským bratřím
Hvozdíř z Prostiboře,
a ještě Berkům z Dubého a odtud držen ke
1. 1457. V 16. st. patřila P. k Trpistům. hradu Lipému. l.. 1502 přidělen P. k Zá—
Palava neb Spalava, řeka, nyní potok kupům, s nimiž sdílel držitele až do
Malečský, jež se přip. v listu z r. 1144 r. 1850 kromě nějaké doby po r. 1597,
kdež byl zastaven Kryštofovi Vilémovi
(není-lí tento falešný).

Pálček

(nikoliv Palček), ves'u Sla Sezimovi

z Ústí. Kostel ]. 1689 roz

ného, ve 14. st. s farním kostelem, jehož šířen a l. 1723 znova vystavěn Fara
podací měli ]. 1363 zdejší zemané, l. 1736 na arciděkanství povýšena. Z arci
vl. 1363—1407 držitelé Čeradicas nimi děkanův znám jest Václav Hocke (u lidu
vl. 1392—1415Kekulové ze Stra Hokewanzl), o němž vyšla malá literatura.

donic.
Části vsi patřily až do 16. st.
Palvlnov, Pavinov, ves u Sušice,
k Čeradicům & Stradonicům. Jeden dvůr prvotně přísl. hradu Rábí, v l. 1530 až
Místopisnýslovník:Část historicka..
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Pankrác — Pardubice
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1560 k Dlouhé vsi a v l. 1560—1850
k Vatěticům.

Pankrác,

ves za Vyšehradem původu

novějšího, jež povstala na místě bývalé
vsi K ruši ny, když z ní zbyl toliko kostel
sv. Pankráce. Tento byl ve 14. st. farním
kostelem, u něhož se 1. 1420 památná
bitva zběhla. Po r. 1420 patřil obci No
vého města Praž., !. 1624 odevzdán jezo
vitům. L. 1648 zbořen, aby se v něm
neusadili nepřátelé, ale později od jezo
vitů znova vystavěn. Po zrušení řádu
(1773) přenesena fara do Michle, kostel
]. 1786 zavřen a dán za prachárnu, ale
1 1818 zase obnoven. L 1889 vystavěna
u něho veliká trestnice (Rais, okres Vino
hradský, str. 124).

Bitva “u sv.

Pankráce,

PŽYJIĚK Krušina

n. hrad u Řepčic (Litoměřic)

založený okolo 1. 1420 na Byčkovském

zboží, bezpochyby od Zikmunda z Var

temberka,

tolik co Vesce

Papi—

Parasy, l. 1491 dvůr na Žlutickěm
panství.

Pardubice (vlastně Pordubice

prv.

Pordubici),
město ok. r. 1320 zalo
ženě a proto z počátku Nové město
Pardubice
zvané, před tím farní ves
s kostelem sv. Bartoloměje (1295), jehož
podací patřilo cyriakům. Zakladatel města
byl buď Půta, neb synové jeho Hynkové.
Asi v l. 1327—1330 postoupili P. Arno
štovi z H ostyně, předku pp. z Pardubic.
(1- o. 1341). Synové jeho byli Arnošt
arcibiskup (1- 1364), Bohuš probošt
(1' 1358), Smil a Vilém; tento držel na
Když tento zemřel, spadl díl jeho na
krále (1384) a ty, kterým král své právo
daroval a vtom jirn odhádány P. Později

stal se pánem Hanuš z Můlheima,
kladatel kaple Betlemskél1391,

když toto zboží (1422 mu

zapsáno) uchvátil. Jak se zdá, l. 1423
dobyta od Bohuslava ze Švamberka a byla
v držení pod obojích až do r. 1437, kdež

za

1“ 1405).

Ok. l. 1420 držel P. Vítek z Kunštatu
(T 1427) a po něm Jan

Hlaváč z Ro

nova, a ok. l 1435 Diviš Bořek
z Miletínka.
Po Divišověsmrti držel
P. bratr jeho Vaněk, po němž ok. l. 1460
synové jeho (?) Jiřík a Diviš následovali.
Onen je měl později sám a zadlužil se
tak, že P. neudržel. Skoupil je (1491)

Vilém z Pernšteina

z Lich1_e_nburka, přikoupiv k nim

nej,vyšší__hejtnia'ní'i'ítištil na ně cepníky.
Ti způsobili"r'ríěii'utočníky zmatek, obrátili
je na útěk & bili je napořád. Z Uhrů
mnozí po rovině vyvázli, ale hůře se dělo
Čechům a Moravanům, kteří v úpadě
rychle ustupovati nemohli, tak že tu padlo
asi 24 osob panského stavu. Ti pak u sv.
Pankráce pohřbeni a jména jich na zdi
kostela napsána četla se ještě v 17. st.
(Toman, husitské válečnictví 312).

Panna,

Papinovec,

novo

svedena posled P. se Vznatou ze Skuhrova.

l. 1420 dne 1. listopadu, aby Vyšehrad
obležený od Pražského vojska byl vybaven.
Král Zikmund vytáhl ráno s vojskem
svým od Kundratic a táhl silnicí proti
Pražanům a jich spojencům, položeným
u sv. Pankráce. Páni ve vojště králově
vidouce výborné postavení Pražanů, zrazo
vali krále, ale len podezřívaje je ze zrády,
lehkomyslně se pustil do boje. Čechy a
Moravany poslal, aby úpadem od Podolí
nahoru a od západní strany útočili, Uhry
pak poslal po silnici. Pražané pustili je
až ke svým hradbám, pustili do nich
svou střelbu a když útočníci byli bojem
znavení,

z rozkazu cís. Zikmunda obležena & pak
zbořena.

od věřitelův a

drahně statků, utvořil
velké panství. Byl druhým zakladatelem
města, jež l. 1507 ohradil a krásnými
věžemi ozdobil, vystavěl (1498—1511)
zámek, vyzdvihl l. 1510 kostel sv. Jana
Křt. a při něm špitál. Obci vyjednal clo,
dal 1. 1509 právoostatcích říditi, daroval
l 1512 les a pustil prodej vína (11521)
P. dědil po něm syn Vojtěch, jenž městu
(1515) vsi Bukovinu & Lhotu daroval
a když 1 1534 bezdětek zemřel, násle
doval bratr jeho Jan, jenž město 1. 1538
po velkém ohni obdaroval a znova vy
stavěl (1' 1548). Když se synové jeho
dělili, dostal Jaroslav P., ale hospodařil
tak nedobře, že 1. 1559 již na P. nic
neměl. L. 1560 prodali věřitelé P. arcikn.
Maxmilianovi a od těch dob byly ko

Pardubičky — Paseky
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Pařízov, n. ves u Čáslavě, ]. 1397
morním panstvím. Od králů obdržela obec
majestáty na potvrzení svobod v l. 1570, sporná mezi kl. Vilémovským a vlad.
1585 1587,161z,1628,1638 & 166% Heřmanskými. Část patřila až do r. 1557
a s nimi i nové svobody, zejména na k Vilémovu & 1557—1589 k Moravanům,
trhy. Když se cís. Rudolf II. koruny Č. část v 16. st. k Lichtemburku a od
zřekl, vykázány mu mimo jiné P. Později r. 1589 k němu také předešlá část, část
byly zastavenyKarloviz Lichte n štei n a, v l. 1540—1623 k Vesci. Lichtemburská
od něhož l. 1613 vybaveny. V 301. válce část patřila do r. 1636 k Suchotleskám
se nepřátelé o město pokoušeli, ale vždy a pak s Veseckou k Ronovu.
odraženi. Při švédském útoku l. 1646
Parkštein, hrad v Horní Falci, ve 13.
město vypáleno. L. 1633 založ. kostelní a 14. st. přísl. České koruny.
Parník, ves u Ústí n. 0. jež založena
knihy. Velice utrpělo město vpádem Prusů
Zbra—
(1742) a velkou povodní (1781). V 19.st. v l. 1292—1304na klášterství
V l. 1358—1589 patřil
zvláště po založení první dráhy z Prahy slavském.
do Vídně učiněny P. krajským městem, Horní i Dolní P. ke hradu Landšperku
což však jen 5 let trvalo. Od těch dob a odtud k Landškrounu.
Partoltíce, Pertoltice, vesu Nepo
vzrostly P. tak, že se domohly mezi
městy-předního postavení. Erb: na čer muku, jež patřila prvotně klášteru
veném štítě polovice stříbrného koně se Kladrub, ale r. 1239 postoupena klá
Od r. 1420
zlatou uzdou (erb pp. z Pardubic H. 1. šteru Nepomuckému.
patřily P. k Zelené hoře, 1561 prod. ke
o).
3 Pardubičky (dřívePardubice mni Štahlavům, vl. 1584—1600 patřily ke
chové), ves nedaleko předešlé. L. 1295 Prádlu, pak k Petrovicům a konečně
tu byla kaple sv. Jiljí řeč. na Chlumku k Žinkovům.
Pasečnice, Posečnice,
dvě vsi
jejíž podací náleželo cyriakům. Tito obdr
želi l. 1332 část vsi Pardubic, která mezi u Domažlic. V místech Staré P. koste
tím u kaple povstala, od Arnošta z Ho založen od kl. Kladrubského, který tu
stýně a zdá se, že kromě klášterce, který zřídil proboštství. L 1393 Racek, 1417 též
měli v městě, i zde si klášter založili. Racek, byli probošty u sv. Vavřince v P.
Tento l. 1421 od Táborů vyvrácen. Část Ok. l. 1420 proboštství zaniklo. Ves
vsi patřila ve 14. a 15. st k Rychem v 15. st. také vypálena a l. 1579 tu byla
burku, od 16. st. celá ves k Pardubicům. pustina, u kterého se zříceniny starého
Kostel l. 1587 znovu vystavěn (M. VII. kostela spatřovaly.
3 .

Paseka,

dvůr u Tábora, jmenoval se

Pařeč, l. 1359 ves, jež náležela ke 1. 1421 také Černhlav.
hradu Vimberku.
Paseka, n. dvůr mezi Moravčem a

Paředly, Pařidly,
ves u Mostu, Záříěím u Mladé Vožice, 1. 1542 již pustý.
l. 1341 majetek kl. Oseckého atak
Paseka, l. 1368 ves, snad část Příkosic
i v 16. st., z části též kl. Světeckého.
V 17. st. tu byl statek pozemský, který
odkazem l. 1667 se dostal kostelu sv.
Anny na předměstí Mostském. (V té pří
čině zajímavý spor 1898.)
Pařez, n. tvrz na skále u Lhoty,
zvané odtud Pařezská (Jičína). Odtud se
zvali snad l. 1372 Petr, 1403 Jan, 1430
Ctibor al. 1448 Jan. Na poč. 16. st.
patřilo okolí již ke hradu Bradě (H V.

265)

u Mirošova.

Paseka horní a dolní, dvě vsi u Dol.
Kralovic, po nichž se psal r. 1265 Oldřich
z Paseky a l 1444 Pelhřim a Petr. Jedna
patřila až do r. 1716 k Vlastčjovicům a
pak k Křivsoudovu, druhá až do r. 1650
ke Křivsoudovu. pak k Čechticům a od
r. 1678 ke Křivsoudovu, třetí až do
r. 1657 k Lukavci, & odtud ke Křesínu,
ale nelze uhadnouti, která z nich je horní,
která dolní a která malá.

Parchem, n. léno koruny České v Ně Paseky, farní ves u Rokytnice, v 17. st.
na panství Semilském v lese založená. Za
mecku (1374—1501).
*
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neznámé doby povstal tu kostel, při němž hradu Blatné. Po r. 1620 zanikla fara a
]. 1787 zřízena lokalie a l. 1852 fara.
P. přifařeny k Blatné. V l. 1747—1750
Pasovary (pův.Pasovaři,něm.Passern, nynější kostel vystavěn. (TB. 474.)
Pátek, ves u Poděbrad, v níž byl íili
pův. Passauerslag), ves u Krumlova, r. 1291
z části kláštera Vyšňobrod., z části Do ální chrám již před r. 1368, ale faráři
minova (1278—1300), Mikuláše (1312) a Poděbradští sázeli sem kněží s působností
Domina (1341). L. 1461 seděl na tvrzi samostatnou. P. patříval z části 1. 1345
Petr Kačice z Jetřichovic &později k panství hradu Poděbradského &i. 1393
Višňové z Větrní (1472 Jiřík, 1498 vysazeno tu manství k témuž hradu; část
Václav, 1545 Jan-j 1575, Adam 1- 1585, byla kl. sv. Jiří a dostala se po r. 1420
1589 Jan.) L. 1620 dobyty P. od císař také k Poděbradům. Kostel zůstal vždy
ského vojska, potom zabrány & prodány filiálním.

(1624) obci města K rumlova. (H.IlI. 93.)
Pátek, ves nad Ohří, r. 1196 ves trhová
Pašice. ves u Hluboké, jež se přip. neb městečko, které se mělo dostati no
r. 1262. Tehda Vok z Rožemberka ji od
kázal Hostislavovi. L. 1379 držena k Po
děhusům, v 15.st01. k Helfenburku,v 16.st.
ke Krumlovu. Na počátku 17. st. dostaly
se P. Novohradským z Kolovrat a l. 1614
prod. ke Hluboké.

Pašiněves

vému klášteru v Maštově, avšak dostalo

se potom klášteru

Strahov.

Císař

Zikmund zastavil P. (1436) Jakubovi
z Vřesovic
a král Ladislav [. 1454
Vilémovi z Konic.
Od 1. 1478 patřil

pp. z Klinšteina,
kteří tvrz v zámek
(t. j. Pašinova ves, obec přestavěli L. 1543 vyplacen P od Manda

Pašinka), ves u Kolína s tvrzí, ]. 1380
statek Václavův, Buzkův a Zbraslavův.
Větší dvůr s tvrzí drželi V. Vundervein,
1384 V. Hamr, od r. 1414 Jan ze

leny z Klinšteina, a l. 1542 zapsán Janovi

mlad. z Lobkovic.

I,. 1587 dostal se

na díl Kryštofa mi. z L., jemuž !. 159'4
dědičně ve dsky vložen. Po něm násle
z M1 doval Jan Kryštof (1- 1614), po němž

Smržolva, od _r. 1448 Širocí
rovic, od r. 1464 Pašinkové z Tro— prodán Štěpánovi Jiří ze Šternberka.
janovíc
Na poč 16. st. byla v držení V držení jeho rodu zůstal P. až do r. 1658.
Dobřenských, pak se rychle střídaly; Statku od věřitelů uchváceného nabyl
rodiny Říčanských (1527), Baršů z Ka- | (1663) Jan Karel Hložek
ze Lam—
menice (1530), Popelů z Vesce (1532), pachu (+1671). L. 1671 k. od Ludmily
Kasalických (1547), za nichž rozdělena Šternberkové
a připojenk Libocho
(1573) na tři díly. Z toho povstaly dva vicům. Od 1. 1709 zase patřil kl. Stra
statky. Tvrz byla v držení Mirků ze 5010— hovskému.

pisk, Nový dvůr v držení Hradeckých
z Bukovna. Oba díly sloučeny skrze Jana

Patokryje (prv. Palokryji), ves u Bí
Burjana ze Slavíkova (1653), po němž liny n. s tvrzí ]. 1378 statek Peškův,
se dostaly v držení Salazáiů
a l. 1693 v l. 1394—1404 Otíkův. L. 1453 držel
Vil. A. Nigrona
z Riesenbachu. je Aleš z Velezic a skrze jeho dceru

k Ratboři. dostaly se 1. 1478 v držení Oldřicha
z Du ban. Později je držel rod Manvi
(p1v. cův, od nichž postoupeny (1568) Petrovi
Pašínouici) ves u Trh. Svin, l. 1371 sídlo Razickému ze Vchynic, v jehožrodě
Oldřichovo, 1380 Čeňkovo. Onen byl zůstaly do poč. 17. st. L. 1613 k. je
jemuž zabrány a
1. 1414 se synem Pešíkem mrtev a k dě Bernart z Elsnic,
pro
dictví připovídal-se synovec Oldřich. Od l. 1623 Vilémovi mi. z Lobkovic
16. st. až do r. 1850 patřily ke Koma— dány. Od potomků jeho přip. k Bílině.
L. 1741 tu vystavěna kaple sv. Jana Nep.
řicům.
Nedlouho

potom

(H. XlI 276)
Pašiněvice,

přik. P.

obec. Pašňovice

Paštívky (ob.Paštiky,staroč. Pašlietrky),

Pavlač,

n. ves v severních Čechách.

ves u Blatné, v n1ž byl farní kostel ve Anna z Vartemberka koupila ji od Příbka
14. a 15. st. P. patřívaly vždy kpanství z Oslovic a darovala r. 1371 novému
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oltáři v Děčíně, ale před r. 1406 tato ves Smilkova

al. 1440 Ctibora Macešky.

l.. 1445 tu seděl Ondřej z Dubé. Marta

vypálena a vyhubena.

Pavlíčka, Pavlice, vesuDubé,vníž : Leskovce prodala P. (1489) Janovi
byl r. 1417 kostel Filiální. Od 14. st. byla Škvorovi z Myslice. V 16 st. psal
z Pecli
jměním arcibiskupu &přísl. hradu Helfen se odtudlod Peelinovských
burka. Po rozprodání panství Helfenbur nova, který měla má svobodnické statky
ského dostala se k Beršteinu al. 1657 u Ml. Vožice. V 16. st. povstala .tu sekta
k Dokzám.
bratří Pecinovských. (MB. III. 48.)
Pecka, městec a zbořený hrad 11Nov.
Pavlov, ves u Humpolce, jež patřila
r. 1226 klášteru Želiv. Ve 14. st. byla Paky,l . 1322 statek Budivojův al. 1365
potomků jeho Herše Mutiny a Jana Jan
statkem arcibiskupským k Heralci.
Od
Pavlov, ves u Unhoště, založena 1.1799 měl syna Budivoje (1401—1417)
i s zámkem od Leopolda Paula, který r. 1407 vyskytuje se v držení P. Jarek
jenž stál proti podobo
t. r. statek Nový dvůr od Antonína Vítka ze Železnice,
ze Salcperka koupil. Od té doby byl P. jím. Proto l. 1432 P. od Sirotků obléhána
'a dobyta. Po Jarkovi (1—1434) držel P.
pozemským statkem.
Pavlov. ves u Pelhřimova, ve 14. st. syn Vaněk (1434—1463) a skrze Kate
statek arcibiskupův k Řečici a od husit. řinu snad dceru jeho Protiva z Rožmi
válek majetek zápisných držitelů. l,. 1574 tále P. nabyl (1- r. 1474).. Bratr jeho
držen:- k Nové 3 od r. 1584 k llorní Lev pr. P. Mikuláši Hořickému
z Ho—
Cerekvici. Leskovcové pak nabyvše P. dě řic (1- 1515). Potom následovali Mik.
dičně, prodali jej. L. 1628 patřil Jerony Libák z Radovesic (1-r. 1524) a Jindřich
movi Makovskému. Odtud zůstal stat Kutnaur z Kutnova. l,. 1532 k. ji Jan
kem až do r. 1850. V 18. st. náležel Za— Litoborský

z Chlumu (1- 1542), je

hrádkům z Eulenfelsu a Rokosům z Rosin hož synové ji prodali (1543) Jindřichovi
feldu.
ŠkopkovizBílých Otradovic(1- r.1566).
Pavlovice, farní ves u Dubé, v níž Po tomto následoval syn Jan, jenž ]. 1583
byl farní kostel" již před r. 1360. P pa zemřel. Když se tři synové jeho dělili,
třívaly Berkům
z- Dubé a drženy dostali Karel a Adam po polovici P.
r. 1403 k Milčanům, a pak k Chudému Po onom (1- j 1603) dědila manž. Bar
hrádku. L. 1454 dostalv se "darováním bora Miřkovská ze Str0pčic (1- 1607) a
Jindřichovi Berkovi. Později drženy P. vdavši se 1. 1603 za Kryštofa Haranta
k Rybnovu,

asi od 1. 1545 k Vítkovci & z Polžic,

asi od 1. 1560—1850 k Novému zámku.
Po r. 1620 zanikla fara a“ P. přifařeny
k Drchlavě. L. 1670 kostel znova vysta
věn & pak fara obnovena.

Pavlovice,

jemu svou polovici odkázala.
Třetí manž. Kryštofova Anna Saloména
k. (1612) polovici Adamova a po nešťast
ném konci manželovu také jeho polovici.

Oboje k. (1624) Albrecht z Valdšteina
ves u Plané, jež se přip. a přip. ke knížectví frydlantskému.

r. 1239 jako přísl.kláštera

Kladrub.

L. 1627_darovalP. klášteru

Valdi

Od tohoto zastaveny P. 1. 1422 Janovi ckému,
v jehož držení až do zrušení
pak pa (1782) zůstávala. Až do r. 1824 zpravo
tř1ly pp. ze Šternberka al. 1488 k. k Boru. vána od nábož. fondu a pak přip. ke
V 16. st. držena část ke Kočovu a tu Kumburku. L. 1830 hrad vyhořel a spustl.
pak přip. k Plané. Část byla statkem (H-V 9-9)

Hano vcov1 ze Švamberka,

Širntyngárův

ze Širntynku

v 17.

Peclinov viz Pecínov.

a 18 st Z té povstal pozemský statek,
Pečekozly viz Pětikozly.
který do r. 1850 trval.
Pěčice, ves u Boleslavě, n. s tvrzí,
Pažem, název hory u Vimberka (1581, ]. 1295 z části statek biskupův. Vladyky
něm. Basum).
zdejší byli 1318 Všeslav, 1357 Jan,
Pecínov, Peclinov, véska u Bene 1384—1397 Jan Kabát, 1406 Jetřich.
šova n. s tvrzí, l. 1407 statek Petra ze L. 1444 patřila část k Újezdci a l. 1537
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oboje Janovi Odkolkovi

.;;švra

z Újezdce. Adam a Pavel zase P. rozdělili (1567)

Od jeho synů prodány Bedřichovi z D0 Pavel (1- 1618) zase sloučil díly. L. 1623
nínal k Benátkám, ale 1. 1556 odpro Vilém ze Vřesovic k. P.. ale prod. je

dány Zdenkovi: Valdšteina

k Dobro (1629) Janovi de Witte.

Později byly

vici. V 16. st. postavena tu nová. tvrz, v držení hrab. z Trautmansdorfu
která záhy zanikla. (H. X. 343.)
(1654—1713) a pověstných p. z Bre
Pečice, farní ves u Příbramě, v níž dova, kteří poddané dřeli. Když je páni
byl farní kostel již před r. 1379. P. pa l. 1734 prohospodařili, následovaly Ko
třily králům & drženy k' panství Karlštein— ch ové &l. 1794 vydražil je Leopold rytíř

skému.

Také tu bývala dvoje manství, Hrubý, jehož rod tu byl vrchností až
do zrušení poddanství. Fara zaniklá [. 1670
obnovena. L. 1755 ves na městečko po

Vlkovské &Přibíkovské. Od zřízení zvláštní
zprávy v Milíně patřily P. k Milínu. Po
r. 1620 zanikla fara a P. přifařeny ke
Slivici. L.. 1786 tu zříz. lokalie al. 1845

výšena & trhy darována. Od Hrubých při—
jala obec erb jich do svého erbu. (l—list.
Sb. III. 24.)
ves u Žamberka, v níž byl
Peduše, n. ves v okolí Přeštic, jež pa—
farní kostel již před r. 1355. P. patříval třila r. 1239 klášteru Kladrub.

fara.
Pěčínjfarní

k panství Rychnovskému. V 15. st. od
dělen k Dubnu, ale 1. 1497 zase s Rych
'novskem sloučeny. Pak patřil k Potšteinu,
od
1. 1558 k Liticům
a od 17. st.
k Žamberku. Po r. 1620 zanikla fara.
L. 1729 kostel znova vystavěn al. 1788
zřízena při něm lokalie, která l. 1857 na
faru povýšena.

Pegnitz (t. j. Bahníce), město v Říši,
od r. 1353 přísl. a leno koruny České.
Pechburk, n. hrad na cestě z Vel.Chýšky
do Lestného v lese Smolíně. Prvotně v těch
místech byla ves Smolín, která patřila
]. 1299 k Hořepníku. Odtud se psal [. 1316
Hartman. Na P. seděl l. 1414 Jan Ru
báš. V 15. st. dostal se v držení svobod
Pečky »na Podblátía, ves u Podě níkův, držen ke statku jich v Lestném a
brad, po níž se nazýval r. 1225 Jan z Pe— mezi tím spustl. (H. IV. „215.)
Pěchotice, Píchotice n. ves v okolí
ček. Větší část patřila k panství Podě
bradskému, část byla statkem vladyčím a Jíloveho. L. 1430 držel ji Ondřej Štuk
část byla kanovnictví Norimberského. a Kamenice
ke zboží Kamenickému,
Tuto zastavil cís. Zikmund také k Podě při němž se ještě v 16. stol. připomíná.
Pechov. n. dvůr u Žlutic, před mě
bradům (1437). Od vrchnosti Poděbrad
ské vysazen tu 1. 1472 dvůr, který drželi stem, jejž Boreš z Oseka ]. 1393 v man
Pečečtí z Bítova (1472—1586). Jiný ství prodal. L. 1428 byl v držení Cukrů
dvůr patřil Kapounům & post. (1554) Kří z Tamfeldu.
žovi Čachovskému ze Svemyslic. Část pa
Peiperz, ves u Děčína, česky Přípeř.
třila až do r. 1623 obci Českobrodské a
Peklov (Peklovský), samota u Chvali
pak patřila k Čer. Kostelci. Jiná část pa šov1c (Volyně) n. ves, jež patřila l. 1400
třila k Radimi a jiná k Cerhenicům (od k panství Volynskému Pražského probošta.
r. 1726 ke Svojšicům (Bernau, Plaňany 66). Za ves se psal P. ještě 1. 1454.

Pečky (Červené neb Hrabaňovy), mě

Pěkovice,

l. 1273 ves kláštera Tepl

stec u Kolína, l. 1333 statek Zdislavův ského, která se ještě 1. 1459 připomíná,
& farním kostelem &tvrzí. Tuto drželi ve dnes neznámé polohy.
14. st. Horníci a l. 1458 Jan z Peček.
Peleč, ]. 1142 a 1273 ves kláštera
Po něm následovali 1473—1492 Prokop Doksanského, dnes neznámé polohy.

Mírek ze Solopisk

& 1500—1503

Pelhřimov,

král. město, prvotně pod

Beneš M., 1504 Kunat a 1516 Bohuslav dané město, které má své pojmenování po
Dobřenští, 1520Vít Hanikéř ze Se Pelhřimovi, biskupovi (1224), buď že on
mína.
Ok. I. 1530 byly tu dva statky, tu osadu založil, aneb že sem přenesena
jež skoupil Václav Hrabáně z Přeru ze Starého Pelhřimova, když již Pelhřim
benic (1- j. 1562), jehož synové Jan, dávno nežil. Záhy tu byl farní kostel sv.

Pelhřimov — Perálec
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Víta, prý ]. 1236 rozšířený(?). Městoještě řily tu velké požáry. L. 1850 stal se P.
ve 14. st. Němci zalidněné, byvalovdržení sídlem c. k. úřadův. L. 1874 doplněno tu
biskupův a arcibiskupův
Pražských nižší reálné gymnasium. jež později roz
k Řečici a obdrželo l. 1379 od Jana arci šířeno na vyšší. Znamenití rodáci: Mikuláš
biskupa právo Staroměstské a podrobné Biskupec, biskup Táborský, Adam Cho
svobody l. 1406 od Zbynka. Arcibiskup lossius, veíšovec (1- 1591), Matěj a Pavel
Kunrát zastavil P. (1417) Janovi z Cho z P. Erb: Štít modré barvy. v němž od
těmic, jenž majestát na potvrzení svobod zpodu zed' stříbrná z tesaného kamene,
vyprosil. Po r. 1420 opanován P. bratr-' uprostřed brána s otevřenými vraty zlaté
stvem Táborským,které semhejtmany barvy na železných pantech a šrankem za
sázelo. Cís. Zikmund zapsal (1437) P. věšeným, v kteréžto poutník v bílé sukni
rodu Trčkovskému,
což králem Ladi až po kolena, černým pláštěm oděný a
slavem Burjanovi, Zbynkovi a Mikuláši, přes ramena zavěšeným, černým výložkem
bratřím Trčkům stvrzeno. l... 1446 svolán koženým, bílými mušlemi obvěšeným, maje
sem valný sněm (12. června). L. 1450 na hlavě černý klobouk též mušlemi ob
od 13. července, do 3. srpna sněmováno ložený, v pravici poutníckou hůl, stojí;
tu zase &docíleno smíření mezi jednotami v též pak zdi z každé strany vrat úzké
Poděbradskou a Strakonickou, čímž do okno něco vzhůru ke střelbě prolomené,
cílen mír v zemi. P. sdílel potom stejné na ni u vrchu sedm stínek červenými
pány s Vlašimí až do 1. 1533, kdež se stříškami přikrytých, každá s podobnými
dostal za díl Janu Trčkovi z Lípy, ke střelbě způsobenými děrami & za ní
jenž poddané obtěžoval. Po jeho smrti dvě věže okrouhlé stříbrné, každá sčtver—
prodal P. (1550) Adamovi z Říčan, jenž hranatým oknem mřežovatým,třemi kranc
dům panský v zámek přestavěl (1- 1552). lemi a cihelnou střechou, mezi věžemi
Syn jeho Karel měšťanům mnohá příkoří štít červený se stříbr. pruhem napříč a
činil. Proto Pelhřimovští obdrževše ]. 1570 nad tím černý orel, maje na prsou štítek
majestát na potvrzení svobod. od marno král. Českého. (Z majestátu 1675.H. N.)
tratného pána se vykoupili i s panstvím,
Pelhřimov řeč.Starý, vesu předešlého,
které jim [. 1577 dědičně ponecháno. Tak starodávné přísl. napřed Řečického, potom
se stal P. svobodným městem a maje Pelhřimovského panství.
státem l. 1596, 21. září povýšen na král.
Peličov, správné české pojmenování
město. T. r vystavěn kostel sv. Bartolo vesnice, která slove německy Pilsdorf,
měje. Na počátku vzpoury l. 1618 obec při samém Pilnikově ležící. L. 1416 se
císařským nejen brány otevřela, nýbrž přip. Mikeš z P.
i vojsko za šest neděl vychovávala. Za to
Pěna. horní (něm. Ob. Baumgarten,
jim slíbil císař Matyáš vynahrazení škod.
Ačkoli pak i císař Ferdinand ll. ]. 1622 lat. Pomoerinm), farní ves u Jindř. Hradce,
v
níž
byl far. kostel sv Michala, již před
náklonnost svou k P. ukázal, přece P.-ští
obviněni a statky jich zabrány. Kromě r. 1359. P. patřívala od nepaměti k pan
ství
l—lradeckému.
V l. 1594—1773 pa
toho město vojskem trápeno a puštěno
(l. 1626 bylo 95 domů pustých). Velkým třilo tu podací jezovitům. (TB. 407.)
Pennerit, ves neznáméko položení
nebezpečím pro město bylo, že se arci
biskup navrácení P. domáhal. Po opěto v býv. kraji Žateckém jež patřila r, 1182
vaných žádostech(1627) statky navráceny atd. klášteru Valdsaskému v Bavořích (zda
a svobody potvrzeny Potom následovaly VinaryP).
nové útrapy, tak že 1. 1654 polovice mě
Perálec, P erarec (z něm.Bernhards),
sta byla pusta. Později zotavovala se zase ves u Skutče, v níž byl farní kostel r. 1349
obec, tak že 1. 1686 statek Lhotku při a postoupen k bisk. Litomyšl. P. patříval
koupila. L.. 1692 obnoven kostel Božího ode dávna ke hradu Rychenburku. Velký
těla al. 1709 vystaven kostel bolestnéi oltář vysvěcen ]. 1321, když tuším kostel
M. B. na krchově. Vl. 1766 a 1780 zqualožen. Po r. 1620 zanikla fara aP. při

Pereč — Pernštejnec
fařen napřed ke Skutči & od r. 1737
Perno, město v Sasích, n. přísl. České
koruny.
k Rychemburku. (PA. [. 167.)
Pernolec (něm. Bernelzrent, pův. Per
Pereč, n. ves u Žatce v údolí, jež po
sud slove P. Odtud zvala se rodina vla noldsreut?), ves u Tachova, r. 1251, sídlo
dyckáRakovnických : Perče.
Přibyslava z Pernolce & synů jeho. Tvrz
Perchov,
n. ves u Chotěšova (Libo— prod. (1414) Otík Hanušovi Pehmovi
chovice), jež patřila l. 1226 klášt. Doksan z Osova, jehož syn Petr před r. 1439
zemřel. Kromě tvrze byly tu drobné statky.
skému.
Perknov (: něm. Pirkenau, Birkenau), V 16. st. drželi tvrz vlad. : Reicen
ves u Něm. Brodu, založená od Němců šteina v 17. st. rod Tušnerův vTachově
Brodských. Později tu bylo manství pp. a od r. 1612 Jan Adam Lochnár z Polic.
z Lipého s tvrzí. L. 1450 držel P. Aleš Později patřil P. k Částkovu & od r. 1718
z P. a l. 1530 bratří Petr a Jan z Kam k Tachovu.

berka.

Onen prod. P. (1540) Janovi

Peršlák

(něm. Pernschlag), ves za

starš. Trčkovi a l. 1571 k. od obce N. Bystřicí, ode dávna přísl. zámku By.
střice.
Brodské (H. XII. 251.)

Permesgríin

(pův. Permindesgrůn),

Perštein

(pův. Pirschensleín, Bírsen

ves u Jáchymova která se přip. r. 1273 stein), n. hrad u osady téhož jména v okolí
jako přísl. klášt. Doksan. Později tu byl Klášterce, založený na království od pp.

L. 1356 drželi jej bratří
zemanský-statek s tvrzí (1437 Hylbrant z Šumburka.
Prejsnar)
L. 1450 dobyta od Mikuláše Albert, Bedřich a Jetřich jako manství.
z Lobkovic

V 16. st. patřil P. k Ostrovu. Později držel jej Bedřich sám (1- r. 1375)

a synové jeho Arnošt
(1- j. 1417) a
Perná, Perný dvorec u Straňan Albrecht
(1-r. 1410). Pro protivení jich

(Budějovic), ve 14. st. vladyčí sídlo. 1372
tu seděl Mikuláš z rodu Doudlebských.
Dvůr jeden patřil kl. Vyšňobrodskému,
který jej 1. 1416 v zákup prodal.

králi Václavovi byl P. ujat od královských
& od nich v l. 1416—1419 držen. Sy
nové obou bratří dělili sel. 1431, při
čemž Aleš, syn Alšův dostal P. Podav se
Pernarec i Bernadice (něm.Pern 1. 1446 knížeti Saskému, hubil l. 1450
harz, pův. Bernhards), farní ves u Touš— okolí (1- 1450), Za poručníkování Bedřicha
kova, jež patřila od r. 1219 klášteru Tepl. ze Š. (1454) hrad od hotovosti Žateckého
před r. 1360 byl tu farní kostel, který kraje obležen, dobyt a pobořen. Vystaven
1. 1820—1821 znova vystavěn.
opět od bratří Bedřichaa Bernarta (1-1504).
Pernheim, město ve Francích, jež bylo Synové tohoto prod. P. (1508) Albrechtovi
ve 14. st. přísl. České koruny.
z Kolovrat a ten Oploviz Fictum,
Pernink (něm. Bárringen) horní mě jenž jej k Šumburku připojil a opustil
stečko, které povstalo ok. ]. 1532, když Když jeden Oplův syn falše se dopustil, za—
tu ruda objevena. Asi 1. 1537 vystavěn hrán P. jeho díl ke komoře (1530) a za
tu dřevěný kostel, který patřil farou do staven ]. 1533 Kryštofovi z Jendorfu
Abertamu, ale když hornictví vzkvétalo, jako plnomocníku Ondřeje Adlera. Za ne
zřízena tu 1. 1548 fara a l. 1587 zalo dlouho P. Fictumům vrácen a přip. k Šum
ženy kostelní knihy. Po r. 1620 zanikla burku
Peršteínec
(pův. Pirkensleín), ves
fara i hornictví a teprve 1. 1765 fara ob
novena. Erb: štít polovičný, v pravo čer u Kutné Hory, prvotně jen tvrz. kterou
bohatý Horník, vysta
vený, levo zlatý; uprostřed stříbrná věž Pertolt Pirkner,
okrouhlá s kranclemi, oknem & dveřmi, věl (1308 —131o). Pro škody, které odtud
u jejíhož zpodu jest štítek rodu Šlikov činil, tvrz dobyta. Ve 14. st. drželi P.
ského. V pravém poli jsou dvakráte ná rodiny hornické. zejména 1399 Petr Pí
stroje hornickě křížem přeložené, v le secký. Ok. l. 1421 dostal se P. v držení
jenž ji Onšovi
vém medvěd přirozené barvy, po věži Oldřicha z Rožmberka,
vzhůru lezoucí.
z Míkovic,
odňal. Tento & Petr 2 M.

Peršteinek — Pětipsy

(1437) byli předky Peršteinských

z Míkovic.

Po r. 1490 dostal se P. Jo

hance z Radonic, za níž tvrz zpustla

('i' 1528) a pak do rodu Salavů

z Lípy.
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Alžbětě Za p ské. Později držela P. Eliška
Volfomina Berkovna napřed vd. Žďárská
a potom (1633) Hysrlova, skrze jejíž po
tomstvo se dostala v držení hr. Caretto.
z Millesimo a v l. 1673—1798 Lede

L 1571 připojen ke zboží Křesetickému.
burů. Od r. 1798 patřila Vchynským
(H. XII. 202.)
Peršteinek, Perštýnek, n. tvrz & od r. 1814 hrab. z Thunu. L. 1724
u Smidar, postavená bezpochyby pro kostel znova vystavěn a l. 1824 opraven.
úředníka řídícího dědiny při Smidařích. (H. VlIl. 226_)
'

L. 1407 patřila Čeňkovi z Vartem
berka a zpustla ještě v 15. st. V 16. st.
patřila vlad. : Chotětic al. 1534 přik. ke
Smidarům. (H. V. 313.)
Pertoltice, farní ves u Dol. Kralovic,
n. s tvrzí, [. 1354 statek Hynka z Vla
šimě.
Tehda tu byl far. kostel a dva
dvory, na nichž seděli ok. l. 1390 Kuník
a Bohuněk Hájková.
Na dvoře onoho

Pessgarten,

n. ves u Holetic, l. 1562

již pustá a přísl Mostského hradu.
Pestřice, přítok Vltavy(něm. Rotlbach),
jenž se přip. r. 1308.
Pesvice (prv. Pozovici ?), ves u Cho
mutova, ve 14. a 15. st. přísl. komendy
Chomutovské, ale od r. 1371 zastavovaná.
L. 1405 vyplacena, patřila pak k Chomu
tovu a od r. 1605 k Borku.

Pěšice, Pu šic e (staroněm. Gansdorf),
seděli pak syn Zaviše ('i' c. 1416), Hašek
z Rochova &od r. 1432 Heřman Otrybec & ves u Vys. Mýta, po níž se nazýval r. 1226
z Hodkova Služek z Pěšic. L. 1354 tu měla statek

jehopotomciBohdanečtí

(1483 Bušek, 1520 Kuneš). Od nich k. P. Jarka a l. 1386 Adam z Morašic tu měl
(1524) Jindřich Špetle z Prudic, je platy. Na poč. 15 st. držel Ješík z Po

hož nástupce Jindřich Firšic

z Na povce

bdína P. k Vlastějovicům připojil. L. 1564
sice odděleny při dělení Myšků, ale zase
k Vlastějovicům připojeny. Z druhého
dvora povstaly tuším svobodnické statky.
(H. XII. 202.)

tvrz zdejší, na němž jí Jan, biskup

litomyšlský pro školy dobyl l-. 1411 do
staly se v držení Jana a Viléma, bratří

z Chlumu

a přip. ke Košumberku. Po

zději patřily ke Chroustovicům. (H. I. 1 12.)

Petersdorf,

ves u Doupova, jež patrila
Doksan. Později
Pertoltice (lat. Pertoldi villa), původní r. 1273 klášteru

název farního kostela a osady okolo něho patřila k Doupovu.

ležící ve vsi Valkeřicích.
Peruc,

Pětichvosty (ob. Pětichosly), \'es u Jí
farní ves u Loun, původně prý lového, l. 1404 statek Petrův. Anna ze
Sulic zapsala je (1433) muži svému Pavlovi
z Davle a ten je prodal (1453) Petrovi

Opučná řečená & P. pojmenována teprv
od té doby, co kníže Oldřich tu Boženu,
Křesynovu dceru, peroucí spatřil. Asi
v l. 1170—1189 drželi P. bratří Měšek
a Hroznata Kadeřavý. Později patřila P.
kl. Strahovskému a ok. !. 1290 koup. od

z Chrastu

& Václavovi z Krsovic;

sice

drželi část (1444) Přisnak Košík z Lipce
a Petr Mirek. L. 1460 Anna vdova Janova
tu věno Košíkům zapisovala, Na poč. 16. st.
Bořity z Ředhoště.
Potomci tohoto připojeny k Pyšelům.
psali se z Peruce & rozrodilí se tak, že
Pětikozly (prv. Pečekozlí), ves u Bole
mívala P. několik držitelů Tehda tu byl slavě, jejíž část patřila !. 1369 k Cetni a
farní kostel. Tas z P. podědiv všecky l. 1382 část k Rokytovci. Od 16. st. až
díly. P. po r 1474 prodal. L 1498 tu do r. 1850 patřila část ke Krnsku, jiná
panoval Zikmund Pětipeský z Krás část až do r. 1548 k Niměřicům, pak
ného dvoru, od jehož potomků prod. k Malým a později k Velkým Horkám a
asi 1. 1535 dětem Jiřího z Lobkovic.
l. 1744—1850 k Beznu; třetí část patřila
:: Hoř.
Z těch ujal P. Jindřich a po něm syn k Malkovu & v l. 1580—1613
Bedřich ('i' 1594). Vdova po něm prod. P. Cetni.
(1597) Janovi Hruškovi z Března
Pětipsy (pův. Pečipsí?), ves u Kadaně,.
('I- 1610), ale synové tohoto zase P. prod. n. s tvrzí, l. 1332 statek Frycka z Egr
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Petřejov — Petrovice

berka, jehož potomci zvali se Pětipe

Petrovice, ves u Kutné hory, v níž byl
(1387 farní kostel před r. 1367. Tehda tu seděl
Frycek a Odolen, 1390 Odolen mladší, Sezema 2 P. a r. 1418 držel P. Beneš
1415 Jan, 1449 Vilém, 1486 jeho sy z Řepčic ke hradu Paběnjcům kromě ně—
nové). L. 1504 k. P. Václav Hasištein kterého drobného statku. Část Paběnická
ský z Lobkovic, [. 1519 dostaly se dostala se i. 1487 ke hradu Chlumu, k ně

skými : Chyš a z Egrberka

Oplovi z Fictumu, jemuž zabrány. Pa muž 1. 1463 _i část někdy probošta Zbý
třily pak (1544) Šlik ům al. 1559 do šovského patřila. Později (1596) patřily
staly se Hrobčickým, jichž rod (1559 k Janoviěkám, pak 1615 atd. Salavům
Jeronym, 1571 Vladislav, r. 1608 Oldřich) z Lípy, do r. 1649 Jindřichovi Haugvi
tu do r. 1628 seděl. L. 1630 prodány covi z Biskupic
a l. 1658 přik. k Ja—
Kryštofovi Šimonovi z Thunu,
jehož novičkám. L. 1819 kostel znovu vystavěn
potomci tu byli do r. 1850 vrchností.

a zůstal po zaniknutf fary filiálním.

(něm. Bretlerschlag, pův.

Petrovice, ves u Lanškrouna, n. stvrzí.

Pelranslag), véska u Vyšního Brodu, jež
patřívala k panství hradu Rožemberka.
Petřín, n. dvůr u Soběslavě, proti Ce
razi přes řeku, z něhož šel plat do klá

Václav a Jan bratří 2 P. prod. ji před

štera Louňovského,

po němž následoval syn Adam (1- 1597).

Petřejov

ale vrchnostpa

r. 1540JanoviStrachotovi

z Kralovic,

jehož rod tu do r. 1558 seděl. T. r. k.je

Hynek Blíživský

z Blíživa(1— 1585),

třila pánům zRožemberka. L. 1414 kou Pak se dostaly v držení Lickův z Ry—
pila jej Soběslavská obec a dokoupila zem bu rka a l. 1624 přik. k Lanškrounu.
l. 1436 i právo klášterní. Dvůr tuším zni (H. II. 117.)
čen. aby sousedé měli pastvy.
Petrovice,
Velké P., farní ves 11Ne—
Petřín, hora u Prahy, jež se přip. r. 11 10. chanic, v níž byl far. kostel již ve 14. st.
(Viz Tomkovy Dějiny Prahy.)
Držitelé byli: 1355 Gothart a Jan, pak
Petroupin, Petropím, ves u Bene tohoto synové se strýci, l. 1408 synové
šova, ]. 1318 statek Benešův, l. 1358 Cti Všechovi, od r. 1415 Václav z Ryzem—
Ke konci 15. st. seděli tu Pe
bora, 1388 Slavka. L. 1405 tu sedělJan, burka.

z Voděrad, na poč. 16. st.
!. 1440 jiný Jan a l. 1463 Aleš. V 16. st. trovští
Část k. k Nechanicům a odděleny pro Bedřicha
vsi patřila již v 16. st. ke Konopišti, ostatek Pecingára
z Bydžína (1-1551). Od
do r. 1725 ke Mrači a pak též ke Kono syna tohoto Mikuláše prod. l 1593 ke Smi
darům al. 1809 koupeny k Sadové. Fara,
pišti. (MB. Ill. 94.)
Petrovice (prv. Petrovicí), ves u ]a která po r. 1620 zanikla, zase l. 1716
blonného, jež patřila l. 1391 z části k Ja obnovena. (H. V. 345.)
blonnému & v 15. st. 2 části ke Grab
Petrovice, Velké P., ves u Police,
šteinu (neb Falkenburku). Od 16. st. patřila prvotně přísl, hradu Náchoda. Hynek
celá ves k Jablonnému.
z Dubé prod. je 1. 1341 klášt. Břev

byl rod Jiskrů z Petroupimě.

Petrovice, ves u Humpolce,která se přip. novskému,

od kteréž doby byly přísl.

l. 1226 a od té doby vždy ke kl. Želiv statku Polického.
skému patřila. L. 1436 sice byla zapsána
Petrovice
(něm. Pelerswalde), ves
Petrovi z Bydlína, ale za nedlouho zase u Chabařovic, v níž byl far. kostel před
vykoupena.
r. 1367. Držitelé její byli 1367—1371

Petrovice, Petrovičky,

ves u Uhl. Beneš z Vartemberka,

Janovic, v níž byl farní kostel před r. 1359. z Kamýka,
Tehdá tu seděl MikulášzP.vl. 1360—1379 Jan Karas.
vl. z a Čestina kostela,
od r. 1405 vladyky z
Čabelicích. V 17. st.
& v těch dobách fara

tam zase obnovena.

1392 Mikuláš 2 P.
Soutic seděnfm na
patřily ke Kácovu
zanikla
L. 1866

1375 Litolt

1383 Jindřich odtudž, 1413

L. 1429 drženy k Děčínu,
!. 1452 patřily Janovi z Vartemberka ke
hradu Blansku. Od poč. 16. st. byly přísl.
hradu Krupky. L. 1578 odprodánya byly
od té doby přísl. statku Šonvaldu. Kostel
l. 1639 od Švedů zničen a l. 1656 sice

691

Petrovice — Petrovičky

obnoven a později zase zpuštěn. Fara za-: pocházeliCardové z Petrovic. L. 1489
niklá l. 1783 obnovena a l. 1793 nový tu seděli bratří Václav a Heřman; onoho
dcera Kateřina vdala se za Jana Hrzka
“kostel vystavěn.
Petrovice, farní ves u Sušice, n. s hra ze Mšena (asi 1530). jehož rod tu do
dem ve 13. st. postaveným, v jehož ohradě r. 1571 seděl. Od r. 1575 byly v držení
stál far. kostel. Ve 14. st. staly se přísl. Homutův : Harasova, od nichžse
Velhartic & hrad zanikl. L 1589 oddě dostaly ]. 1630 Esteře Mitrovské. Od

leny pro Jindřicha Planského

z Že l. 1656 byly v držení Borovanských,

berka, jenž farářství pobral a z toho pak Krakovských z Kolovrat, od r. 1701
popluží panské udělal. On neb syn jeho Přehořovských a od konce 18. st. Vora
vyzdvihli tvrz Kněžickou, k níž pak P. pa— čických. Fara v 17. st zanikla.
Petrovice, farní ves u Sedlčan, po níž
třívaly. (H. XI. 126, TB. 595.)
Petrovice,“ ves u Nepomuku, po níž se nazývali r. 1219 Obiden 2 P. a později
se nazýval r. 1245 Petr 2 P. Později pa Hostislav (1- 1343). Ve 14. st. byl tu far.
třily ke kl. Nepomuckému a Zelené hoře, kostel, jehož podacími pány byli držitelé
vl. 1561 —1584keŠťahlavům, 1584—1600 P., Krašovic a Kuníčka. Z rodu starých
ke Prádlu. Asi 1. 1600 odděleny pro Jana Petrovských seděl tu ještě 1. 1475 Kunrát.
Viléma z Kokořova,
po němž výmě V 16. st. byly P. rozděleny a patřily
nami bratří jeho následovali. V držení k Zahrádce, Orlíku & rodu Rožember
Kokořovcův zůstaly po celé 17. st., pak skému. l... 1601 skoupil velkou část Jakub

následovali pp. z Klenového.

L 1740 Krčín z Jelčan, v jehož rodě zůstala
do r. 1628. Odtud tu seděli Ryterové
: Grosotynku,
od r. 1644 Jindřich
Ferd. Hlaváč z Vojenic, od r. 1649

“vyženil je Frant. Václav z Vrtby a přip.
k Žinkovům.
Petrovice, ves u Janovic n. Ú.. jež se
přip. od r. 1250 jako sídlo vladyčí. L. 1379
a dlouho potom patřily ke hradu Pajreku,
odloučeny ]. 1475 a drženy odtud k Ja
novicům. Při dělení l. 1539 dostaly se
Oldřichovi z Janovic (1- 1567), jehož po
tomci tu do poč. 17, st. seděli. Ok.l 1612

nabyl jich Zdebor Příchovský
chovic,

z Při

jehož rod tu do r. 1648 seděl.

Ještě t. r. přikoupeny k panství Bystřickému.
(ll. IX. 151.)

patřilyJeníškům

: Újezda.

Později

patřily jezovitům v Novém m. Praž., od
r. 1773. c. k. studij. fondu a od r. 1806
rozličným rodinám. Fara l. 1709 obno
vena a kostel l. 1721 znova vystavěn.
Petrovice,
ves 11 M1. Vožice, ]. 1318
sídlo Václavovo. V 1. 1381—1408 nazý
val se po. nich Mrakeš a 1405—1436 Jan
Ručka, 1454 Purkhart. L. 1545 patřily
k Oticům, v l. 1579—1586 k Hlasivu,
od r. 1586 k Chýnovu, později k Nemyšli.
L. 1718 odprodány a později patřily Vo—
račickým a v l 1790—1818 rodině Allin
court a v 19. st. rytířům Peche.

Petrovice, farní ves u Rakovníka, za
ložená na poč. 16. st. od Petra Holého
z Chrastu po zpuštění dřevní vsi Hli
vojed. L. 1542 držel je Václav Dlask ze
Vchynic, jehož syn Radslav je l. 1587
Petrovice České, vesu Kralik,prvotně
prodal. Od r. 1589 byly v držení Hrob přísl. Žampachu a od 16. stol. panství
čických, jimž l. 1623 zabrány a prodány Kyšperského. L. „1734 obyvatelé si tu po

Janovi Celerovi z Rozentalu.

Za něho stavili kostel, při němž zříz. l. 1784 lokalie

od vojska vypáleny. L. 1638 k. je Marie al. 1855 fara.
Vchynská zHozlau a přip. 1644 ke Kra
Petrovice,
n. ves v okolí Opatovic
kovci, s nímž měly P. společné držitele. (Světlé n. S.), snad nyn. Peterhof. V 15. st.
L. 1732 přip. ke Kolešovicům. (H. VIII. zpustla a místo její řečené Petrovsko pa
třilo l. 1591 ke Světlé.

1 17.)

Petrovice,

ves u Říčan, ve 14. st.

Petrovičky,

ves u Hořic, n. s tvrzí,

5 far. kostelem. Pány byli 1355 Mikf Kle— l. 1393 sídlo Petra &Onše, l. 1396—1401

menter, 1360 Anežka vdova, 1394 Mik, Mikuláše. L. 1488 seděl tu Jindřich z Rych
1398 Zikmund Klementerové. Snad odtud nova al. 1511 prod. je Hašek Zvíře
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tický z Vartemberka
Janovi Kru— Pfauendorf, dvě vsi u Štok, založené
pému z Probluze. Od té doby patřily teprv v 16. neb na poč. 17. st. L. 1805
k Bašnicům & s nimi přip. k Hořickému dne 6. prosice tu byla půtka mezi arcikn.
Ferdinandem a Bavory
panství. (H. V. 137.)

Petrovičky, Petrovice,

n. vesmezi

Janovici & hospodou Granátkou podle
Úhlavy s tvrzí, starodávné dědictví pp.
z Janovic, zejména Jana (H. 1360) &sy
nův jeho. Později patřila polovice k Jano
vicům a polovice dostala sel. 1416 v držení

Pchery
u Slaného,

(staroč. i Pechry), farní ves
jež se přip. r.

statky kláštera Svatojirského.

1228 mezi.

Roku:

1270 dostaly se klášt. Ostrov. z části,.
později z části vikářům při kostele Praž
ském. Před r. 1354 byl tu farní kostel
pp, z Vilh artic; ta držena pak ke Lhotce a kromě toho zemanské sedění (1318
a později k Veselí. Mezi tím tvrz a ves Sudek, 1385 Slavibor). Pražská část pa
třila od r. 1436 k Blahoticům, Ostrovská
zpustly. (H. IX. 151.)
Petršpurk, farní ves u Jesenice, prv. se dostala ke Smečnu. V 15. st. patřila
jen hrad, který založil Petr z Janovic část ku Kladnu, v 16. st. celá ves pánům
od nichž přip ke Smečnu.
(asi r. 1360). Na hradě seděli potomci z Martinic,
jeho totiž Jenec (13751- j. 1418), Jenec
Píěína (s!aroč. Pier'ina), farní ves
(1418—1459)aJenecmladší11462,-|-1503). u Příbramě n. s tvrzí. Vilém ze Stra—
Páni ti za neznámé doby pod hradem vy ko nic daroval ]. 1320 kostel s farou řádu
sadili městečko. L. 1483 k. P. Burjan Svatojanskému, jenž ji posud drží. Ves
z G.utšteina
a po něm následovali sy byla pak statkem vladyčím (1373 Slajmír
nové jeho a naposled Volf (1- 1545) a jeho a Hostánek) v 15. st. patřila Hradišt
syn Viktoryn. L. 1554 dělily se 0 P. čtyři sky'm z Hořovic, pak Bechyňům
dcery Volfovy; jedna z nich Zikuna byla z Lažan. kteří (r. 1500 Oldřich, 1515
manž.Jaroslava Libšteinského
z Ko Jan (1- 1547), Petr 1- 1561, Johanka
lov rat, jenž ostatní díly skoupil(1- 1595). 1- 1574, Václav starší (1- 1579), Václav
Při dělení synů jeho dostal Jaroslav P. na mladší 1596, David (1- 1611), 1614 Mi
svůj díl, al. 1612 mu zabrán a prod. kuláš) tu do r. 1627 seděli. Odtud drželi

1622 Heřmanovi Černínovi

z Chu P. Dubští z Vitiněvsi,

1627Václav,)

den i c, jehož potomstvo tu bylo do r. 1850
vrchností. Starý hrad zpustl v 16. st. a
postaveno nové sídlo na místě nynějšího
zámku. Při zámecké kapli (l. 1652 zalo
žené) zřiz. l. 1786 lokalie al. 1808 fara.
Pěžín, dvůr u Semošic (Týna Horš.),
jenž se 1. 1312 jako ves přip. L. 1379
byly tu čtyři vladyěí statky. V 15. st. ves
zpustla & pole pronajata sousedům Týn
ským.

syn jeho Jan Václav, 1689 Karel Ferd.
pak Max. Josef až do r. 1740. V 18. st.

(1318)

ložil Hynek Zajíc z Hazemburka

sedělitu Hoberkově z Henrštorfu

a l. 1826 přik. ke Hlubosi. (H. Vl. 136.)
Píčina, ves u O1ic, prvotně vladyčí
statek (Ješek Žluva 1- r. 1381, Macek
1-1390). V 15. st. patřila k Nesperám,

pak se dostala s Jistebnicí v držení Tá

borské obce, již 1. 1547 zabrána. Část
patřívala též k Jankovu a část nějaký čas
Pfafendorf, starý název Přítoky.
k Popovicům a Oticům a od r. 1571
Český Pfafendorf,_ starodávné po celá ves k Jankovu.
jmenování Českého dvoru u Něm. Brodu.
Piegelhof, pův. (1261) Buchelberch,
15. a
Někdy tu byla ves, již Anna Hroznatova Piche/berk. dvůr u Kadaně.
obci Brodské darovala.
16 st. patřil ke hradu Šumburku.
Pfaffenreut, n. ves u Albenreuthu
Pihel, ves n. hrad .u Hajdy, který za

Pfaffenschlag. ves u Krumlova, spra (1- 1363), syn Oldřicha ze Žebráka, &
vedlivě česky Bobouec, jež se připomíná drželi po něm z téhož rodu Vilém (1385)
r. 1283.
a Hynek (1402). L. 1421 seděl tu Jan
Pfaffenthal, česky Popůu důl, ves ne z Chlumu, ale odňat mu od protiv
známého položení ve východ. Čechách. níkův. L. 1422 vojsko pod obojí hrad,
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Pírten u Bečova, česky Brtí.
Písecké hory, lesy patřící ke hradu

P. zteklo a odtud s katolíky válčilo. Ne
dlouho potom pustý hrad přip. k Lipému
& od r. 1502 patřil ke Sloupu.
Píseckému (1400), r. 1577 zprosta Krá
Pichel, ves u Krukanic, jež se příp. lovství.
Písecký kraj jmenoval se prvotně
l. 1273 mezi statky kl. Teplského.
Pichelberg, ves u Falknova, l. 1318 Bechynským krajem a obdržel jméno své
přísl. hradu Falknova, později manský po založení města Písku (ok. l. 1254) a
statek pp. : Hertenberka,
kteří tu zřízení tu menšího úřadu, jehož správa
ještě v 17. st. seděli. Poslední byl F1lip 1. 1268 Vyšehradské kapitole udělena.
(1630), jehož dcery statek na tři díly Úřad ten trval do r. 1420. “Na hradě
rozdělily. Díly ty Jan Hertvík z Nostic Píseckém sídlili purkrabě, místopurkrabě
v 1. 1659 —1660 skoupila P. k Falknovu a ve 14. st. také vladař. Ač se pak
1. 1402 a 1407 výslovně kraj Písecký
připojil.
Píchotice, viz Pěchotice.
jako obvod menšího úřadu připomíná,

Pilínkov, Pilníkov (něm. Pilnikau, přece jen po celé 13., 14. a 15. st. se
staroněm Pilunksdorf),
městečko,ve kraj obyčejně jen Bechynským nazývá.
14. st. ves s farním kostelem. Až do
Písečná, přítok Orlice, po němž má
1. 1371 bylo v držení pánů Trutnovských. jméno ves Písečná, avšak i hrad Žampach
Před r. 1388 nabyl ho Ješek Zilvar (pův. Sandbach).
Písečná, farní ves u Žamberka, v níž
(1-j. 1415). Nástupcem byl bratr Mikuláš,
jenž také část Vlčic držel. Potomci zalo byl farní kostel již před r. 1367. P. patří
žili hrad Břecštein, k němuž pak P. ná vala ke hradu Žampachu. Po r. 1620
ležel. L. 1513 povýšen P. na městečko zanikla fara a P. přifařena k Lukavici.
al. 1581 a 1609 dostal od držitelů svo L. 1716 zase obnovena.
Písek, král. město, prvotně jméno
body. L. 1604 kostel is věží od Beatrix
Lobkovské z Silbršteina vystavěn. Znova trhové vsi, která byla na místě nynějšího
vystavěn týž kostel ]. 1768 od Adama kostela sv. Václava. Přemysl II. vyzdvihl
kníž. ze Švarcenberka. Od Marie Terezie ok. l. 1254 nynější P., totiž pevnost, že
dostal P. majestát na trhy, což ]. 1793 k novému hradu přihradil město, v němž
potvrzeno. L. 1820 skorem celé městečko také nový klášter Dominikánů založen.
vyhořelo. Erb: štít polovičný, v pravo Týž kral tu nejednou dvorem býval. Zdá
červený, v levo stříbrný a v tomto poli se také, že tu založena byla mincovna.
Nedlouho potom dostal se Písek do zá
polovice císařského orla. (H. V. 144.)
Pilriedť, statek v Němcích, jenž ]. 1361 stavy, ale král Jindřich vybaviv jej, slíbil
nezastavovati & všecka práva Starého
České koruně manstvím poddán.
Piračov, Peračov, Paračov, farní přenesl na Nový Písek. Král Jan toto
ves u Strakonic, v níž" byl farní kostel podhradí obdařil městskými právy a dů
již před r. 1377. P. patříval ke statku ležitýmisvobodami(1327, 1337), ale hrad
Cehnickému, s nímž připojen ke Štěken zastavil, kralevič Karel jej však zase vy
skému panství. L. 1670 přenesena fara vadil. Od té doby tu býval purkrabě
do Štěkně, ale 1. 1744 zase tu kaplan (1357 Hašek z Lemberka, 1391 Racek
usazen, jemuž l. 1786 duchovní správa Odranec z Drahonic, 1404 Václav 'Í'avák
poručena. L. 1857 tu zřízena lokalie a ze Švamberka, 1418 Bušek, 1419 Jan
l. 1888 fara
Hájek z Hodětína). Karel IV. a Václav IV.
Pírkenstein viz P e rš t ejn e c.
tu přebývali a město (1348, 1352, 1372,
Pírkšťeín, (vlastně Pirkenslein a ještě 1392, 1398, 1404) rozličnými svobodami
lépe Birkenstein), německé jméno hradu darovali, Z dob Janových ncb Karlových
Sloupu, jehož majitelé páni z Lipého neb pochází most. Po r. 1415 byli Písečtí
z Pirkšteina byvše vyvedení z držení jeho horlivými přívrženci Husovými; l. 1419
postavili si nový Pirkštein v Ratajích.
ztekli klášter a Dominikány vyhnali. Na
Pirschenstein, viz Perštein.
jaře l. 1420 obsazen jest Písek od krá
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lovských, ale za nedlouho vybaven od
Žižky a od té doby byl předním členem
Táborského bratrstva.. L. 1420 založeny
městské knihy. L. 1422 tu strana Tá
borská svůj sněm měla. Po odstoupení
Žižkově od této strany měli Písečtí jednotu
s městy krajův Prachenského & Plzen-;
ského a l. 1426 tu byl sjezd téže strany.;
Hejtmanem byl Matouš Louda z Chlumčan.
Později byli zase spolčení s Tábory a;
pomáhali jim ve válkách, které měli
s Rožemberky a Rakušany. Jim také
stranili proti jednotě Poděbradské, ale
Jiří z Poděbrad 1. 1452. zase je přivedl

k poslušenství. Král Ladislav dal pur
krabství (1454) Janovi z Kocova a 1457
Rackovi odtudž, ale již od 1. 1459 po
dlouhá léta byl hrad v držení Lva z Rož
mitála. On a obec drželi věrně s králem

Jiřím, od něhož dostala potvrzení svobod.
Ke konci 15. a na poč. 16. st. obec
bohatla, kupovala vesnice a zejména
1. 1509 koupila hrad i s horami od
Pluhův z Rabšteina, majících jej po orci
Hynčíkovi (1495) a Jindřichovi Plaven
ském, jemuž byl 1. 1483 zastaven. Když
však obec 1. 1547 vzpoury se účastnila,
zabrány jí statky -a svobody a jen část
jim !. 1549 navrácena. Na štěstí Ferdi
nand I. hrad (který 1. 1532 vyhořel)
nedal žádnému pánu, nýbrž zastavil jej
1. 1558 obci. Tehda obec zase bohatla,
pečujíc o hmotné, než i duševní věci, tak
že se stal semeništěm učených lidí. Léta
1618 přidalo se město ke stavům. L. 1619
v létě ztekl je Bukvoj a vyplenil, ale na
podzim t.' r. zase dobyto lidem Mansfel
dovým. L. 1620 v září přitrhl sem kníže
Maximilian Bavorský s Bukvojem & mezi
vyjednáváním 0 mír město od vojáků
zrádně zlezeno, město vydrancováno a
obyvatelstvo prý až do 13 mužů (kromě
uprchlých) povražděno. Velitelem města
stal se Martin de Hoeřf Huerta, jemuž
(1623) město s panstvím zastaveno. Týž
sídle v hradě, zavedl španělskou vládu,
jaká posud nikde nebyla. Působením jeho
bylo měšťanstvo na katolickou víru obrá
ceno. L. 1636 obnovil Huerta klášter,
zabrav k tomu domy na klášteřišti
('I- 1637). Po jeho smrti město a panství

od dědičky

vyvaděno & části

jeho

pro-

dány. Ostatek navrácen městu, těžce za
dluženému, které od 1'. 16.41 zase k měst
skému stavu připojeno. L. 1648 přitáhli
sem \'édové a marně se 0 město pokou

šeli. Následovalo pak upokojování věřitelů
a obnovování zpustlých domu. L. 1672
hory a lesy obci pro nedobré hospo
dářství odňaty, ale na velké prosby zase
l. 1691 navráceny. Tehda & na počátku
18. st. panovaly mezi sousedy ustavičné
rozbroje. l.. 1740 stavěna (stará) radnice.
L. 1741 přitáhl sem vojensky Karel
Albrecht kníže bavorský, nedlouho potom
tu přezimovalo francouzské vojsko, které
mnoho škod nadělalo. V létě r. 1472
ustoupili Francouzi, zanechavše malou
posádku, která od královských přemožena.
l... 1768 vystavěna nynější radnice. Po

tvrzení svobod dosáhla obec vl. 1732,
1772, 1784 a 1793. Za cís. Josefa za
veden kr. magistrát &hrdelnísoud, také tu
býval od polovice 18. st. krajský úřad. L.
1779 sem přeneseno gymnasium Klatovská.
V první polovici 19, st. působili tu osvícení
mužové, dílem budíce národní vědomí,
dílem pečujíce 0 okrášlení města a hmotné
prospěchy, jako J. Schón, prefekt (1—1838),

profesor Řehoř Zeithammer, Fr. Bezděka
(1- 1871), krajský svob. pan Schrenk, a
Fr. Miltner, purkmistr lgn. Šurda. V druhé
polovici 19. st. obec se horlivě starala
o nové školy_svým nákladem je zřizujíc
(realné, rolnické, lesnické; organisator
ředitel Burket) a zavedla elektrické osvě
tlení. L. 1886 poctěn P. návštěvou cí
saře Františka Josefa. Znumenití rodáci
V. Hladič (1- 1511), Jiří Písecký (r. 1530),
Václav Medek z Krymlova (1- 1567), Jan
Kocin z Kocinetu (1- 1610), Vít Beránek
(1- o. 1620). Erb: Modrý štít a na něm

stříb. hradba s branou otevřenou a zlatou
mříží vytaženou. Za hradbou dvě stříbrné
věže, každá s oknem, cimbuřím, cihel.
střechou a zl. makovicemi, mezi nimi
Český štítek a nad ním zlatý půlměsíc
s hvězdou & po stranách věží též po hvězdě.
Písek, n. vesnice v býv. Kouřimsku,
jež se dostala r. 1291 biskup. Pražsk.
Písek, n. vesnice u Lipna (Stříbra),
]. 1478 již pustá.
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Pístný _ Planá
Pístný, n. ves u Hřebečník a vladyčí
statek, na němž seděli ]. 1383 Beneš a
l. 1399 Mikuláš. Tento stav se kr. pur
krabím na Husí, psal se pak odtud a
proslul na počátku husitských válek.
'V 15. st. zpustla ves a patřila pak ke
Hřebečníkům.
Pístov (staročesky Piesloa), farní ves
u Teplé, v níž byl farní kostel již před
r. 1359. Ode dávna patříval P. ke klá
šterství Teplskému. Kostel ]. 1495 po
ohni obnoven, v l. 1746—1765 zbořen
a pak nynější vystavěn. L. 1634 založeny
kOstelní knihy.
Písty, ves u Poděbrad, jež byla 1. 1338
sídlem Bohunkovým a později patřila ke
hradu Poděbradskému Bedřich purkrabí
z Donína *prod. ok. ]. 1530 P. obci

Nymburské,

jíž l. 1547 zabrány a zase

k Poděbradům připojeny.
Píšťany (pův. Piešťané), ves u Lito
měřic, jež se přip. již v zákl. listu lito
měřickém (1057). Bývala tuším až do
r. 1420 jměním téhož probošství. Ke konci

Také o domnělém zboření kláštěra l. 1421
není nic známo, ale jisto jest, že jej král
Zikmund zastavením vesnic zavedl. Klášter
trval nepřetržitě a po nějakém čase si ze
závad pomohl. L. 1532 byl tu Jakub
převorem, l. 1539—1542 Augustin. Léta
1573 klašter vyhořel a l. 1595 od pře
vora Kašpara Malesia z Opolí znova
stavěn. Od r. 1586 usilovali okolní páni
o to, aby jim vesnice klášterní prodány
byly, ale na prosbu Kašparovou z toho
1. 1599 sešlo. L. 1686 kostel rozšířen a
l. 1733 konvent obnoven. L. 1787 klášter
zrušen a zřízena tu lokalie, která l. 1856
na faru povýšena. Bývalé klášterství léta
1800 prodáno (TB. 802).
Plac, n. dvorec (jak se zdá) v okolí
Potšteina, z něhož dal Karel IV. jisté
užitky faráři Potšteinskému.
Plačice, ves u Hradce Král., jež se

přip.r. 1086 jako přísl.kláštera
Opa
tovského.
Později patřily dílem ke
hradu

Hradeckému,

dílem byly zbožím

vladyckýrn s tvrzí (1431—1454 Mikuláš
15, seděl na tvrzi Mikuláš Mladota ze Petrbach). L. 1436 Hradečtí tu Diviše
Solopisk a l. 1509 potomci jeho Jan Bořka z Miletínka dobývali a odtud se
a Zdeněk, ok. 1. 1530 drželi P. Sto— hnali. Část se dostala pak Hradecké obci

linští z Kopist a l. 1542 Bernard a ostatek přikoupen (H. 11. 222).
Podvinský z Podviní. V l. 1543 až Pláň, Pláně, n. ves v okolí Nýrska,
1547 patřily Litoměřiké obcil pak která se přip. v l. 1379 — 1650 jako pří
král.

komoře.

z Duban,

L. 1559 k. je Oldřich slušenství zboží Bystřického.

ale vl. 1559—1850 drželi

Planá horní (dříveP. pod horou

městecnad Vltavou, prvotně
je zase Litoměřičtí (kromě l. 1623 až Vítkovou)
1628).
ves s far. kostelem, založená od kláštera
Pištín, farní ves u Hluboké, v níž Korunského, která se 1. 1332 přip. Léta
byla fara již r. 1261. P. patříval od ne— 1349 povýšena na městečko, které ]. 1478
paměti k panství hradu Hluboké. Okolo od opata svobody obdrželo. Při uchvácení
l. 1419 vnikl Buzek z Machovic do kostela klášterství skrze Rožemberky (1420) přip.
a přinutil kněze před lidmi z církve vy P. ke Krumlovu. L. 1760 založena na
obcovanými služby boží konati. L. 1645 Vítkově hoře kaple p. M., která vl. 1777
založeny kostelní knihy. L. 1753 celý P. až 1779 z kamene vystavěna. Erb: Štít
i s kostelem vyhořel (M. XIII. 39).
stříbrný, u jehož zpodku zelený pahrbek
Pivoň, Pivoňka, farní ves, n. klášter na němž medvěd své přirozené barvy se
za Ronšperkem. Podle pověsti tu bývaly dící a předníma nohama růži červ. rodu
prvotně dvě kaple, které kníže Břetislav I. Rožemberskěho držící (TB. 332).
založil. Poněvadž staré paměti téhož klá
Planá, město v západních Čechách,
štera na zmar přišly, nelze 0 jeho původu již r. 1251 farní ves, jejíž kostel patřil
a starších dějinách nic bezpečného říci. klášteru Valdsakému v Bavořích. Později
Tolik jisto jest, že tu byl 1. 1379 klášter tu byl hrad, jenž s městem l. 1343
zákona sv. Augustina, který v l. 1383 až Dobrohostovi a synům jeho Půtovi a
1388 nějaké vesnice a platy kupoval. Dobrohostovi, později témuž Půtovi až do
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.l. 1368 patřil. Synové jeho Zdeněk, rozložená s kroužkem na každém & mezi
Oldřich a Dobrohost obdařili město (1 37 3). nimi stříbrný klín s červeným kroužkem
Ok. l. 1390 k. P. Bořivoj ze Svinař (Senft. Gesch. v. Plan).
a po něm ok. l. 1399 Bušek : Ka
Planá, farní ves nad Mží u Plzně,

menné hory. Od roku 1407 držel ji v níž byl farní kostel již předl. 1362
Jindřich z Elstrberka,
jenž l. 1409 patřívalaod nepaměti klášteru Plas
výsady potvrdil (1-o. 1426). Po něm ná skému, ale ok. r. 1420 dostala se vzá
sledovala manž. Markéta ze Šternberka, pisné držení Bedřicha : Kolovrat.

za níž okolí velice sužováno. L. 1433 Držena napřed k Libšteinu a pak ke
následoval Aleš ze Žeberka, jehož potomci Kaceřovu. S ním l. 1623 zase ke klá
se Planskými ze Žeberka nazývali,šterství Plasskému připojena. Kostel léta
totiž 1443—1466 Bohuslav, 1466 Bušek, 1688 obnoven a l. 1752 rozšířen.
Hynek, Jan (každý na třetině) později
Planá, farní ves u Tábora, v níž byl
Arnošt a Šebestian. Ok. l. 1526 nabyl farní kostel již před r. 1357. P. patřívala

P. Stefan Šlik

z Holiče, jehož syn k panství Ústskému, s nímž se dostala
Mouřic o vyzdvižení hor pečoval (zemř. r. 1420 městu Táboru, a držena od
1578). Po něm drželi hrad s částí města něho až do r. 1547: Po zabrání statkův
manž. Barbora a město Kryštof z Rou městských prodána (1548) mladým pp.
pova (1- 1590) a po něm synové Jiří a z Rožemberka a držena k Choustníku &
Štěpán, vládnouce každý jednou stranou Želči. Petr Vok z R. prod. P. (1594)
města. Barbora (1- 1597) získala nejen obci Táborské,
.které sice ]. 1623 za
práva nápadníkův rodu Šlikovskéhol nýbrž brána, ale zase navrácena a pro dluhy
i díl Roupovských. Odkázala P. druhému !. 1656 prodána. Patřila pak až do roku
manželu Bedřichovi Šlikovi,
který jí 1658 k Měšicům, odtud do r. 1666 Lid
daroval l. 1606 strýci Kašparovi. Po mile Benigně Šternberkové a odtud k Želči.
tomto následoval Jindřich Šlik válečník, Fara zaniklá l. 1666 obnovena; kostel
za něhož město a okolí hubeno. Tehdá
!. 1796 znova vystavěn.
tu byla Šlikovská mince. L. 1644 založ.
Planá Chodová vizChodová Planá.
matr. Syn jeho Frant. Arnošt prodal P.
Plaňany (druhdy i Plaňasy podle 10
pro dluhy (uděliv městu l. 1661 svobody)
Janovi Jachymovi ze Sinzendorfu
kálu Plaňas, pův. Plaňané) městec n.
(1665), jenž ještě t. r. zemřel. Po dlouhé vladyčí sídlo, jež se r. 1222 přip. Ve
poručnické vládě násl. (1688) mladší syn 14. st. tu byl farní kostel, jehož podací
Jan Jáchym Michael a pak jeho potomci páni byli 1359 Čeněk z Lipého & Hron
(Frant. Václav 1- 1733, František Václav z Náchoda a l. 1360 Hynek z Náchoda.
1- 1792, Oktavian 1- 1799\.

Po nich ná Nástupce jich Pavel z Jenšteina

(zemř.

sledoval Prosper ze starší větve a protože 1376) ves P. právem zákupním vysadil.
l. 1822 bezdětek zemřel, dostala se P. Po něm následovali synové, pak Herman

hrabatům z Nostic

jako potomkům po Nydrtheimer (1- 1410) a j. V 16. st. seděl

přeslici. Majestáty na svobody obdrželo
město v l. 1708 a 1797. L. 1850 stala
se P. sídlem c. k. úřadů. Znamenití ro
dáci Jan Lów z Erisfeldu, životní lékař
Leopolda I, M. Hermann, zpovědník
téhož, J. L. Mayer, děkan u sv. Víta
(1- 1722), Rochus Kuchenhart, zpovědník
cís. Eleonory. Erb: Červ. štít a na něm
stř. hradba s branou otevřenou, zl. mříží
a dvěma věžemi, mezi nimiž je znamení
rodu Šlikovského, stř. klín & 2 kroužky
se stříd. se barvami, dvě červená křídla

tu .Ian Hanikéř

ze Semína(1—1522),

jehož syn Jan prod. P. Beneši Mírkovi

ze Solopisk.

Po tomto následovali

z téhož rodu Adam (0. 1540, 1- 1560),
Svatomír (1579), Šimon (1585, 1- 1592),

Jiřík (1592—1622), Za tohoto ves P. na
městys povýšena. Také tu bývala tvrz.
L. 1622 P. zabrány a prod. kníž. Karlovi
z Lichtensteinu k panství Kosteleckému.
L. 1750 obdržely P. majestát na trhy.
Erb: štít stříbrné barvy a na něm dvě
lípy vedle sebe stojící (Bernau, Plaňany).
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Flandry,

ves u Jihlavy, prvotně dvůr cemi.

Na hřebenu střechy je stř. labuť,
Brandlhof, Marie Brandlové, později přísl. v pravo od \'ěže dole stříb. lilie, v levo
Větrného Jeníkova. L. 1730 k. týž statek stříb. růže (H. IX. 939).

Zebo z Preitenau
a dal mu nynější Plankenberk, panské sídlo, po němž
něm-název Preitenhof.
L. 1765 ná se psal l. 1220 Vítek z Prčice, předek
sledovali rytíři z Brachfeldu. pak Širntyn pánů z Rožemberka, snad překlad
ského Prčice (prkno : planke).
gárové a po nich Dobřenští. '

Pláně, něm. Plants; ves u Manětiny,

če

Plankenberk, Plankenburg, n. manství

České koruny v Němcích od 1. 1416
jez patřila roku 1169 křižovníkům
Svatomářským,
a až do r. 1420 v držení Rousů : Plavna, !. 1501 do
držena k Manětině. V l. 1420—1693 pa znáván.
třilake Krasikovu a Bezdružicům, 1693 až
Plasy, zámek, fara a osada, n. slavný
1712 k Cebivu a od r. 1712 zase k Bez klášter, založený ]. 1144 skrze knížete
družicům.
Vladislava. Za prvního opata (1146),
Pláně Věžovatá, ves u Krumlova, jež který vládl osadě mnichů z kl. Langheimu
sel. 1572 připomíná. V 15. st. patřila povolané, byl podle jedněch lvo, podle
Drochovcům z Omlenice. Statek druhých Kunrát. Týž stavěl kostel, který
jich patřil l. 1545 a 1568 ke statku jeho nástupce Meiner (1- 1191), Meingott
Stradovskému. V l. 1597—1628 patřila a Albert (1194) dokončili. Za nich prvotní
část k Římovu a pak ke Krumlovu, klášterství darováním knížat a jiných
k němužita část připojena, která i. 1612 světských osob rozšiřováno, tak že se
k Hamru patřívala, L. 1785 založena malému knížectví vyrovnávalo. Též vzrůst
zde'lokalie, jež l. 1857 na faru povýšena lze pozorovati i za opatů Meinera (1205 až
& l 1800 na místě starší kaple nový 1210), Alberta (1214—1216), Jindřicha
1218—1223) Sigberta (1223—1232) a
kostel vystavěn (TB. 293).

Planice

město, prvotně přísl. kláštera Jindřicha (1232—1260) Poslední z nich
získal také klášteru znamenité svobody
od papeže a krále. Opatové Gerard( 269

Nepomuck., od něhož zřízen farní kostel
již před r. 1359. Městečko obdrželo od
opatů vl. 1329 a 1418 výsady, jež maje
státem r. 1511 potvrzeny. Od r. 1420
patřila P. ke hradu Zelené hoře, kromě
l, 1519—1521, kde patřila Ladislavovi

až 1286) Jindřich (1286—1298)

Barto—

loměj (1298—1302) Jan (1302—1335)

v témž směru pokračovali. Za opata .la
kuba (1335—1350) již něco odprodá—
ze Šternberka.
l.. 1556 držel ji Vilém váno a vesnice znova vysazovány; tak
ze Št., jenž tu sídlo vyzdvihl a l. 1558 bylo za Jana (1350—1360), Mikuláše
majestát na trh vyprosil. I potom bývala (1360—1380), Jindřicha (1380—1387),
P. přísl. Zelené hory, ale 1. 1584 oddě Jakuba (1387—1399), ač vzrůst pořád byl
lena a byly tu dva díly, jež se staly zase mnohem patrnější než ujma. Opat Gotfryd
přísl. Zelené hory. l.. 1638 přišlo ke (1390, 1- 1425) již jen odprodával a oci—
konečnému rozdělení a P. zůstala sama ťoval se v závadách od r. 1419, když
JaroslavoviBořitovi z Martinic. Po král. majestáty berně zapisována &prvým
něm (1- 1649) následovali _z téhož rodu způsobem dluhy dělány. Zastavil několik
Max. Valentin, 1678 Jiří Adam, 1714 vesnic, ale více uškodil král Zikmund,
Adolf Bernart 1735, Frant. Michal, 1760 jenž v l. 1420—1425 cele' klášterství
Frant. Karel ("r 1789). L. 1790 prod. P. kromě jen několika vesnic rozzastavil.
Frant. hraběti z Wallisu,
jehož po Opat Gotfryd ani nezemřel doma a ná—
tomstvo velkostatek dosud drží. l.. 1850 stupce jeho Arnold (1425—1429) zůstal
stala se P. sídlem'c. k. úřadů. Erb: v Plzni. Opat Jiljí (1429—1434) získal
Červ. štít, u jehož spodu trávník a na jedinou vesnici, ale Tylman (1434—1448)
něm stř. věž, čtverhranatá, s branou otev a Mikuláš byli často v závadách. Nic se
fenou, mříží vytaženou, dveřma, okny, nepolepšilo ze opatů Bedřicha Wachnera
černou sedlovitou střechou a zl. makovi ('i' 1457), Jana Kellnera (1- 1466), Jana
Místopisný slovník: Č á s t hist o r i ck á.
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(1- 1476) & Kunráta

(1- 1477). farní kostel ve 14. st. P. patřily ve |4. a

Opat Adam (1478—1492) vybavil si po
lovici Královec s vesnicemi; něco statků
vybavil také Šebastian (1495—1497).
Z těchto nevelkých důchodů živořil kon
vent za Jana Richtra (1502—1516), On
dřeje Grafa (? 1520), Linharta (1521—
1530). Těžká rána stihla zase klášter za
Bohuslava opata (1530—1554), jenž
l. 1543 všechno klášterství kromě 4 vesnic
Floryanovi Gryspekovi zastavil. Zase kon
vent živořil za opatů Volfganga (1554—
1564), Pavla (1' 1567), Ondřeje Videmana
(1568', Vavřince Řinského(1-1S76), Ma
touše Kejsíka (T 1577). Kašpar z Werden

15.st pp. z Vartemberka

a v 16.3t.

ke tvrzi Volenovicům, s níž přip. ke stat
kům města Boleslavě. Po r. 1620 zanikla
fara a teprve 1. 1877 obnovena.

Plateníce

(dříve Plalimice, Plačimice)

ves u Holic, jež se vyskytuje od r. 1086

z částivdržení klášt. Opatovského.

jiné části nabyl klášter r. 1228. R. 1349,
byl tu farní kostel, jenž postoupen k bisk_
Litomyšl. V 15. st. patřily ke zboží Da
šickému, s nímž připojeny (1507) k Pa.-
dubskému panstií. Fara v 17. st. zanikla
(PA. X. 299, M. VI. 86.)

Platná, vlastněBlahutín, Blahoňov_

(1- 1593) usiloval o to, aby některé ves ves u Vyšního brodu, jež patřila vždý
nice od Gryspeků vyplatil a v tom pokra k panství hradu Rozemberka.
Plav (do Plava, do Plavu), ves u Bu'
čoval jeho nástupce Adam Wild (T 1608)'
ale nepovedlo se i nástupcům jeho Ada dějovic ve farnosti Doudlebské, jež se přip_
movi Uratovi (1608—1610) a Jiřímu Ura r. 1262. Vok z Rožemberka odkázal ji
tovi (1610—-1612). Bartoloměji Laibelovi tehdá klášteru Vyšňobrodskému,
(1- 1615) postoupeno ]. 1613 něco dědin Král Přemysl připojil ji sice k Budějc.
a obnovení bývalého bohatství se stalo vicům (1273), ale Václav II. (1292) ji
za Jiřího Vasmuta (1- 1639). Ferdinandll. zase klášteru navrátil.

vrátil klášteru (1623) velikou část prvot
ního klášterství a to dílem i za zásluhy
opatovy při obhájení Plzně. Byv od ne
přátel sužován, utekl opat ]. 1638 do
Plzně. Nástupce jeho Jakub Vrchota z Ro
senvertu (1640—1651) nebyl ještě ěin
ným, ale Kryštof Tengler (1- 1666) sta
věl (1661) nový klášterní kostel, který
dokončen (1668) za nástupce Beneše
Englkena (1- 1681), který statek Krašov
přikoupil. Ondřej Trajer (1- 1699) stavěl
nové opatství a založil proboštství v Týnci.
Nástupce jeho Eugenius Tytl dokončil
opatství a vl. 1714—1736 vystavěl kon
vent (stavitelé Dinzenhofer a Santini),
také zdobil kostel a sebral mnoho krás
ných obrazů. Následující opatové Celestin
Stoj, Sylvestr Hetzer a Fortunat Hart
mann stavěli kostely a jiná stavení Z uše

Plaveč, dvůr, n. tvrzu Drahouše a man
ství Křivoklátské, jež l. 1474 k Petršpurku
připojeno

Plavečín,

_

n. ves blízko Kašperských

hor, ode dávna přísl. hradu Kašperka.
L. 1584 prod. ohci Kašperských hor a
l. 1593 jí povoleno, aby grunty zde kou
pití a na pastvy svésti mohla
Plavno (prvotně Plat/en), město v Sa
sku, dříve přísl. České koruny od r. 1359,
jež l. 1459 při Sasku jako manství zane
cháno.

Plavsko,

ves u Stráže (Hradec Jindř.),

jejímž jménem (Platz) Němci Stráž pojme
novali.

Plech, n. manství koruny České(1353,
l374)
Plechý (kámen neb vrch), bezpochyby
prvotníjméno hory, která se nazývá r. 1346

třených peněz přikoupena v l. 1757 Bělá Plechenstein & nyní Plóckenstein
Pleistein, n. léno koruny České (1356
s panstvím a tím vývoj kláštera ukončen.
Zrušen l. 1785 a poslední opat Celestin až 1800).

Ples starý, ves u Jaroměře, zbytek bý
Werner nucen jej opustiti. Klášterství
zůstalo až do r. 1826 přísl. náboženského valé vesnice, která se 1. 1186 přip. &
fondu a pak prodáno kníž. Metterni l. 1171 byla farní & v 18. st. 2 větší části
chovi
na pevnost Jozeíov (viz to) svedena.
Ples, prvotní jméno kr. města Jozefova.
Plasy, farní ves u Boleslavě, v níž byl

Ples — Ploskovice

699

Ples, n. manství koruny České v 16. st. Dražně (Manětiny), jež patřívala klášteru
doznávané.
Plasskému (1193 u Plevy, 1204 u Ple
Plesanov, Plesonov, české jméno vice).
Plevnik, Plevnice, n vesblízko Úlic
jedné ze tří vesniček u Cernošína, které
slovou dnes Plesau. L. 1239 byla v držení (u Plzně), jež patřila ]. 1384 Heřmanovi
kl. Kladrubského.
V 15. st. spustla z Hrádku a odtud držena ke hradu Bubnu
zastavena l. 1463 pánům ze Švamberka, V 35. st. spustla a l. 1494 odprodána
k Ulicům.
od kteréž doby patřila k Boru.
Pleše, ves u Kard. Řečice, ]. 1382
Plezom (Plesau), vésky u Černošína,
koupena pro Petra z Kříšova a l. 1394 prvotně jediná ves, jež se 1. 1115 přip.
prod. Kačeně vdově po Dobešovi z Mezi Kníže Bedřich dal ji před r. 1186
L. 1424 od něho
mostí. L. 1414 a 1419 seděl tu Jan kl. Kladrubskému
z Ústí, předek pozdějších Sezimův z Ústí, zastavena byla Buškovi z Erpužic.
kteří se odtud na Úštěk dostali. V 16. st. I.. 1454 měl ji Markvart z Hrádku.
drželi je'Špulířové z Jiter. Později Mezi tím spustla a držena později ke
Třebli, k níž !. 1576 dědičně prodána.
přik. ke Kard. Řečici.
Plešiště, ves u Sedlčan, kterou Jordan V 16. neb 17. st. tu nové vsi založeny.
z Jíckovic ]. 1336 klášteru
Milev
Plhov, véska, jež l. 1563 k Bezděkovu
skému prodal. V 15. a 16. st. část ta (u Chotěboře) přidělena, v 17. st. k němu
držena ke Zvíkovu, jiná patřila až do patřila a s ním snad splynula. (L.. 1440
r. 1547 obci Taborské
Později držena Vaněk : P.)
k Obděnicům, s nimiž přikoupena ke
Plchov, ves u Slaného, jež se přip.

r. 1228 mezi statky kláštera

Chlumci.

Plešivec,

správné pojmenování vsi, a r. 1257 křižovníkův

sv. Jiří

s červ. hvězdou.

Kohlenberg
hora), která
hradu Husí
1603—1850

(vlastně Kahlenberg, plechá V 16. st. patřil P. k Bílému Újezdci,
se přip. l. 1359 jako přísl. vl. 1611—1614 keSmeěnu a 1614—1850
(1549—1603 k Drslavicům, kapitole u sv. Víta.
Plchov, n. ves, l. 1403 přísl. hradu
k Vimberku). V 15. st. jme
novánaŘemdihovice (řemdih: Kol Třemšína.
Plóckenstein viz Plech ý.
ben, jakoby sloula Kolbenberg).

Plešivec,

samota u Berouna, n ves,

Plone, n. manství koruny České, jež

která byla po smrti Viléma Zajíce z Val ]. 1459 při Sasích zanechána.
deka (1319) darována ke kl. sv. Dobro
Ploskovice (pův. Ploskovici), ves u Li
tivé, ale od něho prodána. V 16. st. byl toměřic, jež se přip. již r. 1057 v zákl.
listu Litoměřickém. Pavel tu dal zemi
tu les, který patřil obci Berounské.
Plešivec (t. j. Holý neb plachý vrch), kostelu Litoměřickému. Sice patřila ostatní
od konce
oblíbené pojmenování hor v Podbrdsku. ves řádu Svatomářskému
Ok. r. 1150 jmenovala se tak hora u Be 12. stol. L. 1436 P. zastaveny Jakubovi
od něhož před r. 1440
rouna; název starožitného P. u Jinec vy ze Vřesovic,
pánům z Polenska postoupeny. L. 1475
skytuje se teprve v 16. st.

Plešnice,

ves u Touškova, n. s tvrzí, držel je Jindřich z Rahšteina,

později

l. 1360 sídlo Držkrajovo, l 1379 rozdě Ploskovští z Drahonic,l.1527.lan
a později
lená mezi Racka, Lvíka a držitele hradu Březenský z Vartemberka
Bubna. Tito v 15. st. celou ves k Bubnu Trčkové : Vitence, jimž l. 1545 dě
přikoupili. Po spustění téhož hradu sídleli dičně prodány. L. 1568 k. je od nich

Chlumčanští z Přestavlk na zdejšf OldřichDubanský

z Duban. Po jeho

tvrzi. Od nich se dostaly P. (1565) Úli smrti dělena pozůstalost mezi několik dě

kteří prvotně odtud diců a P. dostalyse Kostomlatským
pocházeli. Drželi P. až do 17. st. Později ze Vřesovic. Díly jich sloučil Petr starší
ckým z Plešnic,

přip. k Čeminům.
(1- 1604) a l. 1618 je držel Jan Habart.
Pleva, n. ves u hory Plevky, jižně od Po něm spadly na krále a darovány ]. 1632

700

Plotiště — Plzeň

JindřichoviŠlikovi

z Holiče. Od dcery ského. Při založení neb brzo po něm vy

jeho M. Sidonie prod. ]. 1663 Juliovi
Jindřichovi kn íž. S as ké m u. Odtud měly
též držitele, jako ostatní Toskanské statky
& naposled se dostaly svěřenským právem

v držení J. V. císaře Frant.

Josefa

I.

Plotiště, farní ves u Hradce kr., jež
patřívala prvotně ke hradu Hradeckému.
L. 1318 povstal tu malý městský statek
(později Kydlinů z P.) a v 15. st. tvrz
se zemanským statkem, který držel l. 1468
Řehoř z P. L. 1475 k. jej obec Hra

decká

a později získala také statek

stavěny kláštery pro Dominikány (černý)
& minoritský (šerý), též farní kostel, kte
rýž odevzdán !. 1310 králem Jindřichem
křižovníkům německým. Prvotní německé
obyvatelstvo podlehlo Čechům teprve Ok.
[. 1400. Král Jan udělil obyvatelům (I341)
svobody, jiných se jim dostalo ]. 1363
a 1372. Václav IV. město za věrnost
(1406, 1410) slevením berní odměňoval.
Působením Václava Korandykazatele stalo
se, že jedna strana odevzdala město Žiz.
kovi (1419) & křižovníky z fary vyhnala.
Umysl učiniti P. baštou husitství, se ne.
vydařil; l. 1420 opanována vojskem krá
lovským, strana pod jednou obdržela vrch
a druhá se vystěhovala. L 1421, 1427
a 1431 od podobojích oblehána. Tužší

Kydlinovský. Kromě toho tu byly ještě
dvory svobodné. Na jednom seděli Nejedlí
z Vysoké, Panští ze Střežetic a Králové
z Dobrévody. Od r. 1636 patřil Jezovitům
a od r. 1677 ke Přínu. L. 1787 tu zříz.
fara a 1. 1788 vystavěn kostel. (H. ll. 221.) bylo obležení l. 1433 skrze Prokopa Ho—
Plotiště, kostel na návrší nad Slatinou lého, které 10 měsíců trvalo a jen bojem
uChocně. jenž byl r. 1349 farním a po u Lipan přetrženo bylo. Za statečnou
stoupen k biskupství Litomyšl. U něho obranu obdrželi měšťané od císaře Zik
byla tehdá tvrz a vladycké hospodářství, munda mnohé milosti. Obecní hospodář
jež patřilo od r. 1409 Mstidruhovi z Adlar. ství stálo odtud dobře, tak že do 17. st.
Od něho je k. 1434 Jan Veselík pořád statky kupovány. L. 1449 přistou
z Chlumu.
Později drželi jej Slaškové pili P-ští k jednotě Strakonické, ale pod
& Špínové společně. V 15. st. spustl dvůr řídili se 1. 1452 Pražské vládě akráli Ji
a dostal se v držení obce Mýtské (1480). římu do r. 1465 zachovávali věrnost.
Podací bylo v 15. st. rozdělené; polovice Na vyzvání papežovo spikla se výstřední
patřila ke Slatině, polovice ke Šnakovu. strana proti straně králově, vyhnala ji
Fara za neznámé doby zanikla. (H. II. 255.) z města & poddavši se později Matyáši
Ploučnice (nikoliv Plznice), řeka, jež Korvínovi, posádku jeho do města přijala.
se přip. r. 1226 (Pulsnice, 1291 Polsteniz, Ok. ]. 1460 začaly se knihy městské
psáti po česku al. 1468 vytištěna tu
1374—1409 Plúčnice).
Ploukonice (dříve Čaploulzouice, prv. první česká kniha. Za válek tehdejších
Načeýlukouici), ves u Turnova, n._manský přestěhovala se sem kapitula Pražská a
statek k Rohozci, jenž ]. 1507 Alšovi ze Hilarius Litoměřický administrator odtud
Sovince osvobozen, pak k Albrechticům stranu pod jednou k boji podněcoval.
patřil al. 1614 ke Svijanům koupen. Ves L. 1480 k. obec rychtu. L. 1507 oblehli
patřila v 16. st. k Rohozci a od r. 1615 P-ští škůdce svého Jana Bavůrka ze Švam
ke Svijanům.
berka a dostavše ho, kázali ho stíti.
Pluskov (něm. Stockern), véska u Vyš L. 1500 zamezeno stěhování Němců, kteří
ního brodu od 14. st. přísl. hradu Rožem by se nechtěli učiti česky a l. 1504 vy
berka.
povězeni židé. Za věrnost Ferdinandovi !.
Plzeň, kr. město, založeno asi 1. 1290 l. 1547 prokázanou, obdrželi P. první
od krále Václava ll., když prvotní Plzeň místo na sněmu po Pražanech, ač pak
(Plzenec) bezpečnosti zemské již nevysta měli nákladné spory s Kutnou Horou.
čovala. Před tím stála tu ves Malice V l. 1554—1559 vystavěna radnice. Král
(v místech Saského předměstí). Nově za tu přebýval, též arcikníže Ferdinand, který
ložené město nazváno Novým Plzněm tu 1. 1555 turnaj strojil. V 16 st. tu
a vysazeno právem Starého města Praž mnoho stavěno od \'laských mistrů. Proto

Plzeň — Plzenec
že se tu víra pod obojí vzmáhala, přívr
ženci její [. 1579 z města vypovězeni.
Také Rudolf II. tu dvorem býval. L. 1618
obležena P. od Mansfeldova vojska a padla
v moc stavů, při čemž velká škoda na
staveních učiněna. Teprve ]. 1621 dostala
se v moc císařských a to podplacením
velitelů za nepřítomnosti Mansfeldovy.
Za ty útrapy obdrželi P. (1627) majestát
na vzácné svobody, zejména vynětíz moci
podkomořího. L. 1633 a 1634 byl tu
Albrecht z Valdštejna s vojskem al. 1634
po dvakráte podřízení velitelé se mu
k věrnosti zapisovali. Za Ferdinanda Ill.
a Leopolda I. usilováno o zřízení biskup
ství v P., ale vždy pro odpor měst. rady
zmařeno. V 17. a 18. st. nepovznesla se
P. na blahobyt, kterého dosáhla v 16. st.
L. 1141 obsazena Francouzi a Bavory,
ale i. 1742 vypuzeni. l.. 1770 a 1784
svobody města potvrzeny. L. 1776 založ.
tu německé gymnasium. Za cís. Josefa ll.
zrušeny oba kláštery a tři kaple. V na
sledujících dobách bořeny hradby, brány
a věže a jiná stavení druhdy i zbytečně,
jako ku př. kostely sv. Markéty a sv.
Ducha. První polovice 19. st. vyplněna
jest působením prof. J. V. Sedláčka &
J. Smetany. L. 1832 stavěno divadlo,
v l. 1839—1842 stavěn měšťanský pivo
vár, k němuž ]. 1839 druhý a v posled
ních letech třetí přibyl. Od r. 1850, kde
se stala P. sídlem c. k. úřadův, shledati
lze rychlý vzrůst a rozkvět města. D0 l.
1850—1862 padá velký rozkvět trhů,
v l. 1861——1873 založeny dráhy sem
ústící. V následujících letech zakládány
školy a užitečné ústavy, jako 1. 1863
gymnasium, l. 1874—1893 stavěny obecné
školy, 1. 1876, 1885 průmyslová škola,
1. 1878 museum, ]. 1883 vyšší dívčí
škola, 1. 1886 obchodní škola, 1. 1888
reálka, l. 1892 učitelský ústav a rolnická
škola. V l. 1879—1881 obnoven kostel
a v l. 1888—1889 zřízen vodovod. Zna
menití rodáci: Zdislav Chrt (1402), V.

Koranda, Proko

: P.

1453\, Jan

Doubr vský z Doubravky (1- 1553), Jindř.
Písecký : Horšova (1- 1586), Volfgang
Zelendár z Prošovic (1- 1619), Jan a Ma
těj Tannerové, Jan Ctibor Kotva z Frei
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feldu (1-1637), Šebest Berlička, D. Alcxius
(1- 1636), l.. Widmann (1- c 1756), Fr.
Němeček, V. Sedláček (1-1835), St. Zauper.
Fr. Sequens (1- 1896), .l. Sch'óbl. Erb:
Štít křížem na 4 pole rozdělený; v 1.
stříbr. dva zlaté klíče (1466 od papeže
Pia), ve 2. zl. oděnec s kopím a v pravo
od něho půl černého orla, ve 3. zeleném
velbloud přirozené barvy, ve 4 červeném
stříbr. tista se zl. obojkem. Uprostřed

štítu jest prvotni erb, totiž stř. hradba
s dvěma věžmi a otevřenou branou, v níž
stojí postava Českého krále s mečem
a štítem království. Nad hradbou panna
v stříbr. oděvu, držíc prapory, v pravici
říšský, v levici český. Nad štítem dvě
helmy s červenými a stř. přikrývadly,

nad tím v pravo želez. halapartna, vlevo
zl. buzikán, mezi nimi tři zl. pahrbky se
zl. křížem a nad nimi stuha s nápisem:
In hoc signo vinces; v pravo a v levo
ratolesti. To vše drží anděl, maje na hlavě
věnec & na čele zlatý křížek (Spis pa
mětní Jednoty samosprávných úředníkův

1895)

Plzenec (i Stará

Plzeň) městečko

u Plzně, prvotně podhradí z hradu, který
byl založen na hoře nad ním se vypína
jící. Na hradě a v podhradí bývaly ko
stely sv. Vavřince, sv. Jana, sv. Máří, sv.

Petra (rotunda ještě stojící), sv. Martina,
sv. Kříže a sv. .Václava. Hrad přip. se
poprvé l. 976, když tu císař Ota Il. od

echů poražen. V l. 1003—1012 tu byla
mincovna. Ok. l. 1050 lměžic Zpytihněv
prý měl P. s krajem za úděl. L. 1109
přebýval tu kn Vladislav, I. 1134 sešel
se tu Soběslav s císařem a v l. 1213—
1216 byl zde kněžic Děpold. L. 1224
kralevič Václav tu byl dvorem, maje
kraj za úděl. Za těch dob sídleli zde ko
morník, purkrabě_ sudí a vladař, též arci
jáhen. Ve 13. st. mizela důležitost P.
jako pevnosti a ustupovala novým pev
nostem Stříbru, Domažlicům a Klatovům
Podací nad kostely dostalo se v držení
kl. Chotěšovského, ostatek kromě pod
hradí zanikl. Zboží okolní zůstalo v držení
králů a podřízeno od r. 1360 hradu Ra
dyni, ale podací í'ar. kostela náleželo
kancléřům. Mčko. obdrželo l. 1361 svo

Plzenská
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body, jež !. 1455 potvrzeny. Až do konce
15. st. patřilo k Radyni, pak do r. 1561
k Zelené hoře a od r. 1561 ke Šťáhla
vům. Kostel l. 1689 obnoven. Ještě ke
konci 18. st. byl P. městečkem, ale pak
sklesl na ves. Nyní se domáhají oby
vatelé zase povýšení na městečko.

Plzenská

3. děkanství

neb kraj arcijáhna
neb kraj děkana P_

obsahovalo ve 14. a 15. stol. fary a ko
stely Plzeň, Plzenec, Kostelec, ChOtikov,
Druzdovou, Ledce, Krašovice, Bělou, Ti
sou, Lozu, Uněšov. Všeruby, Lešťany

řeka v l. 1558—1610 ná Břízu, Sulislav, Jeznou, ijrnice,

zev dílu jednoho řeky Mže.

Plzensko, Plzenský

Kozo:

lupy, Touškov, Malesice, Dobřany, Seky

Kostelec, Litice, Chvalenice (Ovad
kraj 1. název řany,
a stav jeho !. 1573 v l'am. arch. VIL

správního a soudního území, jež se vy
skytuje většinou jako území poddané
zemskému úřadu v Plzni, t. i. jako Pl
zensko, Klatovsko Domažlicko a Mežsko
pohromadě. Jako úředníci jeho na hradě
Plzni (Plzenci) sídlící se přip. 10.8 Jan
sudí, 1146 Jimram sudí, 1160 —1167 Dr
slav purkrabě, 1175—1176 Sezema p.,
1177 Suda p., 1189 Drslav p., 1192 Jan
soudce (1213 Děpolt popravce) 1220—
1224 Zbramír sudí, 1229 Ratmír komor
ník, 1232 Břetislav p. (?), 1238 Sasin
-sud". Do následující doby padá zřízení
menších úřadů v témž kraji, zejména se
přip. l. 1252 Stříbrský, 1298 Domažlický
a Klatovský. Zdali zůstal větší úřadv Pl
zenci, není známo, ale přip. se vladař
krajský v padělaném listu Břevnovském,
1269 Drslav sudí, 1272—1283 Jindřich
z Podmokle komorník, 1284 týž, Oldřich
soudce, 1285, 1286 Bohuslav zBoru ko
morník, 1318 Bušek z Boru popravce.
Ok. ]. 1340 byli tu dva popravci, dva
komorníci a sudí neb úředník. Kraj se
zhruba udržel ve svých mezích od 13. st.

až do 1. 1751. jsa i nějaký čas údělným
knížectvím. Berně se vybíraly pro čtyři
obvody, z nichž tři odpovídaly menším
úřadům a z těchto dva se udržely až do
r. 1420. Popravu vykonávali od 15. st.

dva krajští hejtmané, někteří páni a ně
která král. města. L. 1751 rozděleno P.
na podíly Plzenský a Klatovský, jež však
brzo nazývány i kraji. Na r. 1850 zří
zena krajská vláda v Plzni pro větší část
P. a Prachensko a větší část bývalého
Mežska přip. k Chebsku. L. 1854 oddě
leno Prachensko a nový kraj Plzenský
aspoň v soudních věcech potrval do

dneška;

2. arcijáhenství

Plzenského viz Arcijáhenství;

224).

Pnětluky, Netluky (pův.Pnětluci)
ves u Lovosic, l. 1415 sídlo Mikáskov0,

1.1526JiříkaStroupeckého ze Stroup
če. Asi od 1. 1530 byly v držení Kaplířů

ze Sulevic

(1532 Volfa, 1542 Albrechta,

pak Jana, 1587 Volfa a bratří, 1587
Václava). L. 1623 zabrány
Adamovi

Kelblovi : Gejzinku a prod.F1-ant_
de Couriers
Od jeho potomstva
přešly ke sklonku

téhož st. na pány ze

Šení'eldu,
jimž až do 1. 1704 patřily.
Až dol. 1773 měly stejně držitele se
Šonvaldem, pak zase byly statkem o sobě.
N. tu bývala tvrz.

Pnětluky, Netluky

ves u Loun, jež

byla sídlem Zvěsta a syna jeho Sulislava.
(1230—1256).
Ve 14. st. byl tu farní
kostel, jehož pány podaclmi byli 1 1380

Markvart z Řebřík, 1409—1414 Bušek
ze Žirotína
a pak jeho syn Jan. Ok.
l. 1443 nabyl jich Beneš z Kolovrat,
jehož potomstvo je drželo k Ročovu a
k Pravdě. V 16. st. přip. od Vřesovcův
k Novému hradu. V 17. st. zanikla fara
a l. 1765 kostel znova vystavěn. N. tu
bývala tvrz.

Pnětluky,

dvůr u Bělice n. s tvrzí,

l. 1318 sídlo Radslavovo, ]. 1388—1401
Jarohněva Chrta. Až do r. 1539 byly

vdrženíBezdružických z Kolovrat,

odtud Bechyňůvz Lažan, (1539Jana
a dcer jeho, 1560 Jana, pak Jindřicha,
1578 Václava ml., 1596 Jana). L. 1622
zabrány Václavovi B. z L. a puštěny ke
Konopišti. L. 1665 zase odprodány &
patřily rodinám z Heunegku, Tamům
a 1732 Leveneurům.
L. 1751 k. k Ja
blonné (MB. V. 48).

Pnětluky ——Počaply
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Pnětluky n. ves neznámého položení, l. 1416 s ním Blažek a l. 1440 Jan
jež v l. 1115—1186 patřívala klášteru a Diviš. V 15. st. přik. k Cholticům.
Kladrubskému.
Poběžovice prvotnínázevRo n š perka.

Pněv, Pňov, vesu Poděbrad, jež kou

pily r. 1265 nábožné paní Jitka a Lid
mila z Hradce od pana Jaroše z Poděhus,
aby ji darovaly klášteru Pohledskému.
Před 1' 1344 byl tu farní kostel. Tehdá
držel P. Jakub Provod a r. 1363 Heřman
1P
Vl. 1410—1418 bylo podac1 ko
stela rozděleno mezi vladyky Předhrad
slté a Dobřenské. Část vsi dostala se tehdá
k Předhradí a potom k Poděbradům.
Ostatek drželi Dobřenští, sedíce na tvrzi.
Statek ten teprve ]. 1630 k Poděbradům
přikoupen. V 17.. st. zanikla fara, kostel
pak !. 1789 zrušen a prodán (H. Xll. 23).

Pobibuky, viz Pojbuky.
Pobipsy, (obec. Polipsy,
bipsi),

pův. Po

ves u Kácova n. s tvrzí.

Zde

seděli l. 129-5 Křišťan, !. 1328 Markvart.
Ve 14. st. byl tu í'ar. kostel, jehož poda

cími pány byli 1355 Jeniš, Jeniš a Jin
dřich, 1370 Čeněk, 1395 Máňa, se synem
Markvartem Zbohem spolu s cizími vla
dykami. Z pozdějších přip. se 1417 Jin
dřich a 1440 Čeněk. Ondřej Androvec

z .listbice

prod. P. (1487) Slavatovi

z Chlumu. Patřily odtud k Čestínu kostelu
a od r. 1623 ke Kácovu. Fara v 17. st.
Pněvany, Pňovany ves u Stříbra, zanikla (H. KU. 234).
Poboř, Poboří ves u Kouřimě, jež
v níž patřilo hospodářství nějaké r. 1205
klášteru Kladrub. Na vladyctví zdejším patřila k prvotnímu nadání kláštera
seděli 1239—1242 Beneš, 1242—1269 Sedlec. (1142). Za neznámé doby od
cizena P. Albrecht Amcha z Borov
Vavřinec. L. 1379 tu byly dva statky
a část jednoho darována ]. 1396 kl. Stří nice prodal ji (1515) obci Kutno
brskému. Od 15.st. seděli tu pp. z Říčan. horské, která tu byla do r. 1850 vrch
ností.
K žádosti Oldřichově (1545) na městečko
Počaply, farní ves na levém břehu
povýšeny. Ač je Říčanští dvakráte prodali,
zase jich nabyli, naposled l. 1710. L. 1796 Labe u Litoměřic, po níž se nazýval
přik. k Lišťanům. Erb: Červ. štít s bílou r. 1262 Dmitr z P. Farní kostel byl tu
branou, stínkami, vraty otevřenými, dvěma již před r. 1409. P. patřívaly klášteru
věžemi a mezi nimi půldruhého listu lek Břevnov. (1395, 1406) ale jako podací
pan vyskytuje sev ]. 1409—1411 Vilém
nověho (Říčanských).
Pněvice, Pňovice n. farní ves, která z Hazemburka P. drženy až do 1. 1850
stávala na Rovinách proti kostelu sv. Bar k Hrdlům. Kostel ]. 1724 skrze stavitele
bory v Kutné Hoře P. patřívaly ke ka Kiliana Dinzenhoíera vystavěn.
pitule Pražské is podacím koste1a sv.
Počaply, ves u Roudnice, v níž byl
Václava. Proto že se Kutná Hora do farní kostel již před r. 1357. P. patřívaly
statku kapitulního rozšířila, patřila část klášteru kartouzskému u Prahy, jenž tu
její zejména i íil. kostel sv. Barbory do měl podací & klášteru sv. Jiří. 11. 1436
V l. 1521
farnosti P. 7. toho vznikaly pře s kl. Se zastaveny Ješkovi : Roztok,
dleckým. Obyvatelstvo bezpochyby se vy —1850 patřila část k Beškovicům a část
stěhovalo do města. Kostel (a prý druhý k Beřkovicům; tato b)l& r. 1554 na
kostel sv. Petra a Pavla) udržel se do krátký čas oddělena. V 17. st. fara "za
r. 1786, kdež zrušen a prodán (M. XI. niklu.
Počaply, farní ves u Berouna, v ní!.
101. P. A. XVl. 403).
Pňovice,
n. ves (soudíc ze jména) byl farní kostel před r. 1361. R. 1364
a l. 1490 aspoň položení tak jmenované seděl tu Bořita z P. r. 1373 držena ves
ta ke Zbirohu, r. 1399 mělji Jíra : Roztok
v krajině u Kadaně.
Poběžovice,
ves u Přelouče n, & od r. 1410 patřila k panství Karlštein.
s tvrzí l. 1399 statek Staňka Slaměnce Část patřila ke kapli na hradě Nyžburce
a Martina. L. 1401 seděl tu Mareš pře & nechaná l. 1472 pánům, když tu kněze
dek Tuněchodských : Poběžovic, nebude. V 16. st. náležely k Popovicům
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od r. 1586 k Točníku a vl. 1590—
1850 ke Královu Dt'oru.
Počátky,
město, l. 1303 dědictví
Perchty, sestry Zaviše Falkenšteinského,
která tu věno Vítkovi ze Švabenic, dru
hému muži svému, zapsala. Ve 14. st. tu
byl far. kostel. P. byly 1. 1355—1359
v držení Štěpána : Březnice. L. 1385

a drženy k Novému hradu. Ok. ]. 1570
dědičně puštěny pp. zLobkovic a v l. 1575
—1577skoupeny k Touchovícům. L. 1615
odprodány k Vršovicům. V 17. st. fara
zanikla. (M. XXIII. 29).

Počepice, farní ves u Sedlčan, po níž
se nazýval r. 1219 Ctibor z P. Ve 14_ st.
byl tu far. kostel, jehož podací patřilo
držel je Jan : Hardeka purkr. Maid z polovice (i s částí vsi) ke Chlumci, z po
burský a ten je prodal (1389) Jindřichovi lovices tvrzíPočepickým z Počepic,
z Hradce.
Po tomto (1- 1398) následo— jichž předkové byli Volkéř, Linhart (1385
val syn jeho Jan mladší ('|' 1420) a od , —- 1404),
Odolen (1391—1404), Dik
té doby patřily k panství Hradeckému.: 11- 1406), Mikuláš Rynart(1413), Bolesud
Za husitských válek prý hradby města (1406—1413), Jindřich (1444—1465),
pobořeny, pročež Jindřich 2 H. zase P. Jiří a Mikeš (1490), Štěpán (1507). Sy
hradbami opatřil a obyvatele od odúmrtí nové Václava P. prod. P 1559, ale
osvobodil. Milost ta [. 1508 i na před 1. 1568 zase k. od Kateřiny P. L, 1597
městí rozšířena a l. 1514 od Adama prodány Jindřichovi D oudlebskému
pak byly v držení Vrati
: H. potvrzena; od téhož pána obdrželi. z Doudleb,
i jisté dědiny. Jiné milosti obdrželi 1559 slavův a od 1. 1609 Polyxeny Lobkov
atd. od Jáchyma : H , jenž_koupiv Žirov ské, od jejíž potomků přip. ke Chlumci.
nici, P. k ní připojil. Potomní výsadu Kostel ]. 1790 rozšířen.
(MB. VI. 52),
obdrželi 1591 od Adama, 1606 a 1629
Počeradce, ves u Postoloprt, jež patřila
od Lucie Otilie Slavatové. Za tehdejších _od r. 1209 klášteru Oseckému. Po
válek město od Švédův vypleněno, při r. 1420 odtržena a v druhé polovici 15. st.
čemž všechny staré výsady shořely. Po držena k Mostskému hradu i s klášterstvím
zdější svobody pocházejí od Adama Sla Postoloprtským, k němuž později při
vaty (1653), Adolfa Vrat. ze Šternberka pojena.
Počernice dolní, ves za Knrlínem, ok.
(1694), Frant. Leop. ze Št. (1707). Kostel
byl v l. 1594—1773 pod patronátem l. 1330 statek Štěpána Puše po otci Mi
jezovitův. Ok. ]. 1600 postaven kostel kuláši a l. 1361 Doroty, vdovy po něm,
Božího Těla a ok. l. 1694 kaple sv. Anny. 1. 1381 Jana z Cách. Tehdá tu byl far.
L. 181 1větší část města vyhořela a l. 1850 kostel. L. 1508 držel je Jan

stalo se sídlem c. k. úřadův. Znamenitý
rodák: Tomáš Pešina : Čechorodu (1-1680).
Erb: modrý štít zl. čarou rozdělený,
v pravém poli zl. hvězda Šternberská
a písmena AW, v levém zl růže Hra
deckých a písmena AL. Štít, nad nímž
jest zlatá koruna, drží dva andělé.

Počedělice,

: Mirovic,

Široký
pak Johanka vdova jeho, po

níž spadly na krále. L. 1562 prod. Ma
tějovi Hůlkovi, od jehož syna je k. 1595

Maryje Čejkova

Čejkové

z Řezna. Drželi je pak

z Olbramovic

(1606 Jero—

nym, 1609 Rudolf) od r. 1611 Mandaléna

Kaplířova.
ves u Loun, která se přip. Slavatové

L. 1622 zabrány Markétě
ze Smiřic a prod. Janovi

z Kapršteina.
r. 1219, kdež od biskupa kl.Valdsaskému Danielovi Kaprovi
zastavena. Před r. 1361 byl tu farní L. 1644 k. je Rudolf hr. Colloredo.
kostel. R. 1347 vyměnil si P. Sezima V 18. st. drželi P. hrabata Sweerts
z Rožmitálu od biskupství za svoupo a až do r. 1803; od r. 1809 patřily
a o
lovici Rožmitálu a seděl tu do r. 1377. M. Václavovi Dohalskému
V l. 1387—1403 drželi P. Škopkové

r. 1825 Enisům.

Fara v 17. st. za

z Dubé, ale od r. 1407—1429 patřily nikla.
Počernice horní, ves za Karlínem
zase k arcibiskupství. Ok. r. 1422 držel
je Rydltéř z Polen sk a, Později byly na poč. 14. st. tuším statek Zipoty Be
v zápisném držení pp. z K olovrat
nešovského a l. 1329 jeho synův. Karel IV.
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oddal l.

1366 P. k vysokému učení. vyhořely. L. 1850 staly se P. sídlem
Pražskému, které je ve 14. st. pro c. k. úřadův. Erb: Modrý štít, v jehož
najímalo. Od 15. st. spravovány z Michle. zpodu stříb. hradba s branou otevřenou,
Počínovice,
(prvotně P 0 čin o vic i, zl. mříží zpodjatou, aveřejemi své barvy,
špatně Poěejovice
z něm. Potzowitz), za tím dvě čtverhranaté věže též stř.,
ves u Horš. Týna, l. 1379 statek Jindři každá sokny, cimbuřím, červ. střechou
chův. Také tu měl kl. Kladrubský statek. sedlovitou a makovicemi. Mezi věžemi
V 16. st. tu bylo svobodství, jež se ještě je erb pp. z Gutšteina, totiž zl. štítek
a na něm troje jelení rohy černé
1. 1789 pamatovala.
Počinovíce,
farní ves u Kdyně, jež barvy.
Podhoří (staroč. Podbořie), ves u Be
patřila k osadám Chodův Domažlických.
L. 1787 tu zřízena lokalie a l. 1856 chyně, jež patřila r. 1291 ke zboží Sepe
fa'1a
kovskému a odtud k biskupství a r. 1307
Podbezděz viz Bezděz.
k panství Přiběnickému, později a až
Podbořanky, farní ves u Jesenice, k r. 1551 k Bechyni. L. 1551 k. je
Potom
v níž byl farní kostel před r. 1367. Oldřich Bechyně z Lažan.
tu postavena tvrz, která patřila Čabe
P_ patřívaly až do r. 1420 klášteru
Plasskému.
Zastavenypak, přip. k pan lickým ze Soutic do r. 1623. T. r.
:: přip. je
ství Petršpurskému, od něhož přiděleny koupil je Jan de Vitte
k Žíhli, ale 1. 1622 zase koupeny. V 17. k Opařanům (H. Vll. 56).
Podbradec, ves u Libochovic; v 15.
st. zanikla fara; l. 1786 zříz. tu lokalie
a l. 1858 fara.
st. z části přísl. Budyně, sice statek 1452

Podbořany, (pův. Podbořané, t j. Erharta z Hořan, 1495—1510 Erharta
až od r. 1528 Jiříka
prvotně ves z Hertenberka,
o r. 1420 z Pouchova. L. 1542 k.i s tvrzík Pe

pod borem bydlící) město,

kl. Postoloprtského.

opanovali je Žatečtí a dán jim l. 1436 na ruci al. 1597 zase odprodán Adamovi
ně zápis, ale ]. 1436 také zapsány Pfefrkornovi z Otopachu, jehož
Burjanovi a Janovi br. z Gutšteina,
synům do 1. 1617 patřil. Tehdá jej k.
Držen
kteří opanovali. Burjanov1, potomku Eur-; Jan David Boryně ze Lhoty.
janovu ]. 1480 potvrzeny. Drženy l-:Chýším pak kMšeněmu,l. 1669 odprodán &l. 1675
Za neznámé doby povýšeny na městečko. k. Budyni.
Podbrdsko, Podbrdský kraj 1.
L. 1535 dědičně doprodány Šebestianovi
z Veitmile, ale ten je 1. 1538 Volfovi území správní a soudní, jež jsouc přiro
z Gutšteina prodal a drženy napořád: zeně omezeno Brdy a lesy a horami
k Chýším. Mikuláš z Lobkovic prod. je Křivoklátskými, obsahovalo hlavně po
|

1

z Ho řičí Litavy. Prvotně se nazývalo Tetín
liče, jenž l. 1576 mčko obdařil svobo skem po hradu Tetíně, kdež sídlíval
dami. Za něho ]. 1580 kostelní knihy ;lovčí. Po založení Berouna pozbyl T. dů
založeny. L 1586 prod. Kryštofovi Fictu ležitosti. Poprava pak vykonávána z no
movi. Potomku tohoto Jetřichovil. 1623 vého hradu Nyžburka aimenší úřad byl
zabrány a prod. vdově Heléně Kateřině v Berouně. Tento zanikl buď za krále
ze Štensdorfu a tato je prod. (1626) Ju Jana neb Karla IV. a P. podřízeno úřadu
lianoviJindřichovikn.Saskému. L. 1590 Rakovnickému. K témuž kraji patřilo
město i s kostelem vyhořelo, l. 1647 i v příčině p0pravy. Ještě l. 1506 zů
od Švédů drancováno. Skrze dceru kní stávalo pod hejtmany kraje Rak. Za Ferdi
žete dostaly se P. mark. rodu Baden nanda I. míval svoje hejtmany & udržel
skému,
jemuž až do r. 1785 patřily. pak svou samostatnost až do r. 1850.
Tehdá zabrány od dvorské komory jako Od 17. st. nazýval se Berounským
odumřelý statek a zpravovány od státní krajem a l. 1714 k němu přip. Vltavsko.
2. děkanství neb kraj děkana Podbrd
správy až do r. 1837, kdež zase prodány.
L. 1720 dccela, l. 1734, a 1748 z části ského, obsahovalo ve 14. a 15. st. fary
(1574) Kryštofovi ml. Šlikovi
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a kostely: Beroun, Tetín, Počaply, Tmaň,
Borek, Všeradíce, Liteň, Řevnicil Mníšek,
Kytín, Knín starý, Hraštici, Svaté pole,
Lhotu dlouhou, Píčinu, Skřípel, Neumě
tely, Bezdědice, Lochovice, Jince, Mrtník,
Hořovice, Žebrák, Praskolesy, Zdice, Cer
hovice, Zbiroh, Řebříky a Veliz.
Podbřeží, n. ves u Opolan, která pa
třila v 15. st. ke hradu Kolínskému.

Podčaply, viz Počaply.

n. v. p. M. vystavěna). L. 1501 zastaveny

P. Kateřině kněžně Saské a l, 1502
Mikuláši ml. Trčkovi
z Lípy (t. r.
obec od krále obdarována). L. 1505 P_
vyvazeny. Král Ludvík dal obyvatelům
l. 1524 právo volně se stěhovati. L. 1530

zastaveny P. Albrechtovi

z Gut

št eina a po vyvazení zase ]. 1540 Ada.

movi Lvovi z Rožmitála. T. r. kou
pil je Jan starší Trčka z Lípy, ale

Adamovi,
šosu od něhož ]. 1542 vyplaceny. L. 1548
zámek a l. 1552 kostel stavěn; vl. 1552
Poděbrady, (pův. Po d ě b ra d i) město —1557 tu arcikníže Ferdinand přebýval.
a hrad, pův. trhová ves, která se přip. L. 1580 zase v zámku stavěno. L 1612
poprvé r. 1224 (sice přip. se Arnolt z P. obci potvrzeny svobody al. 1616 dostala
r. 1199 v listu podvrženém). Páni z P. svobodu na krčmy. L. 1620 zapáleno
byli potomky Arnošta Sezemice (1189— město od vojáků, při čemž radnice ispa
1207) totiž Hroznata (1224—1237) a pak mětmi vyhořela. L. 1631 P. od Sasů
Vilém a Beneš. Od nich vybaveny P. jako opanovány a v potomnícli letech od vo
prvotně král. hospodářství a vyskytují se jáků sužovány. L. 1647 založeny kostelní
od r. 1268 jako království, sídlo purkrabě knihy. 1.. 1648 a 1666 potvrz. svobody,
_a vladaře. Králové tehdejší tu někdy pře ]. 1681 město i se zámkem vyhořelo.
bývali. Ok. l. 1339 převzal jeho správu V l. 1703—1713 pronajaty byly P. spo—
zástavně Frenclin Jakubovic, později za lečnosti. L. 1723 zámek opraven a od
staveny Štěpánovi ze Šternberka a potom r. 1748 tu císař býval. L. 1752—1757
bratřím z Janovic. Hynek z Lichtem zamek docela přestavován. L. 1762, 1784
burka
obdržel je 1. 1345 v manství a 1796 obec dostala majestáty na potvr
a po něm náležely dceři Elišce vdané zení svobod. L. 1775 vystavěn most přes
za Bočka z Kunstatu
(1351 1“1373). Labe. L. 1840 prod. panství svob. p. Si
Po něm následoval syn Boček, jenž ok. novi al. 1850 stalo se město sídlem
l. 1416 zemřel. Když se synové jeho dě c. k. úřadů. Erb: štít zlatý a v něm zed
lili,. dostal Hynek P. Tento tu 1. 1426 bílá s stínkami, branou olevřenou, mříží
od Táborů aSirotků obležen a t. r. 11Nym zlatou a dveřmi žlutými, panty stříbrnými,
burka zastřelen. P, ujal bratr jeho Vítek, za zdí věž v prostředku, bílá okrouhlá se
jenž již l. 1427 zemřel. Syn jeho Jiřík 2. okny, kranclemi, červ. střechou a zl.
(podle některých pamětí l. 1420 na P. makovicí, okolo té věže orlice Minstrberská
narozený) vězíl tu 1. 1448 Menharta polovičná, totiž černá a červená se zl.
z Hradce, ]. 1450 Jindřicha z Gery, pyskem a zl. pazoury a stříb. pružinou
1452 Mik. Biskupce, 1462 Dr. Fantina, přes prsy; nad branou štítek stř. rodu
legáta papežského. Týž obdařil P. před Kunštatského s třemi černými pruhy.
tím na mčko. povýšené, načež teprve sy (H. Xll. 1).
Poděhusy, n. hrad nad Podeřištěm.
nové jeho 1. 1472 písemné ujištění dali.
Když se dělili, dostal Hynek k níže (Hrádek), který se poprvé r. 1262 přip.,

Poděbaby,

ves u Něm. Brodu, jež se hned potom zase navráceny

přip. r. 1278 jako
Brodského.

Minstrber

příslušenství

ský P. za díl (1472). Matyáš jsa majetkem Voka z Rožemberka.
aby Po něm jej držela vdova Hedvika ze
Když ]. 1492 zemřel, Šamberka. Páni : Rožemberka drželi P.
až do r. 1481. l.. 1402 tu zemřel Mik.

král Uherský usiloval o to (1489),
jej 0 P. připravil.

donutil král Vladislav dědice. že mu P.
prodali. Od té doby byly P. komorním
pansním. R. 1496 tu vězení a stínání
havíři (L. 1516 na tom místě kaple Na

Puchník z Černic, volený arcibiskup.
L. 1421 hrad od Žižky dobyt a vypálen.
Pustý hrad podřízen panství Helfenbur
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skému aod r. 1481 patřil k Vlhlavskému skými právy a spůsoby, platilo p., ač
zboží. (H. Vll. 158
. bylo nevelké, za městečko. Jméno to udr
Poděhusy, viz H r ád ek Č erv ený. žely P. ves při Lichtemburku, P. 11 Zví
Poděvousy, (pův. Poděúsi),ves u Týna kova a tak se jmenovalo ještě za naší
Horš, jež se přip. vl. 1115—1239 jako paměti i město Hluboká. R. 1555 sloula
přísl. kláštera Kladrub. L. 1379dr tak i ves při zamku Léštně.

žel ji Bohuchval : Krchleb,v

15. a 16.

Podhradí,

městečko pod Velišem, jež

st. patřila ke Hlohově, s níž přip. k pan bývalo vždy jeho příslušenstvím. Erb: štít
ství Týnskému.
červený, u jehož spodu stř. hradba s stín
Podezheim, n. dvůr u Hradce Král., kami, v níž věž čtverhranatá s branou
neznámého položení.
otevřenou, okny, cimbuřím, černou stře
Podhořany, (pův. Podhořané), ves chou sedlovitou a zl. mnkovicemi. Vbráně
u Čáslavě n. s tvrzí ]. 1356 statek Janův jest český lev.
Podhradíce, n. ves u Radvanic a Mrcho—
& jeho příbuzných, později přísl. hradu
Chlumu, od něhož na čas byl oddělen. jed (kl. Sázavského). L. 1378 seděl tu
L. 1541 odprodány Jiříkoviz Gerštorfu
Jakub (1- 1390). L. 1436 se přip. jako
(1- 1558), v jehož rodě (Jindřich T1602, přísl.kl. Sázavského.
Podlažice, ves za Chrudimí, n. bene
Mikuláš 1- 1608, Václav) do r. 1628 zů
stávaly. Následovalpak rod Kostomlat
dikt. klášter založený l. 1159 od blahosl.
ských ze Vřesovic, od r. 1678 Petr Vrbaty na vlast. statku. Prvním opatem
Mik.Straka z Nedabylic (1- 1720). byl Hugo. Prvotní nadání nebylo malé,
Pak je vyženil Pertolt Záruba
z H u k němu náležel mimo vesnice u kláštera
stiřan (1727), později následoval Jan i Boží dům a jiné důchody od dobrodinců
A—damRašín
z Ryz em hui—ka (1753— darované. Asi 1. 1224 ukončen Starodávný
1780). Později se tu vystřídaly rodiny nekrolog tohoto kláštera a ok. l. 1239
Dohalských (1786), Pachtů (1798), de vepsán do obrovské knihy (viz Dudík,
Fin _(1837), Vchynských (1840) a p. Forschungen in Schweden), kterou klášter
nějaký čas potom zastavil a nikdy již
(H. XII. 48, PA. X. 55).
Podhoří, viz P odstr á ň a Po vyplatiti nemohl. L. 1318 tu byl opatem
hořL
Artleb. Za jeho nástupců kl. zápasil se,
Podhoří, n. ves u Manětiny (snad závadami a proto před r. 1347 Boží dům
pod Horcem), jež se příp. r. 1227, jsouc zastavil. L. 1349 tu bylo mimo opata
majetkem Kojaty Hrabišice.
20 osob. Domaslav, opat (1360) přel se
Podhořovice, Pohořovice
(pův. 1. 1369 o lesy a l. 1373 byl sesazen.
Pogorovici) ves u Vodňan, která se přip. Po jeho smrti volen Bohuněk (1375), za
r. 1228 mezi statky kláštera sv.Jiří. něhož již stálo proboství téhož kláštera
Část ta po r. 1420 patřila k Heřmani. u Svídnice (na Práčově). Ke konci 14. st.
Sice tu bývalo dvoje manství ke hradu; klášter moudrým řízením se zotavoval;
Zvíkovu. Tato odprod. !. 1588 a dostala' opat Bartoloměj (1399—1406) také jmění
sel. 1590 obci Písecké, která iHeřman. přivětšoval. Král Václav IV. udělil opravu
získala. Oboje patřilo od 1. 1640 k Dra-—nad P. (1401) Jindřichovi Lacembokovi
honicům a od 1. 1706 k Protivínu. Také! z Chlumu. L. 1421 kl. od Táborských
tu bývalo 5 svobodství.
| dobyt a dokonce vypálen, tak že památky
Podhradí, býval název vesnice, která; jeho všechny (kromě křtitelnice Hradecké)
byla přihrazena ke hradu, tak že s nímj zničeny. Klášterství opanoval napřed hejt
byla v jednom zavření. Jméno pošlo odtud, *man Kroměšín (1427), l. 1436 zastav.
z Vratkova, od
že : pravidla býval hrad na hoře a p. Janovi Pardusovi
(před
pod ním, jako ku př. u Dubé n. S. neb něhož je Zdeněk z Postupic
Přiběnic, ale nezřídka bývalo p. s hradem r. 1454) koupil. Mezi tím žil titulární
na rovině jako u Rataj & Landšperka.. opat Bonifác z Volkenšteina (1448-—
Poněvadž obyvatelé zpravovali se měst-| 1460). Kostkové z Postupic drželi P. k Li
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tomyšli až do r. 1539, kdež prod. Slava
tovi z Chlumu.
Od té doby patřily ke
Košumberku a l. 1574 pánům dědičně
prodány.
L. 1577 dostaly se na díl
Albrechta Slavaty, od kteréž doby panství
se nazývalo Chrastským. (M. VII. 54).

Podlesice, (pův. Podlesici,

pod

si klášter část, která patřila Strahovským_
Asi od r. 1420 patřily P. k Poděbradům,
Kostel ]. 1817 znova vystavěn.

Podmokly, město protiDěčínu, prvotně
ves, jež se 1. 1454

a potom

jako přísL

hradu Děčína přip. Po smrti Gyntera
z Bynu (1- 1576) dostal je syn Jindřich

lesem bydlící), farní ves u Podbořan,
v níž byl farní kostel již před r. 1375.
Tehdá tu seděl Jan P., ale od r. 1408
drželi je páni z Dubé. L. 1514 patřily
k Novému Šumburku, později k Vintířovu

z Thu n u(1 646) bylydílemjeho syna, Jana
Arnošta (arcibisk. Solnohradského-i' 1709)_

& od 1. 1558 k Mašťovu. L. 1623 zanikla

Po něm

ml. s vesnicemi za díl (1- 1591) a vysta
věl tu tvrz. Po jeho smrti přišly zase
k Děčínu. Po smrti Jana Zikmunda hr_

zase

patřily k Děčínu.

Asi od

fara a kostel byl až do r. 1723 hlialním r. 1850 povstalo tu drahně průmyslných
k Vilímovu. Tehda fara obnovena.
“závodů a P. rychle vzrůstaly.
Podlešín, Podlešín vesu Ústín.l.., Podmokly, ves u Sušice, jež patřila
jež se přip. r. 1228 mezi statky kláštera z části kl. Břevnov.
Jiná část patřila
sv. Jiří. V 16. st. patřil ke Krupce, později kl. Vindberskému a držena pak ke Karl
odprodán. Obec města Ústí prod. P. (1612) šperku. Břevnovská část prod. l. 1525
Hendrychovi : Byn u, jenž jej přip. k Rábí. V 1;. st. seděli tu Cílové ze
nt Trmicům.

Svojšic

& později

Malovci.

Větší

část

Podlešín, vlastněPodl eš tín, i Pot patřila obcí Sušické již od 15. st.
líštín, Potlejštín ves u Slaného,jež Podmokly, ves u Touškova, jež pa
se přip. v základ. listu Boleslav. (1052)
a Vyšehradském (1086). Kapitule Vyše
hradské patřil až do r. 1420. V 15. st.
tu byl vladyčí statek. V 16. st. patřil
P. pánům z Martinic, od r. 1604 ke
Zvoleněvsi.
Podluhy, ves u Hořovic, jež se přip.
]. 1331 jsouc odtud přísl. hradu Valdeka.
Na poč. 16. st. byly zastaveny k Hořo
vicům, později zase vykoupeny. Po spuštění
hraduValdeka vystavěna tu tvrz. Od 1. 1623
patřily P. 11:Hořovicům a potom od vojáků
vypáleny. (H. VI. .

třila v l. 1115—1 186 klášteru Kladrub,
ale od r. 1269 byla statkem vladyčím
s tvrzí Jindřicha a synů jeho Jaroslava
a Jindřicha l. 1364 Sezemy & l. 1379
syna jeho Sezemy. Potomci jich byli

Podmoklští

z Prostiboře. Poslední

z nich tu 'byl (1510) Vilém. Později ná

sledovali Uličtí z Plešnic

Peruklové

z Šenraitu

a od r. 1525

(Hylprant

a Jiří, 1546 Šebestian, r. 1590 Jan Gedeon
& Sebestian). Ok. 1.1623 patřily k zámku
Bělé; od něho !. 1659 odtrženy al. 1660
jezovitům Chebským prodány. L. 1667
Podmokly, Pod m oky ves u Golč_ přip. k Malešicům, ]. 1676 koup. od kl.
Jeníkova n. s tvrzí, od 14. st. až asi do Teplského
a pátřily odtud ke Kruka
r. 1577 přísl. hradu Chlumu, asi od nicům.
r. 1580 přísl. statku Bračického. l... 1593
Podmokly,
ves u Zbiroha, jež se
dostal je Jan Bohdanecky' z Hod přip. r. 1252. Až do r. 1256 patřily kl.
k ova za díl a prod. je (1608) Mik. Břevnov skému, odtud ke Křivoklátu

Skalskému

z Dubu. Vl. 1611—1620 & z

části ke Zbirohu.

Na části od Křivo—

držel je Zikmund Materna
z Květ klátu odtržené byly vladyěí dvory (1370
nice, pak Jan Rudolf Trčka. V1. 1636 Ježek, Lačen a Zdeněk, 1402 Jan, 1413
—1703 patřily ke Golč. Jeníkovu :: později Zdeněk). V 15. st. celá ves i s tvrzí přip.
ke Krakovci. L. 1568 odprodány Salomeně
ke Žlebům. (H. X". 88).

a byly v držení
Podmokly,
ves u Král. Městce, jež Zvíkovské z Hochauzu
se dostala r. 1305 král. darovlním asmě Hochauznrův přes polovici 17. st. L. 1675

nou klášteru

sv. Jiří.

Tehdá tu byl násl. Sckerkové

ze Seděic,

kostel filialní k Vrbici. l.. 1409 vyměnil r. 1677 Michnové, od r. 1711

po

Sincen

Podmokly — Podolí
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dorfové. L 1747 přik. ke Křivoklátu stoupen dvůr Janovi Podolské mu
jenž tu tvrz vyzdvihl.
a l. 1771 se tu stal zajímavý nález pra : Lacemburku,

Po jeho smrti koupen zase k Ledči.
starých mincí (H. VIlI. 94).
Podmokly, Podmoky, samota n. (H. XII. 116)
'
Podol bílý, městec u Čáslavě, jenž
tvrz a dvůr u Lhoty Janovské (Uhl. Jano
vic), ve 14. stol. sídlo Svatoslavovo se přip. 1'. 1307, jsa prvotně vesnici.
(1- j. 1392) a Michkovo, l. 1413 statek L. 1393 dostal se král. darováním obci
Ondřeje Roháče z Dubé. L. 1511 je Čáslavské & od ní prod. (1407) Šimonovi
držel Václav z Říča 11,později Mandalena Pulovi. L. 1412 jej koupil Pavel Mailer,
ze Strašnic. L. 1547 přik. k panství pak patřil k Druhonicům. Ok. l. 1500
přip. se již jako městečko, jež patřilo
Zásmuckému. (H. XII. 242).

Podnavce, (pův. Podnavci),

n. ves Sekerským z Voděrad. l..15oo k.

v okolí Jílového. Odtud se psal 1322— je Mikuláš Trčka z Lípy. Dědic jeho
1348 Mikuláš : Podnavec al. 1414 Jan prodal je (1336) Sudovi z Řenče.
Prokop, který před r. 1437 zemřel L. 1546 dostal je na díl Zikmund bratr
L. 1444 patřily Bohuslavovi z Kame jeho a prod. jej 1. 1554 Václ. Ch oto u
chovskému z Nebovid. Odtudpatřil
nice. V 16. st. se nepřip.
Podniví, n. ves u Blovic, jichž část ke Zbislavi a l. 1695 přip. k Žehušicům,
ok. l. klášter sv. Ducha v Plzni od Duce k nimž od 15. st. jedno stavení patřilo.
: Vařin a Viléma mlad. ze Žďáru koupil. V 16. st. přip. se tu kostel a tuším fara,
L. 1545 patřilo P. ke Žďáru a později jež po r. 1620 zanikla. Kostel zůstal od
té doby íilialním. L. 1687 obdrželo mčko.
se nepřipomíná.
Podol, ves u Mn. Hradiště, jež patří majestát na svobody. Erb: modrý štít,
vala kl. Hradištskému. Po r. 1420 byl u jehož spodku trávník a něm divý muž,
v zápis. držení a l. 1529 dostal se Janovi maje hlavu & pás doubím ověnčené, pra
z Vartenberka. V 17. st. patřil k Zásadce vicí drže palmu ze spodu vyrostlou,
a od r. 1695 ke Hradišti.
levicí se o bok podpíraje. V pravo a vlevo
Podol, Podolí, farní ves pod Vyše písmena W M.
'
hradem jež se přip. l. 1222 a_patřila
Podol vápenný, farní ves u Heřm.
královnám : části, z části kapitole Vyše Městce, až do r. 1513 majetek Jana
k Zaječicům, odtud přísl.
hradské, jíž náleželo i podací far. kostela. z Kunčího
Od dávných dob tu skládáno dříví ku hradu Lichtemburka a Heřm. Městce.
Praze připlavené. Část vsi patřila od V l. 1577—1611 patřil ke Stolanům
r. 1421 do r. 1547 obci Staroměstské, a odtud zase k Heřm. Městci. Léčivá
jíž zabrána a darována kl. Zbraslavskému. voda zdejší byla již l. 1725 známa
Ostatek patřil k Vršovicům. Po r. 1620 a l. 1802 vystavěn tu lázenský dům.
zanikla fara & spravována od r. 1683 L. 1785 tu vystavěn kostel, při němž
z konventu sv. Tomáše; l. 1782 přifařena ]. 1858 fara zřízena.
Podolec, dolní část Nových Benátek.
P. k Michli a l. 1856 tu zřízena fara
Podolec, předměstíBoleslavská, prvotně
V druhé polovici 19. st. dosáhl P. veli
kého rozkvětu; za století tu přibylo podhradí hradu Boleslavského, na němž
přes 100 domů. (Rais, okres Vinohrad záhy založen kostel sv. Víta a při něm
komenda řádu Svatojanského. Po zalo
ský 128).
Podol
ves u Libochovic, jež patřila žení města stal se P. předměstím.
Podolí, ves u Bernartic n. s tvrzí,
r. 1267 Půtovi ze Mšeného. V 17. st.
patříval P. střídavě ke Kladnu a k Dobré l. 1368 statek Janův, 1388 Onšův a Janův.
a s Hospozínem přivtělen k panství Zlo L. 1405 tu seděl Beneš al. 1429 Oldřich.
nickému.
Asi ok. ]. 1440 přik. P. k Bechyni. Po
Podol, véska u Bohumilic (Ledče) prodání Bechyně bylo zase samostatným
v 15. st. vladyčí sídlo (1450 Jan), v 16. st. & dostalo sel. 1477 za díl Burjanovi
z Lažan, jenž je přip.
přísl. Ledeckého zámku. L. 1558 po Bechyňovi
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k Bernarticům. V l. 1553—1623 patřilo
k Borovanům (H. VII. 56)
Podolí,
ves nad BSěšiny (u Klatov),
u níž stával r. 1360 farní kostel sv. Barto
loměje. Tehdá tu seděl Držek z P.

a v l. 1409

1413 Otík

Koláček

bitva, v níž Hradečtí poraženi od králov.
ských (PA. X. 752).
Podolší, l. 1455 louka a nikoliv ves.
nic'e na statku Křečovském u Nepo
myšle.

Podolši,

ves l.

1399

připomenutá,

2 M alon1c. V 16. st. patřily k Běšinům. jest nynější Podůlší u Jičma.
Podrňov,
někdy dvůr, jenž v 15, st.
L. 1579 slit sem zvon. Kostel dlouho
zůstal farním, ale farář zůstával v Běšinech. spustl & l. 1549 ke Kamenici Leskovcové
L. 1788 kostel v P. zrušen a ponechán patřil.
Področov, viz Ročov.
spoustě a za far. kostel ustanovena zám.
Podruhly, ves u Březnice, jež se přip_
kaple v Běšinech (TB. 186).

Podolí,

ves u Jistebnice, jež patřila r. 1228 mezi statky kláštera

sv. Jiří.

do 1. 1291 ke zboží Sepekovskému, odtud Později odcizeny a byly přísl. sousedních
až k r. 1307 k biskupství a od r. 1307 statků, zejména do r. 1646 Hostišovic
k panství Přiběnickému. Později patřila & pak Drahenic.
Podsedice, ves u Lovosic n. s tvrzí,
k Jistebnici.
l. 1463 statek Břetislava ze Želěe
Podolí, ves u Tábora n. s tvrzí, na
a l. 1512 z části přísl. Teplického panství.
které seděli Čáslavové : P., zejména V x6. st. patřila část ke Skalce, část
1. 1452 Čáslav.
L.. 1520 drželi je Mik.
patřila l. 1522 Volfovi ze Sulevic,

Petr, Jan a Václav bratři Měděnci,

pak Volfovi a od 1. 1549 Albrechtovi,
sice bratru jeho ze Vřesovic.
Pak následo
ale vali držitelé téhož rodu až dol. 1616,
získáno (H. kdež prod. Alžbětě Vřesovcové z Dubé.

l. 1542 k. k Chýnovu, postoupeno

l. 1544 Mandaléně ze Chřenovic,
1. 1551 zase k Chýnovu
IV. 294).

Potom se dostaly do rodu Libštein

Podolí, samota u Načerace, ve 14. ských : Kolovrat; l. 1650 je k..Jan
a 15. st. statek, k němuž část Načerace Putz z Adlersthurnu,
po němž
patřila (1375 Mareš, 1390 Vítek ze Šelm potomci následovali. Později přip. k Dlaž
berka), kromě toho tu byl vladyčí statek. kovicům.
Držiteté postavili tu před r 1607 tvrz
Podskal, Podskalí,
část Prahy,
a dali jí jméno Nové Podolí, která prvotně ves, jež se 1. 1199 přip. a bývala
zůstávala přísl. Načerace.
stálým sídlem Pražských dřevařů. Záhy
Podolí, samota u Lohenic (Humpolce), tu byly dva kostely, z nichž jeden byl
farním. Při založení Nového města pojato
n. ves, jež koupena r. 1233 od kláštera
'
Želivského
a k němu vždy patří—P. do něho.
vala.
Podstráň, ves u Žirěe, n. s tvrzí, která
Podolí, n. véska v okolí Spáleného sloula prvotně Novou vsí (1404), Ke
Poříčí. L. 1391 přip. se jako přísl konci 15. st. zvali se odtud Hrabišové
Těnovic.
z N. L.1504
koup. ves ta k Žirěi.
Podolí, n. ves, která stála v lukách (H V.
u Berouna.
Podsgtráň, Pod hoří, ves u Kr Dvoru
Podolí, n. tvrz a ves nad Mačkovem v samém sousedství předešlé v 16. st.
\: Blatné, ]. 1388 sídlo Bohunkovo. Později majetekZilvárů z Pilníkova, odkudž
spustly.
něm. jméno Silberleiten. Cís. Rudolf ll.
Podolšany, ves u Pardubic, jež patřila prodal statek ten na něho odúmrtím při
k prvot. nadání kláštera
Sedlec. padlý obci Dvorské.
Podveky, ves u Rataj hraz., n. s tvrzí,
(1142). Později patřívaly ke kl. Opa
tovskému, asilod r. 1421 ke Kunětické již 1. 1295 sídlo několika vladyk; ve
hoře a od r. 1560 k Pardubicům. L. 1665 14. st. ves s far. kostelem, jehož podací
tu vystavěn kostel. U P. byla 1. 1421 bylo rozděleno mezi tři statky zdejší.

Podviní — Pohoří

L, 1396 žil Hroch
Husův.
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2 P., horlivý ctitel lovna. L. 1424 prý kl. vydrancován,
. 1436 zastaveno
hospodářství zdejší

V 15. st. dostala se část '( Ra

_.

tajům; na druhé stvrzí seděli Podvečtí Janovi z Bechlova & ostatní jmění též
z Podvek
(1467 Oldřich, 1491 Jan, zastaveno, Oprava nad klášterem přešla
pak Bohunčk, 1541 tohoto synové Václav
a Jan). L. 1546 k. ta část ke Kácovu,
1, 1628 ke Šternberku, 1. 1765 k Ra
tajům. Za neznámé doby fara zanikla.
(H. Xll. 62).
Podviní, ves u Litoměřic, sídlo vla

dycké rodiny Podvinských
viní,

sám pak živořil. V l. 1486, 152211 1528

dosáhl majestáty na potvrzení statků,
které mezi tím od držitelův vybavovány.
L. 1627 dostal kl. od Ferdinanda 11.nové
statky k vystavění kostela a novému za
Probošlství vystavěno
I. 1714 skrze stavitele Santini. I... 1782
klášter zrušen a statky zabrány k nábo
ženskému fondu; konvent pak vykázán
za obydlí Karmelitánkám z Prahy, které
tu do r. 1792 zůstávaly. L. 1807 pro
dáno klášterství Josefovi hr z U n w e rth u
konvent přeměněn na zámek a z pro
bošlství udělána fara (PA. III. 193).

2 Pod řízení kláštera.

z nichž poslední Bernart (1535)

tvrz P. Jiříkovi Stolinskému

z K0

pi st prodal; od toho je k. (1560) Jindřich

: Kouče.

za krále Jiřího na Polenské pány, klášter

Část tato náležela potom

k Trnovanům, jiná lt Ploskovicům, později
oboje k Ploskovicům
Podviní, n. tvrz a ves u Libně na
potoku Rokytnici, ve 14. st. statek Ba
vorů, l. 1407 Krysty, pak rozličných
Pohled. ves u Chrudimě, kterál. 1532
rodin městských. V 15. st. seděli tu od Burjana Pouchobradskěho z Pou

Podvinští

z Lerojid,

]. 1510 Jan chobrad obci Chrudimské zasta

Hroznata z Vrtby, pozdějiMik. Sulek vena. V držení jejím zůstala do r. 1547,
ze Hrádku, od něhožje k. před r. 1524 pak náležela ke Slatiňanům a l. 1558

Mik.Brykn ar z Bruk št eina a přip. s Pouchobrady zase od Chrudimských
pak k Libni. L. 1616 bylo vše pusté

Pograth,

(pův. Podagrat), ves u Chebu

koupena.
Pohnání,

farní ves u Ml. Vožice, v níž

n. s hradem & manství Chebské, l. 1287 byl farní kostel již 1. 1360. Patrony jeho
jmění bratří ze Šparneka,
ve 14. byli 1. 1360 Vykéř, 1390 Petr a Přibík,
a 15. st. rodu Rudischův. L. 1469 vy 1406 Rynart, 1414 Jan. Potomci psali
pálena ves od křižákův. Od 1. 1471 byl se Pohnanové a Protivínští 2 P.
P. v držení Junkerův, kteří tvrz obnovili. I... 1528 bylo P. příslušenstvím Pacova,
Vl. 1503—1637 drželi jej Kramerové; l. 1554 vyskytuje se při Chýnovu. L. 1623
kteří odtud i příjmi přijali. Po nich ná zanikla fara a osada zpravována z Chý
sledovalo příbuzenstvo, zejména 1629 nova. L. 1787 tu zříz. lokalie a l. 1858
Pavel Junker. Od r. 1658 držela P. ro fara.
dina Martini, od 1. 1726 Bruschové
Pohoř, Pohoří, n. ves, pak dvůr
z Neuberkn L. 1747 k. P. Frant. sv. u Humpolce. Ves se přip. l. 1226, dvů
Oboje patřívalo kl. Želiv:
Schónstetter, v l. 1754—1831 byl
v držení Gablerův. L. 1872 KarelG. Opitz
postavil nový zámek.
Pohoří, Po d hoří, farní ves u Mirovic,
Pohled i Frantál (něm. Frauenthal, v níž byl farní kostel již před r. 1375.

t. j. údolí

sv. Maří), městečkou Něm. Na P. seděl v l. 1375—1381 Černín
Brodu. prvotně ves, v níž ok. l. 1263 2 P. s bratrem Filipem. Část patřila
farní kostel stavěn. P. náležel ke zbožím tehdá k arcibiskupství a panství Příbram
pp. z Lichtenburka
& zastavován skému. Tato část náležela od 16. st.
jich služebníkům. L. 1265 k. jej Ute, k Čimelicům, ostatek s kostelem patřil
vdova po Kunovi z Kovaně a založila ke Koupi & Hostišovicům, s-nimiž připo
tu t. r. ženský klášter řádu Cisterského, jena k Drahenicům (M. Xll 124).
Pohoří, Pohoř, n. ves u Komárova
jenž l. 1269 od krále, l. 1271 od papeže
potvrzen. Opravu _nad ním mívala krá (Hořovic), l. 1454 odúmrt po Janovi.
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rovn

Pohořice -— Polánka
& bylo pak přísl. Komá

Pokratice, ves u Litoměřic(již 1. 1057)
. 1314 statek Jindřichův, pak vladyk
(pův. Po go ři ci), ves u Li Kamýka, kteří se odtud psali Kai-ný
Roud kové z P. Dělením tu povstaly dva
nický k. ji před r. 1340 od Kunráta statky s dvěma tvrzema. Na hořejším
ze Mšeného.
Král Zikmund zapsal P. zůstali Kamýkové. Ten vyženil ]. 1553
(1420) .Kerunkovi ze Sulevic kromě Václav Rubin ze Šprincberka, pak násle

Pohořice,

bochovic n. s tvrzí. Klášter

té části, která patřila k Budyni. V 16. st.
patřila malá část k Martiněvsi, jiná ke
Kladnu a v 17. st. střídavě ke Kladnu
& DobréI konečně část ke Mšeněmu.
Dobrská část k. l. 1695 k Martiněvsi.
Pohořice, ves u Litoměřic, jež se do

doval Vít Flavin z Rotnfeldu (1- 1595)
a po něm Jan Kechl : Holnšteina. To
muto zabrána & prod. l. 1630 jezovitům
u sv. Klimenta
Druhá tvrz patřila do
r. 1461 ke Kamýku, pak křižovníkům
Svatomářským, asi od r. 1539 Duban—
stala r. 1179 křižovníkům Svato ským z Duban. L. 1571 prodána a později
mářským skrze pány z Peruce. Ve 14. držena ke druhé tvrzi. L. 162o-—1621
odevzdána tato tvrz klášteru sv. Máří
a 16. st. patřila ke Střeajovu.
Pohořovice viz Po dhřovice.
Majdaleny na Malé Straně. Pak byly P_
Pochlovice, ves u Kynšperka, prvotně mezi několik statků rozděleny.
Pokutice (i Pokatice),
ves u Ka
(1390) Leuchtenberské 1454 Nothaftskě
manství, v 16. st. v držení Globnárův
daně, jež se přip. již v zakl. listu Lito
z Globen.
Když poslední z nich Jan měřic. (1057) též v pamětech klášt.
Albrecht zemřel, spadly P. na korunu Ostrov.
Poláky, (pův. Poláci), ves u Ka
a staly se zpupným statkem (1627), jenž
přešel ]. 1641 v držení Vchynských
daně n. s tvrzí, l. 1318 sídlo Vlkovo.
ze Vchynic.
V 17. st. k. k Mostovu Po něm tu seděli 1404 Vlad, 1407 Odolen,
apatřily pak k Novému dvoru a od r. 1787 1412 Václav. Na poč. 16. st. patřily
Mašťovským z Kolovrat
& od
k Littengrůnu.

Pochvalov,

ves u Loun, odedávna r. 1546 Žďárským

statekkřižovníkůvSvatomářských,

ze Žďáru, od
r. 1552Hasišteinským z Lobkovic.

kteří jej 1. 1346 Buškovi z Rochova
L. 1589 dostaly se Janovi star. z Lobkovic,
pronajali. L. 1420 zastaven kVinařicům, po němž Ladislav bratr jeho s manželkou
]. 1456 patřil pp. z Žerotína,
pak do následoval. L. 1598 11. od Linharta ze
Štampachu
od jehož potomstva se
r. 1547 obci Lounské, později pp. : Klin
šteina, od r. 1574 kPeruci,od r. 1585 dostaly (1629) v držení Šlik ův. (Ostatek
k Citolibům, od r. 1587 k Žirotínu, v Sommerově topogr.).
l. 1637 k Smilovicům.
Polanka,
ves "u Kasejovic, bývala
Pojbuky i Podbuky, vlastněPobi v 16. st. přísl. Řesanic, potom Lnář
buky, ves u Ml. Vožice, jež se |. 1398 a l. 1564 odprodán ke Blatné. L. 1603
přip., jsouc statkem Václavovým. L. 1528 seděl tu
patřily k Pacovu a v druhé polovici Strojetic
Lnářům.
16. st. přivtěleny k Mladé Vožici.

Pokoníce (i Pokojnice),

n. tvrz

Jan starší Strojetický

Polanka,

zc

a později patřila zase ke
ves u Tábora ve farnosti

a ves u vsi Žakavy (Spál. Poříčí) při Chotovské, v 16. st. majetek Kašpara
jehož dcera
řece Uslavě, l. 1357 statek Buška, 1. 1377 Menšíka z Menšteina,
Viléma z Pušperka.
L. 1383 seděl tu Estera ji prod. Petrovi Vokovi z Rožem
berka. Od r. 1596 patřila k Záhoří
Aleš z P., l. 1413 Bušek z Dlouhé
vsi, jehož potomek Mikuláš P. (1453) a od '17. st. k Chotovinám.
k Poříčí připojil. Nedlouho potom P.
Polánka, samota u Pohnání s tvrzí,
spustly a l. 1624 přip. pustina k Nebí ]. 1380 statek Vilímův a Přibikův
lovu, s nímž se dostala ke Šťáhlavům & l. 1411 Ctiborův &Mikulášův. L. 1416
držel ji Čeněk z Klinšteina,
později
(H. XIII.)
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Polánečtí z Polánky. L. 15.15vy jeho klenutí a stal se zříceninou. Erb:
ženěna od Jana Voračického z Pa červený štít, u jehož zpodu trávník a na
běnic.
Po něm následovali ]. 1553 něm stříbrný kůň ve skoku (M. XII. 79).
jeho vnukové. L. 1557 k. ji Václav Vo
Polenka, ves u předešlé, ]. 1379 statek
račický (1- 1565). Po něm následovali dvou vladyk Žakavce a Svojše, kromě
synové a l. 1574 k. k Chýnovu (H. toho tu bylo jmění farářův Polensltých,
IV. 292!.
nad nímž páni Pušperští měli vrchnost.
Polanka, n. dvůr, nyní položení u Bu V 16. st. patřila část ke Svrčovci, část
dičovic (Vodňan), Držitelé dvoru povinni k Poříčí; tato od 1. 1576 k Chuděnicům
bývali službou manskou ke hradu Zvíkovu. a farářská část k Poleni. V P. narodil
Pole, (pův. Na poli). \'es u Lnář, jež se |. 1796 Franta Šumavský.

seWr.

1233, jsouc statkem kl. sv.

Polepy (pův. Polepi),

ves u Lito

Jiří. L. 1359 držel ji Bušek. V 15. měřic, jež se přip. r. 1228 mezi statky
a 16. st. patřila ke Lnářům; l. 1577 kláštera sv. Jiří. l... 1265 dostaly se ka
odprodána Zikmundovi z Doupova. pitole Litoměřické, později patřily kl.
Asi v ty doby tu vystavěna tvrz. Násle Chotěšovskému, který je držel k Ericova
doval pak Jan nejst. Horčice z Pro nům; při nich zůstávaly až do 1 1850.

stébo

(T 1616), pak dcera Saloména

Polerady, lépe Polirády

(pův.Pol

Vratislavova (1- 1630) a této děti,z—ničhž' ju ra di) ves u Mostu, jež patřila r. 1250

je ujal Jiří Zdeněk Vratislav

: Mi z částiklášteru Oseckému azčásti

trovic.

Později__střídalo se v d,!ĚE'L byla vladyčím statkem. V 16. st. patřily
k. ke části k Vlkanicům a Koporči a později
přip. k Postoloprtům.
Polečnice, potok Chvalšinský (1357).
Polerady, ves u Kostelce n. L., kte
Poleň, Polyně město, 1. 1245 sídlo rouž odkázal r. 1290 Bohuslav z Horky
Blažeje, syna Budivojova. Ve 14 st. byly děkanství kostela Pražského. Toto je dr
tu dva kostely, farní sv. Máří a druhý želo až do r. 1420. L. 1436 zapsány
sv. Markéty. napřed jen kaple, později Oldřichovi zdejšímu zemanu. Později
též farní. Podací tohoto patřilo starým patřily obci Nymburské, již 1. 1547 od
vladykám Polenským ještě 1.1355, onoho ňaty & ke Brandýsu připojeny.
ke hradu Pušperku. L. 1379 byla P.
Police, město při Medhuji, prvotně
ještě vsí a na tři statky farní, Hrochův újezd mezi lesy, jejž král Přemysl ]. 1213
a Vilémův rozdělena; od 1. 1390 patřila ltlášt. Břevnovskémudaroval.Tehdá
P. k Pušperltu. L. 1447 odprodána mnich Vitalis les vymýtil a dřevěnou kap
část Jetřichovi z Čiremperka & držena ličku p. M vystavěl. Nedlouho potom
pak k Černíkovu.
V 16._st. patřila část před r. 1255) založen tu klášterec,jemuž
k Chudenicům, část od 1. 1547 k Poříčí opat probošty sázel a při něm potom
a tal. 1566 také k Chuděnicům při. kostel. Při klášterci vznikala ves, na ni?.
koupena; třetí část byla od r. 1548 Ne !. 1253 trhy zProvodova přeneseny atak
bílovsltých z Drahobuze, kteřítu P. za mčko vyzdvižena. Kláštera Břev
pro spuštění Pušperka sídleli. Ta zůstala novskému vrchnost l. 1260 potvrzena
v jich rodě až do vymření a dostala se & l. 1295 Police vyňata z právomocnosti
pak dorodu Chlumčanských. L. 1665 úřadu Hradeckého. Obyvatelé nemajíce
založ. kostel. knihy. Polovice sester Chlum dostatečné obživy : polností, živili se ře
čanských šly od r. 1665 z ruky do ruky mesly, zejména soultenictvím (1406).
a dostaly se pak 1. 168. v držení Frant L. 1421 Slezané vtrhše do zdejší krajiny,
Hartmana : Klenového.
Ta ]. 1711 P. vypálili a obyvatelstvo v okolí ne
prohospodařena a přip. pak také k Chu lidsky vraždili. L. 1502 dostala P. ma
dčnicům. OJ neznámé doby byla tu jen jestát na dva výroční trhy, k nimž l. 1681
jedna fara a kostel sv. Markéty byl do třetí přidán. L. 1623 založ. kost. knihy.
r. 1789 hřbitovním. L 1840 sesulo se L. 1711 klášter s kostelem znova vy
Benedův

a Vratisl—avůvwa l. 1682

Lnářům (H. XI. 255).

Místopisnýslovnik:Část historická.
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L. 1421 podlehla Pražanům a Táborům
a odtud se tu vzmáhaly řády pod obojí.
L. 1454 obdržela P. majestát na výroční
trh. Král Vladislav potvrdil P. rychlu
a vesnice (1474), udělil ]. 1493 nový
barvy, v pravo & v levo u vrchu červ. trh, dav před tím právo červ. \oskem
růže u zpodu též růže a nad ní černá pečetiti (1478). Od krále Ludvíka dostala
P. obdarování na clo (1523) a od krále
ostrva. (V. V Tomek, Police). _

stavěn, ale l. 1785 zrušen. Druhý (farní)
kostel tehdá zavřen, l. 1792 rozbořen
& fara přenesena ke klášternímu kostelu.
l.. 1850 stala se P. sídlem c. k. úřadův,
Erb: zlatý štít a na něm krokev červ.

Policí, (staroč. Policie)

n. ves a vla Ferdinanda l.(1542) na nový trh. L. 1547

dyčí sídlo u Doudleb. (Kostelce 11. O.),
snad dvůr na záp. konci D. L. 1228 pa
třily tu dědiny klášteru Oputov., r. 1330
přip. se Licek 2 P. L. 1542 přik. ves P.
od Ondřeje a Viléma br. : Jahlonšce ke

statku Doudlebskému.
Poličany (bílé), ves u Hořic n. s stvrzí
před r. 1380 sídlo Dikovo, 1391 Janovo.
1408 Čeňkovo a Mikulášova. Na poč.

16. st. k. je Bavor Rodovský
z Hu
stiřan,
jehož syn Jan je po r. 1525
k Miletlnu prodal. Od 1. 1584 byly zvlášt

ním statkem pp. z Valdšteina

propadla obec statky a svobody. Tyto
a zádušní statky sice ]. 1547 navráceny,
ale vrchnost na nich teprve l. 1557 do
koupena V 16. st přibývalo pozemských
statků, tak že P. byla jedním z nejbo
hatších měst. L. 1576 vystavěn kostel
sv. Michala. l.. 1613 velká část města
vyhořela; když pak 1. 1619 ke stavům
přistoupila, zabaveny po r. 1620 všechny
statky, a k tomu trápeno sousedstvo po
chody vojenskými, tak že mnozí od stat
kův odbíhali. Zbytek volně přijal kato

(Alěny lickou víru.

Z těch příčin obci 1. 1628

Karla 'l- 1604, Jana. Jiříka). všechny statky navráceny. Ubytováním
l.. 1622 zabrány a postoupeny ke kníž. lidu švédského (1642, 1645) a jiných vo
Frydlantskému. Po r. 1637 byly vdržení jáků zuboženo sousedstvo tak, že v městě
Grodeckých a v l 1657—1804 Kotulín a na předměstí 83 domů pustých zůstá
valo. Proto obci některé statky vystěho
ských (H. V. 89. P. A. X. 551).
Poličany (Červené), dvůr u Velehrádku valých postoupeny (1658). L. 1618 a 1637
_(Hořic), l. 1354 sídlo Bořkovo jehož obci nové trhy povoleny. V l. 1700—
potomci se zvali Bořkové z P. Poslední 1785 měla P. svůj zlatý věk. Nejen že
z nich“ Jan, Čeněk a Hašek prod. P. mnoho stavěno, nýbrž i peníze ušetřeny
(1513) MajnušoviBukovskému z Hu a na úrok uloženy. L. 1739—1740 vy
stiřan,
jehož rod (Jan 1- 1570, Karel stavěna radnice. L. 1742 strádalo město
1- 1609, Čeněk) tu do r. 1623 seděl. nátisky vojenskými, l. 1762 obdrželo
Tehdá k. ke knížectví Frydlantskému majestát na trhy al. 1787 tu zřízen král.
a spojeny s Velehrádkem. N. tu byla magistrát. L. 1809 přijel sem arcikníže
Karel. L. 1845 vypukl tu oheň, kterým
tvrz (H. v. 91).
Polička, král. věnné město, prvotně celé město kromě 4 domův vypáleno.
(1167) lesní položení řeč. na poličkách. L. 1850 stala se P. sídlem c. k. úřadův.
.Král. Přemysl založil tu (1265) město L. 1865 dostavěn farní kostel a l. 1866
& nadal je rolemi a svobodami. Král bralo se tudy vojsko po Hradecké bitvě.
Rudolf zapsal P. manželce, která sem Znameniti rodáci: H. J. Hegner (* 1808,
švábskou posádku pustila. Obec, která 1'1854), B. J. Eiselt (* 1831). Erb: polo
k tomu byla volna, obdržela znamenité vičný štít,v pravém poli erb král. Českého,
svobody. Král Jan ustanovil l. 1337 do v levém zlatém půl černého orla říš
plňování odstupujících konšel. Karel IV. ského, pod oběma dvě havířská kladiva
dovolil P. (1360) ohraditi & zapsal ji křížem přeložená & nad štítem koruna
u věně manželce Elišce, což se stalo (Štefka. Polička 1893).
Poličské děkanství, neb kraj děkana
11 jeho nástupců zvyklostí; P. proto po
čítána k věnným městům. Na poč. husit P., obsahovalo ve 14. a 15. st. fary
ských válek prý P. od Uhrů vydrancována. a kostely Poličku, Třemešnou, Široký
1- 1589,

Polínka — Polom
důl, Dolní Újezd, Cerekvici, Litrbachy
s Trstenicí,
Opatov, Jetřichovu ves,
Kunzendorf, Bystrý s Trpínem, Jedlovou,
Korouhev, Borovou, Morašice, Janštorf,
Karlí s Květnou, Limberk, Banin, Ro
hožnou a snal Telecí (Albertsdorf)
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stal se pánem Jan Boček z Kunštatu.
jenž obcí (1493) trhy výroční vyjednal
(1-o. 1500). Syn jeho Hynek potvrdil
obci svobody (1511) & prod. P. (1515)

Mikuláši Trčkovi

z Lípy

(1—1516).

Po něm následovali bratr Burjan (1-1522)

Polinka, (pův. Poleň, Na poleně), a toho syn Jan. L. 1538 k. P. Karel
s manželkou
ves u Bezdružic, jež se přip. r. 1183, Skalský z Valdštejna
jsouc majetkem křižovníkův
Malt. Eliškou : Postupic, která ]. 1546 souken
a do r. 1402 přísl. Manětiny, pak Krasi níky obdařila. Dcera jejich Kateřina vdala
kova a Bezdružic.
se za Zachar. z Hradce, jenž l. 1587
Polípsy, viz Pobipsy.
svobody obce potvrdil (1- 1589). L. 1584
Polírady, viz Polerady.
hrad vyhořel. L. 1589 uvázal se v P.
Polka., přítok Vltavy (1531), něm. Adam, bratr zemřelého a po něm (1-1590)
Elendbach.
držel ji syn Jáchym Oldřich, jenž 1. 1597
Polná, (něm.Stein), farní ves u Horní městské svobody potvrdil. Tak i učinil
Plané, v níž měl Vok z Rožemberka (15—8) nástupce jeho Hertvík Žejdlic
r. 1259 svoje hospodářství. Později pa ze Šenfeldu (1-1603). Když se synové
třila ke klášterství Zlaté
k or u ny jeho dělili vzal P. Jan, že ale brzo zemřel,
a v l. 1420—1850 ke Krumlovu. Kostel dostala se bratru jeho Rudolfovi. L. 1618
zdejší [. 1488 vystavený & l. 1653 roz obsazena P. od císařských. ale 1. 1619
šířený, patříval prvotně do farnosti Bole dostala se v moc stavův. L. 1620 se tu
tické, ale v 16. st. byla tu fara. Podací zdržoval Bedřich Falckrabě. L. 1622 P.
patřilo kl. Korunskému až do r. 1785. zabrána a darována Františkovi kníž.
*z Dytrychšteina,
jehožrod ji do svého
(TB. 340).
Polná, město s hradem, prvotně (1223)j vymření držel. L. 1620 potvrz. svobody
trhová ves Jana z Bračic, který faru obce. Kníže Leopold vystavěl !. 1705 farní
zdejší Něm. křižovníkům daroval (1242) kostel a l. 1715 založen kostel sv. Bar
a po r. 1254 zemřel. Nástupcové jeho bory. V 18. a 19. st. se tu vzmohlo
byli bratři Vykart a Záviše (1282). Ve soukennictví. L. 1850 stala se P sídlem
14. st. patřila P. pánům z Lipého c. k. úřadův. Erb: Modrý štít a na něm
a Čeněk 2 L. postoupil ji (1356) Janovi dvě stř. věže s cihelnými krovy a zl. ma
z Pirkšteina. Tento udělil l. 1365 vý kovicemi, na pravé erb Dytrychšteinský
sady zdejším řezníkům. Syn jeho Jan (dva nože), na levé erb Žejdliců (tři kapři
Ptáček (1398—1419) daroval obci část nad sebou) a mezi věžemi brána se zl.
Dobronína. Syn tohoto Hynce obdaroval mříží. Nad branou erb knížat Minster
obec a zemřel 1. 1444 zůstaviv dceru berských (na 4 polích v zlatě orlice půl
Žofku, která se vdala za Viktoryna po černá, půl červená a tři červ. Pruhy po—
tomního kníž. Minstrhcrského.
Ten kosné, uprostřed štítek Kunštatský &nade
zastavil P. (1468) Burjanovi Trčkovi vším koruny, dole pod branou erb pp.
z Lípy. T. r. tu ležel král Jiří se svým z Pirkšteina, v zlatě dvě černé ostrvy
vojskem a nedlouho potom opanována P. a přes ně na příč zl kapr (H. XII.).

od syna Zdeňkaze Šternberka.

L. 1469

Polnička,

ves u Přibyslavě, ode dávna

Cís. Zikmund
zdržoval se tu král Matyáš & poslal sem statek kl. Žďárského.
potom uherskou posádku. Poslové obou zapsal ji (14371 Petrovi Polákovi, avšak
králů tu 1. 1471 jednali 0 mír. l v potom vyplacena a držena do r. 1830 k Voj
ních dobách tu sjezdy poslův bývaly. novu Městci & odtud k Polné.
Polom, véska u Trh. Kamenice. vníž
L. 1479 obdržela obec svobody od Štern
berkův, jež potvrzeny od Viktoryna t. r., byl farní kostel již r. 1352. P. patřila
když mu P. navrácena. Později dal obci ke klášterství Vilímov. až do r. 1421, pak
zase svobody a též hamrníkům. L. 1483 neznámým držitelům. V 16. a 17. st. pa
rm
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třila k Lipce a od kostela sv. Kunhuty
říkalo se jí též Kunhuta.
Od 1. 1737
patřila k Nasevrkám. Fara zanikla v 17.
stol.
Polom, ves u Žlutic n. s tvrzí, ode

k němuž takél. 1492 přidělen. Od 17. st.
držen ke Branné a od r. 1701 k Jilem
nici. Až do r. 1682 byl tu dřevěný kostel;
potom postaven kamenný.

Popkovice,

ves u Pardubic, jež byla

dávna vladyčí statek Polomců z Po
lomě (1404—1413 Jan, 1445 atd. Jan).
I... 1524 patřila Kateřině Dobroho
stové : Kolovrat & dcera její Ludmila
z Ronšperka prod. P. (1529) Markétě

r. 1260 sídlem Střelíkovým a l. 1440
Bohunkovým. V 15. st. patřily ke Krchle
bům; s nimi se část (1502) dostala ke
Chrudimi, část patřila Lahounským. Tato
l. 1544 také k. k Chrudimi, alel. 1546
Hasišteinské : Plavna. L. 1545 dostala celé P. prodány k Městci a později přip..
se v držení Štensdorfů ze Stens k Pardubicům (PA. X. 584).

dorfu

a od r. 1608 držena k Udrči.

Poplowitz,

viz P 0 p ovi c e.

Popov, viz Popovo.

Polyně, viz Po leň.
Polyně, prý n. ves neznámého polo
žení v Táborsku.
Polžice, ves u Bezdružic n. s tvrzí,
již odkázal Kojata Hrabišic(1227) Blaže
jovi. Ve 14. a 15. st. patřila Haran
tů m z Polžic, kteří před tím iBezdru

Popovec, ves u Vys. Mýta, n. s tvrzí,.
l. 1318 sídlo Hyncovo, později Divišovo,
jenž jej 1. 1372 ke Košumberku připojil..
Později odprodán a patřil Ješíkovi z Vild

šteina

(1-j. 1409) a pak synu jeho

Janovi (1412). L. 1417 zase patřil ke
patřily Jetřichovi Košumberku až k r. 1577; l. 1694
z Gutšteina
& později ke Krasikovu s Roubovici k Chroustovicům přikoupen.
L. 1548 odprodány k Bezdružicům, k nimž
Popovec, (pův. Popovici) vesuMi
do r. 1850 patřily.
levska jež patřila r. 1291 ke zboží Sepe
Poměnice, dvůr u Chlistova(Benešova), kovskému, 1291—1307 k biskupství,.
]. 1318 sídlo Radona a Zdaty, l. 1440 1307 atd. k Přiběnicům z části, z části
Václavovo, l. 1520 jiného Václava, I. 1529 ke kl. Milevskému. 1437—1581 ke lví-
Jiříkovo. Potomci jich se nazývali Po mě kovu a 1581—1850 k Milevsku.
žice měli.

ničtí

L.

1460

z Poměnic.

V 16. st. tu byly

dva dvory, jež skoupeny ke Konopišti.

Popovec, viz Bobovec.
Pepovice, (prv. Popovici),

ves-.

u Jičína n. s tvvzí, l. 1380 : částistatek.
Pomuk, viz Nepomuk.
Marše Kule (Tj. 1405) zčásti Jana Kule,
Ponědraž &Ponědražec, vsiu Lom po němž l. 1407 Příbek ze Smrkovic
nice, z nichž menší se přip. l. 1259. následoval. V 16. st. patřily Kamew
Patřívala kostelu ve Veselí a s ním daro nickým z Vitinčvsi (před 1543 Jin
vána (1261) kl. Vyšňobrodskému L. 1332 dřich, pak synové, 1602 Zikmund a po
postoupena zase Petr0vi z Rožem něm bratři). L. 1613 násl. Markvart

(MB. 111. 48).

berka

a držena. pak

k Bukovsku Stranovský

ze Sovojovic a Zdislav

a v 16. st. až do r. 1850 ke Třeboni. Dobřenský.
Od té doby byly rozdě
Větší patřívala ode dávna k Bechyni leny. Část byla zeman. statkem a část se:
a prodána l. 1554 Mik. Humpolci
dostala k Milčevsi (H. V. 280).

z Tuchoraze,

ale později přip. také Popovice (staroč. P. nad 7lutým
polem), ves u Nechanic, 1448 statek
ves u Hluboké, původiště Janův. L. 1563 Šraňk Bohdanecký
Poněšických z Pnněšic, 1. 1407 z Hodkova
seděl na tvrzi (1- 1583)

ke Třeboni.

Ponešice,

z části statek Pešíkův, jehož syn Jindřich a po něm strýci jeho, kteří P. 1600 Boř
tu byl lovčím (|461).
Sice P. patřily kovi Ostrovskému ze Skalky pro
k panství Hlubůckému.
dali. L. 1623 zabrány Jindřichovi Janovi
Poniklý. Poniklá, ves u Jilemnice, Kapounovi a prod. 1627 Oldřichovi Linv
Potomci jeho drželix
v níž byl farní kostel již před r. 1354. hartovi z Vinoře.
P. patříval k panství hradu Štěpanického, P. ke Přínu (H. V. 338).
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Popovice,

ves u Berouna, jež se přip. L. 1433 tu bydlela

r. 1266 & patřívala kl. Chotěšovskěmu.
Ve 14. st. byla tu tvrz a vlad. statek.
1407 Božkův, 1432 Viléma Koukola. Od
r. 1454 držel je Václav, předek Karlů

ze Svárova,

Anna Lomnické.
Později patřily Novému městu Praž., jemuž
l. 1547 zabrány. L. 1548 k. je Jiří

z Krejšťanu, později tu vládli Hyzr
lové z Chodů,
od 1'. 1612 patřily
jehož potomci byli 1519 k Dobřejovicům. L. 1627 se dostaly Anně

Karel, 1532 Jindřich, 1540 Jan (1- 1554). Mošaurově, ].

1641

k.

ke

Strahovu

L. 1557 vyženil je Zdeněk Ota z Losu al. 1671 ke kostelu sv. Mikuláše na
a prod. je 1586 ke Královu Dvoru St. městě Pražském. Od 1. 1788 zase byly
šlechtic. statkem. (J. A. Sedlák, farní
.
Popovice, ves u Brandýsa n. L., jež osada V.
Popovičky, (pův. Popovici), farní
se přip. v zákl. listu Boleslav. (1052)
a patřila ještě 1. 1384 z části kapitole ves uŘíčan, v níž byl farní kostel již
Boleslavskě. Druhá patřila ve 14. st. před r. 1373. Podací nad ním patřilo
k Dřevčicům a pak s Vrabím přip. v l. 1373—1429 arcijáhnům kraje Praž—
(H. Vl 230).

k Brandýsu.

Část kněžská sice dostala ského. Později patřily P.

ke statkům

a l. 1751 prod.
se do držení světských, ale 1. 1677 zase nejv. purkrabství
od stavův k panství Uřiněvskému. Fara
k děkanství k. (MB. IV. 142).
Popovice, ves u Benešova, n. mčko, v 17. st. zpravovana od řeholníků a od
kdež ve 14. st. byl farní kostel. Podací 1715 od světských kněží, kostel l. 1718
pánové byli 1375 Ondřej, 1402—1414 znovu stavěn.
Vojslav ze Všeradic.

L. 1420 dobyty Popovo, n. ves v Litoměřicku, jež
od husitův. Od 15. st. seděli tu Popov se v listech kostela Litoměřickeho 1057
ští z Bezejovic
(ok. 1 1530 Přech a 1218 připomíná.
a Václav). Ok. l. 1547 vyženil je Kryštof
Popovo, ves u Stoda, jež se od r. 1272

Skuhrovský ze Skuhrova(1'1566) mezi statky klášt. Chotěšovského

a následovalpo něm syn Václav. Od přip.
r. 1574 patřily pp. z Říčan (1574 Še
Popův důl, (lat. Vallis Sacerdolis),
bestian, syn Jan, 1620 tohoto synové). l. 1226 statek Miroslavův & synův jeho
L. 1631 koupil je Krystyan z llow Jana a Budislava, tuším osada Důl mezi
(1- 1634), pak byly v držení Manerbiů, Rychemburkem a Luží (P. A. VIII. 55).
Geršlorfů, od r. 1664 Brandlinských ze
Pořejov, farní ves u Tachova, v níž
Štěkře, od r. 1723 pp. z Binu av !. 1732 byl far. kostel již ve 14. st. Podacími
—1797 řádu křižovníků. L. 1797 přik.
k Jemništi. V l. 1624—1784 tu fary ne
bylo; 1. 1784 zříz. lokalie a l. '855 fara
(MB. III. 108).

pány jeho byli 1. 1368 Dluhovoj, 1380
Bořek, 1408 Jindřich. P. byl tehdá man
ským statkem ke hradu Tachovu. L. 1538
držel jej Jan Peler z Šenprunu, později

Popovice, ves u Teplé, jež se přip. Perglárové z Perglasu, jimž ]. 1612
l. 1273, jsouc od té doby majetkem kl. z manství propuštěn. V 17. st. drželi jej

Teplského.

Popovice, (něm. Poplowitz),

Alsterlové z Astfeldu. V l. 1687—
ves 1719 patřil k Boru, od r. 1719 pp.

u Touškova, po níž se nazýval r. 1242
Kojata 2 P. L. 1379 patřily Sezemovi,
l. 1441 Janovi z Malevic.
Od 16. st.
patřily k Lištanům.

Popovice, Velké

& od r. 1728 k Tachovu.

Z tvrze vystavěn ]. 1567 zámek. Kostel
staven v l. 1587 a 1744, kostel sv. Anny
založ. ]. 1600. Kostelní knihy 1. 1644
P. (n. Ada mo založ.

vice, neb P.Adamovy), farnívequí
lového v níž byl farní

z Vunšvic

kostel sv. Maří
před r. 1358. P. drželi r. 1358—1378
Otík 2 P, 1380 Jimram z Říčan, 1418
Jan z P., 1429 Jan, kanovník Boleslav.

Pořešice,

ves u Sedlčan, jež se dostaly

v 11. st. klást.

Ostrov.

(od knížete

Oldřicha 1012—1037). V 15. st. náležely
k Vysokému Chlumci & patřily k němu
až do r. 1850.
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Pořešín, ves a zbořený hrad u Kaplice. skěmu, jen nějaký čas v 16. st. drženo
Hrad založen před r. 1312 od Bavora k Žacléři.

ze St rakonic
a postoupen pak Vernéři, Poříčí na Sázavou, městec u Bene
Rackovi & Přibíkovi bratřím : Vitčjic, sova, jehož část řeč. Kout byla samo
kteří se stali předky pp. : Pořešína.
statným statkem. Ve 12. st. tu byl kostel,
Na P. vládli tuším potomci RackOVi,;jenž byl tilialnim ke blízkým Balkovicům.
zejména v 1- 1358—1406 Markvart. na-lP. bylo tehdá rozděleno mezi několik
před s bratřími Přibíkem aJeškem a potomjvladyk. Na poč. 16. st. drženo P. k Týnci
sám. Přečkal tuším své syny, : nichž n. S. & ok. ]. 1530 postoupeno Jindři

jediný Racek měl nezletil. syna Markvartalchovi

z Poměnic.

Poručníkem jeho byl Hroch : Ma ršoviciRodovská

: Klinšteina

(1410 atd.) a když mladý dědic předfroční vyprosila.

L. 1546 Markéta

druhý trh vý

L. 1573 držel je Julius

r. 1423 zemřel, ujali se P. Jan a Hroch,'0pit
: Maličína
a prod. je I. 1577
synové Hrochovi. Dědicové jich neznámíiDrslavovi Byšickému : Byšic. Od toho
prod. P. před r. 1434 Oldřichovi z Ro- k. je nedlouho

žemberka,

jenž hrad rozmetati kázal.!berka

potom

Jan ze Šelm

a přip_ ke Mrači. Vl. 1725

P. připojen jest potom k Novohrads'1émuš185o patřilo ke Konopišti. L. 1624 fara
panství (H. III. 229).
; zanikla a l. 1663 zase obnovena. V l. 1740
Poříčany, farní ves u Č. Brodu, v níž až 1751 kostel opravován a výtečnými
byl farní kostel již před r. 1358. Z P.. řezhami ozdoben. (M. B. III. 65).
Poříčí červené, ves u Švihova n.
psali se 1. 1295 Zdislav a Zdislav, l. 1318i
Štěpán, ]. 1328 Vlk. Později patřily vla s tvrzí, 1318—1352 statek Jaroslavův

dykám : Klučova

a l. 1414 ke Škvorci.| & bratra jeho Drslava. L. 1411 seděl tu

(l.. 1430 slove po nich Vochek a l. 1449'
Čeněk,) Od 16. st. patřily ke Kostelci
n. Č. 1. L. 1624 zanikla fara a P. při
fařeny ke Kostelci. L. 1750 vystavěn tu
kostel a l. 1754 fara obnovena

Radslavz Kocova a l. 1473 Jaany
žemberka. Později patřiloke Švihovu,
od r. 1547 Jindř. Mladotovi
z Jil
manic. l.. 1569 násl. Mik.vŠic z Dra—
henic (1- 1571) a pak bratří jeho Adam
(1- 1593) a Albrecht (+ 1606).

L. 1623
zabráno P. Mik. icovi a prod. Filipovi
n. s tvrzí, l. 1376 statek bratří Buška Adamovi z Kronberka,
v jehož rodě
a Jana, od r. 1417 Petra Svatomíra až do konce 17. st. zůstávalo. Později
: Doudleb;
ale vedle nich držel jiný drželi je pp. von der Hauben, pak do
dvůr Aleš ze Všeradic
a prod. jej r. 1758 hrab. Tórringové. Po nich do
(1407) Dominikanům v Budějovicích. stalo se v držení knížat Bavorských
|-. 1453 držel je Vác'av Talafous
a mělo držitele, jako ostatní statky ná
z Dobřan a 1458 Bušekz P. Po Mark padní císař. rodu. (H. IX. 207)

vartovi ze Hřebene

(1525) drželi P.

Poříčí spálené,

městec u Blovic, pův.

1540 Jan Krenauer, 1550 Blažej Pibr,
od r. 1562 Kolkrejtárové, 1593 Špande
lové, od r. 1596 Vamberstí z Rohatce,
od r. 1617 Jan Jiří Vrábský. Tom'u

ves., jež se přip. r. 1239. Tehdá patřila
kl. Kladrubskému, jenž je od Budislava
koupil. Ve 14. st. tu byl far. kostel
a pány byli 1360 Bohuslav, 1379 Ratmír

r. 1623 zabráno a darováno domini

ze Švamberka,

kánům'Budějovským,

1391 Jindřich : Elstr

kteříje až do berka, 1410 Jindřich ze Všeradic,

1416 atd. Václav ze Svatého pole,
zrušení kláštera drželi (H. III. 291).
Poříčí, ves u Humpolce, jež se přip. 1446 Petr Brada z Nekmíře, od r. 1453

r. 1226 mezi statky kláštera
ského a k němu až dol.

Želiv Mikuláš : Dlouhévsí. Ke konci 15. st.
1850 patří držel je Bedřich : Donína, pak patřilo

vala.
Roupovským : Roupova a dlouho
Poříčí, ves u Trutnova, jež se přip. drženo k Vilšteinu. L. 1587 prod. Karlovi
r. 1260. P. patřívalo ke hradu Trutnov : Kokořova;
po r. 1601 patřilo Janovi
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Horčicovi

z Prostěho,

dceru Saloměnu

skrze jehož u Kadaně; když pak tento králi Přemy

dostalo se v držení slovi ll. postoupen, přeneseno proboštství
z Mitrovic do Voče. Asi 1. 1260 zemřel opat Bohu
(1- 1624). Potomci jeho drželi P. až do slav a po něm se přip. opatově 1277
r. 1665, kdež se dostalo Maximilianě Křištan. 1290—1292 Markvart, 1301
Kateřině ze Svá rova. Ta l. 1665 ob Jindřich, 1318 Jan. Nástupce tohoto Zá
dařila 'obec a Frant. Eus K hun z Lich više byl asi l. 1322 vytlačen a zvolen
tenbe rka vyprosil !. 1678 trhy. L. 1689 Bušek, který ještě 1. 1325 opatoval Pak

Adama st. Vratislava

se dostalo zase v d1ženíVratislavům,
od r. 1715 patřilo hrab. Clary

následovali 1330—1333 Jan a 1344—
a od 1358 Jetřich. Za tohoto “byl stav kláštera

r. 1749Pražké kapitole. Obecdostala neutěšený, že jej až Karel IV. do Prahy
]. 1786 majestát na svobody. Ok. l. 1824
tu působil kaplan Vopička, pilný sběratel
pamětí. Erb: červený štít, na něm stř.
hradba se stínkami, za ní tři věže, každá
s okny, černou střechou a zlat. makovi

přenésti chtěl. Jetřich pustil- Voč a získal
za to statky u Žatce. Po něm následo
vali 1358—1362 František, 1366—1369
Rudolf, 1369—1373 Mikuláš, 1374—

cen—,I.

neb dva). V květnu l. 1420 táhlo neda-_

1393 Bušek 1396—1420 Jan (buďjeden

Porostlá. prvotní název vesnice Honsob leko vojsko Žateckých do Prahy. Obořili
u Mn. Hradiště.
se na klášter, jehož posádka postrašená
Porostlá,
n. dvůr u vsi Dubence se poddala, klášter pak hvv bez vědomí
vyhořel dokonce i se
všemi poklady. Ve vyhnanství (v Saské
Kamenicí) vystřídali se opatové Mikuláš
Doupovec, Alešl 1424—1428 Jan Polo-_
mec, 1429 Bohuslav ze Žďáru. Po něm
již opatové voleni nebyli, neb pominula
naděje na obnovení kláštera, jehož statky
(Bečova', l. 1582 statek Filipa Ši rntyn byly uchváceny a od cís. Zikmunda za
gára ze Širntynku, jehož nástupce staveny. Klášteřiště samo s městečkem
Lorenc jej prodal (1595) Voršilc Hasi a blízkými vesnicemi uchvátili Lounští.
šteinsikě z Kolovrat. L. 1598 k. jej Král Jiří vybaviv je, připojil je k Most
obec Utvinská.
skému hradu, k němuž P. až do r. 1559
Posečnice. viz Pasečnice.
patřily. V městečku býval farní kostel,
Postan, n. ves v okolí Koles, l 1379 jiný sv. Trojice vystavěn ]. 1515 na před
přísl. hradu Hradištlta. L. 1511 byla již městí. V 16. st. také vystavěna tvrz na
pusia.
místě nynějšího zámku. L. 1559 dostali
Postoloprty, město a n. slavný klášter bratří Beneš (T 1569) a Jan Lorenc
(Příbramě)

& manství

ke hradu

Karl— starších zapálen,

šteinu, l. 1416 sídlo Jana Baština.
L. 1454 k. od obce vsi Dubence. Pustý
dvůr patřil l. 1543 k Píčině.
Porutíce, ves v Čáslavsku tolik, co
Korutíce neb Korotice.
Poseč, (něm. Poschilz\, ves u Toužimě

(prvotněApostolorum

založen

ok. ]. 1121

hradu Drahouše

portu). Tento z Veitmile

na místě bývalého ('i' 1584)

P. za svůj dll. Po tomto

následoval

nezletilý syn Sebe-_

(v. t.) ok. ]. 1121, stian Lorenc (1- 1600), po němž dědila

při něm pak povstala znenáhla trhová
ves čili městečko. Kdo klášter založil
a odkud měl své mnohé statky, není
známo. Mezi prvními opaty byli Jetlich
a Ondřej. l.. 1147 zemřel Jistislav pátý,
opat a následovali Bera (1- 1136)a Bedřich

sestra

Veronika a manžel její Štěpán

Jiří ze Šter n berka. Tomuto klášterství
dědičně doprodáno. L. 1611 vystavěn
nový zámek. L. 1620 zámek od sedláků
ztcčen. Jun Rudolf, syn Štěpánův, prodal

P. (1637) Václavovi Michnovi z Va
Za něho okolí mnoho pople
('i' 1157). Později vyskytují se opat Kas— cinova.
sian (1219—1231) a Pertolt (1237— něno Po jeho smrti (1- 1667) prod. P.
1251). Na četných statcích svých aneb (1669) Jiřímu Ludvíkovi hrab. ze Sin

Po smrti tohoto následoval
při kostelích zřizoval klášter proboštsví, zendorfu.
jako v Brzvanech, Slavětíně a vKlášterci syn Filip Ludvík, jenž mčko (1691) od
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robot osvobodil.

Pak

Msti
prod. P. (1692) 1750—1580 od Pavla Malovce.
druh Václav z Malovic prod. P, (1598)

Ferdinandoviknížetize Švarcenberka,

jenž z nich zřídil svěřenství (1703). Kníže
Adam František dovolil (1704) obyvatelům
mčka volně se stěhovati. L. 1747 založen
nový kostel na místě starého farního
kostela sv. Františka. L. 1757 a 1762
zkoušelo mčko od Prusů. L. 1792 zbořen
kostel sv. Trojice. L. 1850 staly se P.
sídlem c. k. úřadův. Erb: Červený štít,
u jehož zpodu stř. hradba ze. štukoví
postavena se stínkami, z níž vynikají dvě
věže, každá s oknem, kranclemi, černou
střechou končitou a zl. makovicí, mezi
věžemi je modrý štítek se zlatým kaprem.
(Veselý, Postelberg).

Jiřímu z Talm berka,

jehož rod je

k Jankovu držel. Poslední je měl Jan
Frant., biskup Hradecký (1- 1698) a po
jeho smrti koup. k Jemništi. L. 1711 na
město povýšeny. Od l. 1794 tu zřizovány
továrny. Erb: Postupičtí pečetí erbem krá
lovství Českého.

Posvátnice

(MB. 111..95)..

v l. 1550—1577 přísl.

Pelhřimova, snad Křemešník.
Pošna, farní vcs u Pacova, ve 14. st.
vladyčí statek a far. ves, ]. 1371 Viléma,
1378—1395 Oldřicha Provázka, 1415
Jošta, 1437—1441 Hrdoně. V 16. st.

seděli tu Housková ze Zahrádky

Postolov. dvůr u Chocněn. ves(1342), (1543 Jan, 1574 Václav, 1618 Jan) ma
jež patřila

do r.

1564 k Sudličkové jíce tu

Lhotě. Petr Odkolek

:

tvrz.

Újezdce Pechlár

L.

1627

k. ji

Maximil,

z Meminku al. 1628 přip.

('i' c. 1573) koupiv P., svedl ves na dvůr k Prošeci. Ok. l. 1656 dostala se za dil
a vystavěl tvrz. Od 1. 1579 patřil P. Lu Frant. Václavovi Malovci z Malovic
kavským : Lukavice al. 1589přik. ('i- 1657) a po něm bratřím jeho,z nichž
Jan Frant. ji ujal a později k Proseči
k Chocni. (H. ll. 255).
Postřelná, ves u Jablonného patřila připojil. (H. IV. 201)
]. 1391 z části k Jablonnému, část byla
Poštovice (pův. Pošilovicz'),ves u Sla
manstvím pp. z Vartemberka. l.. 1444 ného, odkudž snad byl r. 1237 Diviš,
odtud činěny škody do Lužice, proto P. jistě však r. 1267 Petr a r. 1318 Družek.
vypálena. L. 1515 z manství prop. Hanu Klášter Roudnický koupil tu (1358 a 1359)
šovi Blektovi z Útěchovic. Až do část a část měli Petr a 1377 Ješek.
r. 1609 patřila ke Tlustci, pak do r. 1718 L. 1602 patřily Heřmanovi Volfovi Tý
k Valtinovu a odtud k Jablonnému. novi z Týna, jenž je prod. (1609)
(H. X.).
s tvrzí k panství Zlonickému (H. Vlll. 212).

Postřižín,

ves u Velvar, jež se přip.

Potálov,

n. véska, nyní les u Černě

v zákl. list-1 Boleslav. (1052). Ve 14 st. šovic (Bechyně), l 1379 přísl. hradu Při
byl P. na několik dílů rozdělen. Jeden běnic, ale 1. 1596 již jen les.
dvorek patřil 1328 ke kl. sv. Jiří, druhý
Potěhy (pův. Potězi), farní ves u Čá—
k úřadu číšnictví. Také tu byly drobné slavě r. 1242 ze dvou vesnic se skláda
vladyčí statky a manské dvory službou jící. 'l'ehdá dostaly se P. od Jana Zbisla
k hradu Mělnickému. Konečně patřil vice křižovníkům Pruským a měly
jeden úročník ke statkům Pražské kapi r. 1267 faru. P. drženy od křižovníkův
toly. Manské dvory a větší část vsi skou ke komendě Drobovské, zůstaly přísl.
peny k Veltrusům, malá část patřila ke Drobovic i po r. 1420 & odprodány
Chvatěrubům.
před r. 1540 k panství Žlcbskému. Od
Postupice, (prv. Poslupici) městec 1. 1555 patřily ke Bračicům. Heřman
u Benešova, prvotně ves, jež se přip. ml Bohdanecky' z Hodkova prod.
l. 1205. Ve 14. st. byl tu farní kostel. je (1558) obci Čáslavské, která k. také
jehož podací pánové byli 1392 Zdeněk, Tupadly a k nim P. připojila. K nim
_1415atd. Vilém a Zdeněk bratří, předkové patřily do r„ 1850. L. 1642 kostel znovu
Kostkův z Postupic. L. 155ordržel stavěn a 1676 fara obnovena. l-. 1807
je Adam Předbor z Radešína, pak P. vyhořely a v l. 1856—1873 kostel
byly rozděleny na polovice, jež skoupeny obnovován (M. XI. 53)

Potenstein — Pouchobrady

Potenstein viz Potštein.
Potín, ves u Bezdružic, po níž se psal
r. 1237 Kunrád z P. V l. 1605—1850
byla přísl. Bezdružic.
Potok,
ves u Manětiny, jež patřila
v l. 1186—1239 klášteru Kladrubskému

L. 1368 k. ji Ctibor ze

vamberka
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P. dostal se 1558 Václavovi Hrzánovi
z Harasova (1- 1570). Tohoto syn Adam
Štastný zůstavil dceru Annu Kateřinu
(napřed vdanou Kaplířovou & pak Ullers
dorfovou). Pro dluhy prod. opuštěný hrad
P. se statkem (1629) Kašparovi z Gra mbu,
od které doby držen ke Kostelci &k Vam
berku, L. 1746 odprodán statek Janovi

& pak držena napřed ke Kamenné hoře
a později k Prohořskému Hrádku, konečně LudvíkoviHarbuvalovi z Chamaré,
pak k Nečtinám.
jehož rod jej přes 100 let držel. Dědictvírn

Potrozov,

]. 1233 ves kláštera

Te plské ho, nyní bud'zaniklá aneb jinak
jmenovaná.
Potštein,
zbořený hrad a městec
(pův. Potšleinek). Onen založen byl ke
sklonku 13. st. od pp. : Litic a pojme
nován Potenstein podle jich oblíbeného
jména Póta. Mikuláš 2 P. (1312 atd.)

dostal se pak do rodu Dobřenských
: Dobřenic.
Za naší paměti stal se
P. oblíbeným letním útulkem literatů
o čemž malá literatura vznikla. (H.ll. 1).
Potštein, n. hrad nad Žinkovy, posta

vený vl. 1252—1259. Půtou z Křimic

na panství Žinkovském a po něm tak
jmenovaný. Ve 13. a 14. st. sídleli tu
bouřil se r. 1338, pročež hrad P. 1. 1339 držitelé panství Žinkovského, totiž Půta,
dobyt a zbořen. Zabrané panství navrá syn zakladatelův, 1318 atd. jeho syn
ceno ]. 1341 synu Jeskovi, ale P. hra Oldřich a později tohoto synové. Ale za
diště zůstaveno králi. Zatím bydleli páni nedlouho přeneseno sídlo do Žinkovskél-o
na Velešově. Karel IV. obnovil hrad před hradu a na poč. 16. st. byl P. již zarostlý
*r. 1355 a koupil panství 1356- 1358 lesem. (H. IX. 241).
Potvorov, farnívesu Kralovic,r. 1204
od dědicův. L. |371 byl v zápisném dr
žení knížat Opolských, ale asi 1. 1389 statek Kunův (1- p. 1219), jenž s manž.
vybaven a l. 1393 zastaven markrabí svou Anežkou činil mnohá dobrodiní
Prokopovi. l.. 1395 zase patřil králi klášt Plas. Tehdá tu stál nádherný
a l 1396—1409 Jindřichovi Lacem kostel ve 12. st. vystavěný, jenž byl jako
bokovi z Chlumu. Ok. 1.141ozapsán hrad opevněn. O tuto pevnost stala se
králové Žoíii (1' 1425). L. 1427 zastaven smlouva l. 1281 mezi opatem Plaským
Půtovi: Častolovic al. 1432—1433 & proboštem Zderazovským. Oběma těmto
obléhán od husitů. Častolovské dědictví náleželo ve 14. st. podací kostelní. Ve
všechno přešlo na Hynka Krušinu vsi zůstal ještě malý vladyčí statek (1240

: Lichtemburka
a od jeho syna V1 Hanek, 1357 Heřman Lýsek). P. zapsán
pp. z Kolovrat a držen napřed k Lib
léma (1454) na Jiřího z Poděbrad.
Ten jej zastavil knězi Bedřichovi ze Stráž šteinu a později ke Krašovu. V 16. st.
nice (1—1459), po jehož smrti zase vy patřil ke Kaceřovu a od r. 1623 kl Plas
placen. l.. 1472 dostal se za díl synu skému. V 17. st. zanikla fara, alel. 1767
jeho Bočkovi, ale pak jeho bratřím a po zase obnovena. (M. XIV. 135).
Poučnik, véska pod Karlšteinem, po
r. 1474 králové Johaně, která jej ok.
1.1474 Hynkovvi ': Valdšteina za níž se nazýval 1. 1263 Zbraslav 2 P. Od
staviia. Ok. [. 1493 držel jej Mikuláš 14. st. byl přísl. Karlšteina.

Hrdý z Klokočína.

Konečněprodán

Pouchobrady, Pochobra dy (pův.

od knížeteJindřicha 1495 Vilémoviz Pern Púchobradi), ves u Chrudimě, r. 1349
šteina,
jemuž dán od krále dědičně. farní ves v biskupství Litomyšl. Tehdá
Vilém (1- 1521) učinil z něho velikou a potom tu bylo vladyčí sídlo (1415
pevnost a připojil k ní okolní svá pan-iJindřich, 1440 Kříž a Jiřík). L. 1476
ství, ale když vnuk jeho Jaroslav panstvíldělen statek n. Matějův mezi M. Ondřeje
na'a vdovu Annu se sirotky. L. 1549 držel
to 1. 1556 Arnoštovi falckrahí
2 P. dvůr
Rýn ě postoupil, od tohoto rozprodána. Burjan P0uchobradský
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Pouchov

——Prádlo

a část vsi. Po něm spadly na krále
Pozřetín, n. ves v okolí Bernartic,
a l. 1558 koupeny od obce Chrudimské. jež patřila r. 1215 ke klášteru Milevskému.
která podací společně se Slatiňanskými byvši mu králem darována.
a Stolanskými držela. L. 1694 k. je
Požhov, n. ves v okolí Teplé, od
Aug NorbertVoračický z Paběnic, r. 1233 majetek klášt. Tepl. Přip. se ještě
ale prohospodařil &k. 1717kNasevrkám. 1. 1459 a od té doby bud' spustla aneb
Fara v 17. st. zanikla. (PA. ll. 154).
jméno změnila.
Pouchov, farní ves u Hradce Král.
Prackovice. farní ves a Lovosic, v níž
a předměstí téhož města. L. 1781 vy byl farní kostel již ve 14. st. P. držel
stměn tu kostel, při němž l. 1787 fara r. 1415 král Václav, r. 1417 patřily
zřízena.
klašteru Teplickému. Na poč. 16. st. pa
Poutnov, ves u Teplé n. s tvrzí, až třily k Hořovicům, ale byly zastaveny
do r. 1469 majetek kl. Teplského, SmiloviVlinskému Později patřilykŽerno
potom zástavní statek Kunráta Pelera sekám. Fara, která v 17. st. zanikla,
V 16. st. drželi jej PinticovézPintic
]. 1726 obnovena.
dědičně, od r. 1586 sedělitu Kfelířové
(v Pračích). ves u Karlína n.
ze Za kšova, od r. 1615 Hozlau s Prače
tvrzí, která patřila do r. 1407 kl.

rové z Hozlau. Od r. 1619 byl na Karlovskému :: odtud Kašparovi Čo.
později jej drželi
od syna tohoto držel je 1. 1465
Šlindlové z Hyršfeldu. V 19. stol. trovi;
z Přistoupimč. L. 1547 zabrány No
jej měli Flejsnárové z Ostrovic Jíra
vému městu Praž. a prodány l. 1549.
dvě polovice rozdělen;

(Sommer).
Povrly,

L. 1584 dostaly se Mikuláši z Nostic,

ves 11 Ústí n. L., jež se do od r. 1592 patřily rodu ze Franltenšleina,
Sva
pak se měnili držitelé. L. 1617 následo—

stala asi r. 1186 křižovníkům

tom ářským skrze pp. z Peruce. L. 1383 vali Vchynští

patřily ke Střekovu, ]. 1527 ke hradu
Blansku a až do r. 1850 k Břežnici.
Pozdeň, farní ves 11N. Strašecího,
v níž byl farní kostel již ve 14. st. Po
dací právo vykonávali abatyše Týnecká
s pány ze Žirotína. Kromě toho tu bylo
vladyčí sídlo ]. 1403 Bohunkovo a pak

Hříčův z Pozdně (Alše 1415—1439,
Jana Záviše 1- j. 1452 a Alberta 1- 1464).

celé 17. st

a drželi P. skorem po

V 18. st. 8 až do r. 1784

patřily dominikánům na Malé Straně

Pračov, sv.Jakub nad Svídnicí,

far. ves u Nasevrk. Jaroš Lacembok

z Chlu mu založil tu ok. l. 1360 kostel
s klášterem, jenž jako proboštsní ke klá
šteru Podlažskému přivtělen byl. L. 1421
Chrudimšu' klášter ten osazený vojskem
ztekli a vypálili. Záduší jeho dostalo se
pak vladykám z Kunčího a drženo kZa

Do r. 1550 patřila P. ke Kornhauzu,
odtud k Srbči, v 17. st. ke Kladnu
a 1688—1698 k Dobré, později ke Vra ječicům. Od nich přidělen ]. 1580 ke
Smrčku. S ním přip. k Žumberku a po
nému. Fara |. 1718 obnovena.
'
Pozděšín, Poděšín, ves u Polné, jež zději k Nasevrkám.
Pračov, ves u Krumlova, jež se ve
se přip. r. 1233 Patřívala vždy k Polné.

nazývala.
Pozdešín, (1256) potok u vsi Bohda 14. st. Geiselpatz
šína.
Prádlo, farní ves u Nepomuku, prvotně
Pozdyně, ves u Blatné n. s tvrzí, na dvůr kláštera Nepomuckého, až do r. 1561
níž seděli 1439—1460 Jan a 1467 přísl. Zelenéhory a pak Šťahlav. L. 1584
Václav Ocáskove. L. 1494 patřila ke vykázáno za díl Janovi Kokořov ci
lIvožďanům, s nimiž přip. ke Lnářům. z Kokořov a, jehož rodu do r. 1629
patřilo. Od nich tu založeny kostel atvrz.
(H. XI. 262).
Poznatný, n. ves ve farnosti Ryna Od r. 1629 patřilo P. Lapáčkům ze
recké (1203) u Pelhřimova.
Rzavého.
Ok. !. 1700 přikoupeno k Ze—
Pozořice, prý ves v Boleslavsku, bez leně hoře. L. 1786 tu zřízena lokalie
pochyby táž jako Kosořice.
ja ]. 1857 fara.

Praha — Pracheň
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Praha, pojmenování hor. Tak ku př. obchodních drah, zejména s Pískem
slove hora v Brdech nad Nepomukem; a s Budějovici. Vilém z R. jsa na obec
hoře u Střekova (něm. Pressberg) řikalo laskaV, udělil jí ]. 1569 svobodya dědiny
se r. 1610 na Praze; tak ijmenovala a daroval starý zámek na radnici Tuto
se hora, na níž založen jest Pražský obec nádherně upravila a držitelé domů
hrad.
též si umělecké úpravy svých příbytků
Praha, Pražská města, hlavakrál. hleděli. Od Petra Voka z R. k. obec
Českého; tuto opomíjí se mlčením a po— (1593) panství Helfenburské. L. 1577
ukazuje k jednotlivým spisům 0 ní (To a 1607 obdržela majestáty na svobody.
mek, Eckert :: Schaller) k dílu »Čechycr A protože od 1. 1601 byla v držení
& Ottovu Slovníku Naučnému.
králův, povýšeny P. (1609) za královské
Prachatice město, prvotně ves čeledi město, ale když P-čtí l. 1618 ke stavům
Prachatovy, které stávalo snad na místě přistoupili, l. 1620 město mocně vzato,
nynějších Starých P. Město založeno od [; 162). k panství Krumlovskému připo
proboštů Vyšehradských, jimžP. jeno a s nimi pp. z Eggenberka zadaro
od 11. st. patřívaly a zalidnilo se záhy váno. Statky městu pobrány. L. 1632
pro obchodní cestu (zlatou stezku), která založ. kostelní knihy. Eggenberkové městu
tudy šla do Bavor, Vysazení právem měst nepřáli akromě toho strádalo vojenskými
ským stalo se 1. 1323. L 1370 obdrželo průchody. Švarcenberkové (od r. 1710)
město od Jana probošta vesnice a l. 1380 byli mírnější a vrátili výsady od Eggen
dáno jemu právo města Písku, později berků odňaté. V l. 1727, 1730, 1747,
majestát na trh a jiné svobody. L. 1420 1783, 1794 obdrželo potvrzení svobod.
přepadeno od Žižky a vypáleno a mnoho L. 1832 město vyhořelo a l. 1850 stalo
lidí pobito. Obyvatelé přidali se kTábor se sídlem c. k. úřadův. Znamenití rodáci:
skému bratrstvu asetrvali v odporu proti Křištan z Prachatic (1- 1439), Jan Buchs
králi Zikmundovi až do r. 1436. Týž baum (1- c. 1454). J. Neumann (1- 1860),
je t. r. povýšil na město královské, ale j. Messner (1- 1862). V P kaplanovali
1. 1437 prodal je Smilovi z Křemže. A. J. Puchmajer (1797—1800) a F. J.

V l. 1439—1441Jan Řitka

ze Sedlce

Sláma (1818-1825).

Erb: Modrý štít,

P. přepadl a jich dobyl, ale po smrti v jehož zpodu stř. zeď se stínkami, branou
jeho mocně se jich ujal Oldřich z Ro otevřenou a zl. mřeží vytaženou. Za zdí
žemberka
(1444) a potvrdiv svobody jsou dvě věže, každá s oknem, kranclemi,
obce, vystavěl tu tvrz. Týž prodalP. Pro cihelnou střechou a zl. makoviccmi. Mezi
věžemi červený štítek se stříbrným lvem
kopovi a Janovi bratřím z Rabšteina.
Když tento od krále odpadl, strana krá a nad ním dvěma stř. klíči pošikem pře
lovská marně se pokoušela o ztečení loženými (Šofferle, obnov. vydání Slámovy

Prachatic. Po smrti obou ujal se král P; minulosti).
(1472), ale ponechal jich
Václavovi Prachatitzer Kreis, u Němců se vy
z Rabštejna
a pozděii jeho dětem. skytující pojmenování Prachenska, ani
Jeden z nich Jindřich seděl tu ok. 1. 1491, nerozuměli. odkud tento název pochází.
Prácheň. n. starožitný hrad u Hora
ale měštanům nepřál. Lepší se k nim
choval syn jeho Ladislav (1492). L. 1493 žďovic, který, soudíc z posvěcení kostela
následoval v držení Jan z ,Roupova sv. Klimentu, pochází z pradávných dob.
a l. 1501 Jan jeho syn, který P. zase V l. 1184—1264 sídleli tu knížecí a krá
na pány z Rož em berka převedl(1501). lovští popravce, ale potom opuštěn kromě
Doprodány tehdá k dědictví a drženy faráře, který zůstal při kostele. Král Jan
později ke Krumlova. Od pánů obdržela daroval horu P. Bavorovi ze Strako
obec 1. 1530 vesnice a později Volary nic (1315l, kterýž (aneb bratr Vilém) tu
v zástavu. Také jim vymohli (1524) ma nový kamenný hrad vyzdvihl, ponechav
jestát na trhy a clo. V 16.st. měli P-čtí okolí kostela mimo ohradu. Hrad ten
časté rozepře s okolními

městy 0 směr drželi z téhož rodu Vilém

(1- c. 1359),
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Prachensko — Praskolesy

Bavor (1364—1386) a v l. 1394—1404

Prachov, ves u Jičína, prvotně přísl.
hradu Brady, s nímž ke konci 15. st.
přik. ke hradu Veliši a k jeho panství
do r. 1850 patřila.

Břeněk (mezi tím 1389 Zdeněk : Rožmi
tála). Páni Hradečtí tu nesídlívali a pozdější
držitelé panství bydleli v Horažďovicích.
A tak hrad v 15 st. opuštěn po druhé.
(H. XI. 203).

Prachová,
(Litoměřic),

n. farní ves u Hrušovan
v níž

byl r.

1272 kostel

Prachensko, Prachenshýkraj. 1.území sv. Mikuláše (r. 1388 farní). P. patřívala

politické, berní a soudní. Na hradě Prachni
sídleli purkrabě 1184 Vítek, 1220—1222
Diviš a l. 1264 Purkart. Mocjejich vzta
hovala se nad děkanstvím' Prachenským
a Bozenskem. pokud nepatřilo ke Kamýku.
Po opuštění Prachně darován soud krajský
Vyšehradské kapitole, později byl týž soud
v Sušici a proto slove kraj i Sušickým.
V příčině berní bylo spojeno sP. i Neto
licko od dávných dob a P. v nejširším
smyslu vztahovalo se pak od Příbramě
až k jižnímu konci Čech (již 1276).
[.. 1361 vysazena poprava pro týž kraj
na hradě Karlšperce, kromě toho ji vyko
návali někteří páni a popravce od krále
ustanovovaní. Při rozdělení Bechynska
v 18. st. přidán k podílu Budějovskému
jižní cíp P., které pak přes to patřilo
ještě k největším krajům, Název P. udržel
se až do r. 1850.
2. děkanství P. neb kraj děkana P.
obsahovalo ve 14. a 15. st. fary a kostely:
Pracheň, Horažďovice, Hoštice, Katovice,
Řepici, Strakonice, Zborovice, Volenice,
Nezamyslice, Bukovník, Žihobce, Strašín,
Kašperské hory, Nové město Rajský,
Dlouhou ves, Albrechtice, Sušici, Svojšice,
Vilhartice, Petrovice, Kolínec, Zbynice,
Vzdouň, Mlazov, Zavlekom, Těchonice,
Kvasenovice, Hradešice, Budčtice, Záboří
a Větší Bor. V téže rozsáhlosti objevuje
se děkanství P. také r. 1574 a udrželo
se, jak se zdá, až do zřízení vikariatů.
PraChňané, obyvatelé území, kteréž
si knížata sedící v pradávné době na hradě
Prachni opanovali Souditi lze o tom
z toho, že jest v Čechách jediná Pracheň
a jediná ves Prachňany, jejíž obyvatelé
se prvotně Prachňané naz'ývali.

Prachomely

klášteru Chotěšovskému adržena

k Encovanům a proto také bývala od
r. 1404 v držení světském. Kostelík zba
ven byv duchovního správce, udržel se až
na naše doby. (Viz Sommer Leit. 379).
Prachovice, ves u Dašic, jež se přip.
r. 1086. Kona. 13. st. seděl tu vlad. Ječimír
a r. 1316 potomek jeho téhož jména se
Sezemou. L. 1416 žil Vlacheň, 1440 Holub,
1455 Janek, syn Holubův, jenž jej Janovi
Bukovi odkázal. Pak patřily P. až do
r._1507 k Dašicům a odtud k Pardubi
cům. (P. A. X. 293).

Prakenfels,

hrad v Horní Falci, n.

léno České koruny, ještě 1. 1621 dozná
vané, ale 1. 1630 promlčené.
\

Prasetín,

(pův. asi Prosětín)

ves

u Skutče, přisl. hradu Rychemburka.
Část patřila od r 1484 k nadání Sku
teckého špitálu (Viz PA. XI. 96).
Prasetín,
11.ves u Boru v západních
Čechách, jež patřívala k panství Bor
skému. V l. 1427—1431 vypálena jest
od křižákův a r. 1454 byla pusta.

Praskolesy,

farní ves u Hořovic, jež

se přip. r. 1216 jsouc tehdá farní vsí.
Asi ke konci 13. st. dostaly se (z části)

klášteru

sv. Dobrotivé, pak patřily

z části do r. 1320 Pražské kapitole, která
jich postoupila králi Janovi. Od té doby
drženy ke hradu Žebráku. Králevic Jan
daroval jel. 1349 ke kapli na hradě
Žebráce, ale když tato l. 1357 k dě

kanství

Karlšteinskému

přivtělena

byla, zůstaly P. statkem děkanským do
r. 1850. Podací farního kostela zůstalo
králům. Kostel v l. 1620, 1628 a 1738
obnovován. (M. XlV. '44).

Praskolesy,

n. ves v okolí Chlumce

(pův. Prachomelt), ves n. Cidlinou, jež se |. 1393 přip. V 15.st.
patřila od r. 1233 kl. měl ji Kuneš Vlaštěk z Voděrad
Teplskému.
Král Zikmund ji zastavil koupiv ji a od r. 1489 měl ji jeho zeť
(1421) Vilémovi z Pnětluk, ale od kláštera Václav z Tmaně. V 16. st. byla již
zase vyvaděna a patřila mu do r. 1850. pusta.
u Teplé,

která

Přaslavice — Pražsko
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Přaslavice, kostel sv. Jiří n. farní
Pravětice, ves u Načerace n s tvrzí,
ves (1358) u Radvanovic (Turnova), jež l. 1384 sídlo Ludvíkovo & 1. 1454 Jana
patřívala v l. 1358 —1364 ke hradu a Václava bratří a jiných vladyk. Odtud
z Pravětic.
Hrubé Skále, avšak r. 1406 Hynkovi se nazývaliPravětičtí

Štěpanickému z Valdšteina.

Později Poslední z nich Štastný prodal P. obci
patřily zase ke Hrubé Skále a za neznámé Táborské. L. 1547 jí zabrány a prod.
doby fara zanikla.
Janovi : Pernšteina, který je pustil (1548)
Přaslavice,
ves u Hořepníka, jež se PřechoviPopovskému zBezejovic.
přip. r. 1299 jako část panství Hořep— Pak drženy k Louňovicům a l. 1614 prod.
nického. L. 1466 patřily Hanušovi z Ko k Načeraci. (MB. ll. 133).
Pravětice,
Pravélfčky, n. ves u Řa—
šetic, později k Buřenicům a v l. 1572
—1850 ke Březině.
komě (Chudenic), jež spustla v 15. st.
a
patřila
r.
1548
ke Švihovu, r. 1571
Prášily (něm. Stubenbach), farní ves
u Kašp. hor, v 17. st. ještě pouhý les, k Malechovu a r. 1593 k Chuděnicům.
Pravnov, n. farní ves u rybníka
který patřily ke král. hvozdu. Na poč.
18. st. patřil kníž. z Mansfeldu. L. 1749 Ostralovského při Novém Ransku (u Kru
prod. Lorencovi Gattermayerovi ! cemburka) založená ok. l. 1362 od Zdenka
z Ronova,

jenž tu také kostel a faru

který tu sklenou huť vystavěl (1750)
Po jeho smrti přišel statek do prodeje vyzdvihl. P. byl přísl. hradu Ronova
(1763) a byl v držení hrab. Vchyn a panství Přibyslavského. Po zaniknutí
ských, až sel. 1798 v držení knížat vsi a fary udržel se samotný kostelík
ze Švarcenberka
dostal. Mezi tím sv. Vavřince, který 1. 1786 zrušen. L 1835
v místech těch založeno Nové Ransk o.
vznikla tu ves, při níž l. 1802 kostel
postaven. Lokalie tu byla od r. 1786 (PA. X. 376).
Pravonín, farní ves u Dol. Kralovic,
a od r. 1856 fara.
v níž byl farní kostel již před r. 1362.

Prašivé.

u
r.
r.
2

(také Veselá),

farní ves P. patříval k panství kláštera

Lou—

Počátek, v níž byl farní kostel již před ňovského.
L. 1437 dostal se zápisem
1359. "P. drželi r. 1359 Purkart z P., Janovi z Bla nice, později držen k Lip
1362 Jan z Osečan a r. 1393 Ondřej nici a Vlašimi. I.. 1547 prod. Jindřichovi
P. V 15. st. seděli tu vlad. z Hosti Kekulovi ze Stradonic, jehožsynům

šova. V l. 1575—1591 patřilak Hornímu I. 1578 dědičně doprodán. Kekulové drželi
hradu a l. 1615 usadil se tu Arnošt
P. až do r. 1661, pak následoval Jan—

Leskovec. S Horním hradem přik. k Horní
Cerekvici. V 17. st. zanikla fara; l. 1787
tu zříz. lokalie & l. 1857 fara. Jméno V.
dán vsi od Leskovců, lid říkával vždy P.
(H. IV. 318).

Prašivá,

Rejchart Šváb z Ragersdorfu

(1-c. 1667) a po něm Gersonové odtudž.

L. 1706 následovali hrab. z Mill-esimo

a jinírodové.VáclavVejvoda ze Štrom

berka, purkmistr Starého města Praž.
n. ves jižně od Horažďovic (1765) zámek obnovil. L. 1709 fara obno—

v okolí Bukovníka,

jež se 1. 1382 přip.

vena (H. Xll. 204, PA. X. 839).
Pravy,
ves u Přelouče n. s tvrzí, na—
níž seděli ]. 1402 Přibík a l. 1414 Pro
Pravda,
zbořený hrad u Konětop, kop, pak Martin a Jan (1450) L. 1500
založený teprve ke sklonku 15. st. od je držel Mik. Rohovlad
z Bělé, pak

Pratětice,

n. ves náležející kapitule

Vyšehradské (1222) u Michle a Krče.

Mašťovských : Kolovrat

na zboží Burjan : Plotišť

(1500), jehož dcery

jich Ročovským. Jan M. z K. prod. P. je prodaly (1521) k Pardubicům.

(1523) Děpoltovi z Lobkovic.

Po něm

Pražsko, Pražský kraj, soubor krajin,

ji držel syn Jan (1- 1570) a po tomto které patřily pod menčí úřad (soud Praž
dcera Lidmila, která P. prodala (1593) ský), zejména (1337) čtyř poprav, totiž
Oldřichovi Felixovi z Lobkovic. Avšak hradské, Meziřické, Ořechovské a Sianské.
tehdá již hrad ten byl opuštěn.
v užším smyslu tak jmenována poprava.

726

Prčice — Předboř

hradská ncb Pražského hradu. Od 13. st.
rádi počítali kraj Slanský 0 sobě, až pak
konečně s levým břehem Vltavy odtržen
(v 15. st.). Zbytek v příčině berní spojen
byl s Kouřimskcm, pročež se obojímu
i P. i Kouřimsko říkávalo. Tento název
opanoval a název P. zanikl, až teprve
l. 1849 obnoven
Prčice, městec u Sedlce, jenž se přip.
r. 1179. Tehda byl sídlem Vítka, praotce
Vítkovcův, který se odtud (překladem

syn (1- 1612). Potom prodány k Plaňa
nům, zabrány l 1623 Jindřichovi nejst.

Mirkovi

ze Solopisk

a prodány

k Č. Kostelci.

Přebudice, Předbudíce i Břebudice,
tolik co Třebutičky.
Přebudov, ves u Blatné, ještě v 16. st.
na dva statky rozdělena. Jan 2 P. prodal
hoř. dvůr (1439) Vilémovi z Račína
& ten 1477 jistému sedlákovi. Část přip.
]. 1566 k Blatné, ostatek patřil 1544—

něm.) iz Plan kenbe rka psával(prkno 1603 ke Kladrubcům, oboje od r. 1603

-planke). Po něm (1- 1194) následoval ke Lnářům.
syn Vok (1- 12621 a jeho potomci pp.
Přečaply, ves u Chomutova, v níž byl
z Rožemberka. Kdysi po r. 1322 postou farní kostel před r. 1357. P. patřívaly
peny pp. : Choustníka,
kteří měli ode dávna ke klášterství a od r. 1420
s_ kl. Milevským při 0 podací far. kostela k panství Teplickému. Od 17. st. byly
L. 1391 je držel Bohuněk z Vrchotic,
přísl. zámku Borku až do r. 1850.
od r. 1405 pp. z Landšteina.
Na poč. V 17. st. fara zanika a ač kostel, l. 1720
16. st. seděli tu Mráčtí z Dubé, kteří znova vystavěný, l. 1798 název farního
P. na polovice rozdělili. Jedna z nich kostela obdržel, přece jest posud filiálním
dostala sev držení Voračických z Pa k Údlicům.

běnic, kteří sice polovice sloučili, ale
P. zase mezi sebou dělili. Sloučila je

Přečice viz Předčice.

Přečinov,

ves u Volyně n. s tvrzí,

zase Dorota Hodějovská z Harasova ]. 1362 a 1395 statek Tvrdkův, ]. 1448
a prod. je 1599 Humprechtovi Černí Petrův. V 16. st. patřil P. kDobříši. Při
novi : Chuděnic. L. 1612 následoval dělení panství Dobršského l. 1609 dostal
Jan z Talmberka
a P. patřila odtud se P. 5 bratřím Kocům za díl. Později
po 85 let ke Smilkovu. L. 1624 zanikla následovala Sibyla Pešíkova a po ní
fara a teprve 1. 1800 obnovena. L. 1725 (1624) Anna Saloména de'era, pak 1646

k. P. Jan Vít Malovec

z Malovic, Rudolf hr. Colloredo

jenž tu zřídil dvůr a kostel opravil (1730).
Po něm (1- 1768' následoval jeho vnuk
Jan Hynek (1- 1785) a pak tohoto syn
Jan, jenž 1. 1803 v mládí zahynul. P.
držela po něm matka (-'r 1835) vdaná
za K. Burku. V P. narodil se Fram
Pištěk, biskup sufragan Pražský & potom
arcibiskup Lvovský (1786), Erb: Štít
křížem rozdělený modrý a stříbrný, helma
korunovaná s přikrývadly týchž barev,

Vl

1656—1700

měl P. společné držitele s Drahonicemi
a od r. 1700 patřil knížatům ze Š\arcen—
berka (H. XI. 282).

Předboj, Přiboj, Příboje,

ves za

Karlínem, ]. 1253 ves křižovníkův a z části
od r. 1271 kostela Pražského, l. 1318
také vladyčí statek Janův & Bohuslavův.

l... 1383 k. P. klášter

sv. Ducha

v Praze adržel jej až do r. 1420. L. 1433

dostal se zápisně Janovi z Krajnic.

dvě křídla modré

a stř., 11 stř. & modré V 16. st. patřil zase témuž klášteru, od
r. 1622 Anně Slavatové, která jej pro
(erb Voračických — MB. Vlll. 67).
Přehozy, ves u Kouřimě n. s tvrzí, dala klášteru sv. Jiří. V držení tohoto
l. 1318 statek Oldřichův, 1397 Hrochův. pak zůstal P. až do jeho zrušenía držen
Později tu seděli Přebozští
ze Zá— k Panenským Břežanům. 
smuk, totiž 1437 atd. bratří Mikuláš
Předboř, ves u Chotěboře n. s tvrzí,
& Prokop, 462 Kunrat, Mikeš aOndřej, sídlem Před bořských z Předboře.

synové tohoto, s nimi Jan 1462—1491, To byli 1396 Otík syn Ojířův, 1412Petr
1514—1523 Mikuláš. 1540 Zikmund, ot, 1440—1461 Aleš, 1479 Jan, 1519
pak Jindřich, od r. 1582 Mikuláš tohoto Aleš, 1536 Petr a 1563 Jan. Po Janovi

Předboř — Předměřice

727

(1- c 1581) dědila dcera vdaná napřed Koldovi. V 15 st. patřily k Zavlekovu
Říčanská, po druhé Náchodská a po třetí a v 16. st. k Neprachovu.
Předborovíce, Přeborov/ice,ves u Stra
Roupovská. L. 1622 11.Barbora Chu chel
ská P. a přip. jej k Malči. (H. Xll. konic, na níž seděli !. 1387 Jan Čadek
a 1419—1442 Petr. V l. 1543—1850
304 .
Předboř, ves u Říčan, po níž se na patřila celá ves ke Štěkni.
zýval r. 1267 Zbraslav z P. Před r. 1394
Předčice, Přečíce, n. ves u Říčan, jež
tu seděl jistý Ojíř a 1407 Jan Strýc. patřila l. 1400 k panství Říčanskému
V 16. a 17. st. patřila P. ke Stiřínu. a v 15. st spustla.
L. 1656 postoupil ji Karel Leopold hr.
Předčín, n. ves u Solnice, která ]. 1386
Millesimo DivišoviLvovi ze Žakavy. téže obci patřila.
pak patřila rodu Coblů, od r. 1686
Předenice, (pův. Předem'ci), ves u Blo
Vitanovským,od r. 1690 Markvartům
vic, která patřila r. 1239 ke zboží Pře
ze Hrádku, pak Hřebenářům z Harachu, štickému kláštera Kladrubského. Ve 14. st.
v 18. st. Radcckým z Radče a od r. 1780 tu bylo několik vladyčích statků, z nichž
řádu piaristů.
v 15. st. povstaly dva. Na jednom z nich
Předboř, n. tvrz a dvůr u Velvet, seděli Předenicové z Předenic a
n. manství ke hradu Oseku a později Trystram, jeden z nich, prod. jej 1. 1540
k Mostskému hradu. V 15. st. patřila k Nebílovu. Druhá s tvrzí patřila 1. 1525
z Borku, později
vlady-kám z Řepnic, prod. 1487 Elišce Janovi Snopovs kém 1.1
z Landšteina a od této 1488 Vilémovi ke Snopoušenu, pak k Vodokrtům a na
z Vře so vic. Odtud patřívala k Tepli posled k Řenči a Lukavici. (H. IX. 181).
ckčmu panství,
Předhradí, farní ves u Poděbrad,
Předboř, n. ves u Libřic (Smiřic) při v níž byly tvrz & far. kostel již ve 14. st.
tvrzi Kalthauz řečené. Ok. [. 1500 byla Jméno své dostala od polohy před hradem
Oldřišem. Ve 14. st. tu seděli bratří
již pusta.
Předbořice (prv. Předbořici), ves Hereš (1- 1399) a Aleš (1- j. 1406) apak
u Kutné hory, 1 1327 sídlo Předborovo. Alšík syn tohoto. Po něm ujal P. Kuneš
akdyž r. 1419 zemřel,
Ve 14. st. patřily ke statku Švabinov z Olbramovic
skému, avšak část držel 1415—1440 koupeno k Poděbradům. Starý kostel
Jan. Od r. 1537 patřily ke Zbrasla i s farou zanikl, nynější vystavěn ]. 1774.
vicům a vl. 1595—1850 ke zbožíKřese L. 1795 tu zřízena lokalie a 1. 1857
tickému.
fara.
Předičko, n. véska u Orlíka blízko
Předbořice, ves u Milevska. po níž
se nazývali r. 1218 Osel a Jíra bratří Žďákova, až do r. 1420 majetek kl. Břev
z P. a r. 1316 Matěj. Ve 14. st. byl tu novského a potom s proboštstvím Koste
farní kostel, jehož pány podacími byli leckým přísl hradu Orlíka.
Předlice, ves 11 Ústí n. L., ve 14. st.
držitelé Zahrádky a domácí zemané, 1365
Přibík, Jan a Jan, 1385 Aleš a Bušek, farní ves (fara u kostela sv. Vavřince
1388 Vilém, 1413 Jíra Masopust aPůta. u Hrbovic). P. patřívala do r. 1428
V 15. st. patřily k Orlíku (1540—1850) křižovníkům Svatomářským, v 15. st.
kromě třetiny podací, která patřila 1513 Vřesovcům. L. 1547 dědičně puštěna
—1617 k Zahrádce. Po r. 1623 fara za Jarošovi Kelblovi z Gejzinku, jehož
nikla.
potomci (Adam “I' 1592, pak synové, od
Předbořice, ves u Mladé Vožice, po r. 1612 Jan Heřman, Adam, Ota Vilém
níž se nazýval 1444 Jan : Duba a z Před a Václav bratří, 1626 Václav sám) tu
bořic L. 1548 koup. k Popovicům, později až do r. 1631 seděli. V 17. st. patřila
patřily k Mladé Vožici.
k Šonvaldu a později přip. k Trmicům.
Předměřice, farní ves u Benátek, v níž
Předbořice, dvůr u Zavlekova n. ves,
jež patřila až do r. 1305 ke statkům byl farní kostel před r. 1354. P. patří
kláštera Svatojirského, ale od té doby valy dilem ke hradu Brandýsu n. L.,
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Předslav

—-—Přelouč

Pak následovali—
dílem tu byl vladyčí statek, jejž drželi vlčtí z Moukoděl.
a r. 1596 Josef Úli
r. 1354 Pavlík a Jan Hole, r. 1406 Mik. Jan z Poměnic
Kojata

(1—j. 1422) a 1422—1427

Mik. cký z Plešnic,

Louže. Tohoto potomci seděli tu až
skorem k r. 1485, pak část ta přip.
k Novému Stranovu &držena k němu po
celé 16. st. Později patřila celá ves k Bran
dýsu.

jehož synové jej prod.
1603 Bohuslavovi Bohuši z Otěšic.

Tohoto syn Jan Vilém prod. P. (1628)
k panství Petršpurskému.
Přehvozdy, (prv. Předhuozdíe. pak

Přehvozdí, v 16. st. mz Přehvozdích), ves.
Předslav, farní ves u Klatov, v níž u Kostelce n. C. 1., která patřila [. 1415
byl farní kostel již ve 14. st. Po Jenících ke statku Hošti a od konce 15. st. k Č.
z Mečkova seděli tu 1390 Frana a Vilém, Kostelci.
Přehýšov, (o. Přchejšov). ves u Stoda,
od r. 1404 Ropeit z Tlucné, 1435 Beneš
z Újezdce, ke konci téhož st. Petr z Da m kterou měl r. 1248 Budek, avšak r. 1253
Chotěšov al. 1303.
níče (1- r. 1522) a potomstvo jeho po koupilP.klášter
přesliciaž na Bavora Sádlo z Kladru jej znova vysadil. Král Jiří jej zastavil

bec (1563). V 17. st. patřila Říčan

(1467) Bohuslavovi z Krašovic,

ským, od 1.1673Kanickým

jej ještě 1. 1483 držel. Později jej klášter
zase vyplatil.

z ach

rova. L. 1704 k. od Albrechta Příchov

ského

z Příchovic

a přip. l. 1705

k Otínu. Po r. 1624 zanikla fara, v l. 1692
—1787 byla tu jen administrace a pak
fara (H. lX. 168, TB. 206).
Předslavice, farní ves u Volyně, v níž
byl far. kostel ve 14. st. Páni podací
jeho byli 1. 1369 Jan farář Jistebnický
& Lvík z Chelčic,
do r. 1420 Jan
z Vlhlav & pal-t držitelé Budkova. Po
zději tu seděli pp. z Čestic. I... 1528
patřily P. k Dívčicům, ]. 1549 Zále

jenž'

Přechod viz Přích od.

Přechov,

čov).

tvar chybně psaný (Pří

Preitensteín,

n. manství kor. České—

v Hor. Falci, ještě 1. 1615
ale 1. 1630 zamlčené.

Přelibsko, Přelipsko,
votic a Těchařovic,

doznávane',

n. ves u Ži—

jež se 1. 1376 přip.

a karcibisk. panství Příbramskému patří
vala.

Přelič, (1406 z Přelíče, v Přelíči), ves.
a odtudk Zálezlům. u Slaného (r. 1366 farní), již drželi
L. 1684 připadly k Vlachovu Březí. Fara r. 1404 Ela vdova Vácsl. Uliše a syn
!. 1665 spojena s Březskou, !. 1735 tu její Mik. Šrahk. Od r. 1408 držena
ustanoveni kaplani a 1. 1770 zříz. samo k Tuchoměřicům. V 15. st. patřila část
statná duchovní správa (TB. 972).
!: Okoři a ta pak (1536) ke Smečnu,
Přehořov, ves u Soběslavě, kterou jiná část k Bysni. V 16. st. patřila jedna
koupil l. 1379 Oldřich z Rožemberka,
část ke Slanému, s nímž l. 1623 také
pak patřil kl. Třeboňskému, ale 1. 1430 ke Smečnu přip., Bysenská část koup.
prod. Od 1. 1487 seděl tu jistý Oldřich, !. 1562 ke Smečnu, & jiná část, která
pozdějiPřehořovští z Kvasejovic v l. 1542—1611 k Bílému Újezdci patří
(1554 Oldřich, pak Jan, pak Karel a 1627 vala, ]. 1611 též ke Smečnu se dostala..
Jan Šťastný. L. 1629 k. jej Václav Pro Fara v 17. St. zanikla.

ským z Prostého

kecius ze Šneberka

a když mužské Přelohy, Přílo hy, (pův. Přelozi),n.

potomstvo vymřelo, dědila Dorota Eliška ves v okolí Sezemic, jež se přip. r. 1227

vdaná Netolická

z Eisen berka a dostala se tehdá klášteru Sedle

(1669). Od Netolických k. jej kl. Zlato
korunský a držel až do zrušení.
Přehořov, ves u Jesenice, jež se přip.
r. 1234. jsouc sídlem Miloslavovým a.
l. 1240—1252 brařří Miloslava a Břeti
slava, L 1401 tu seděl Hanek, l. 1534
Jan z Vladořic a až do r. 1571 Pšo

ckém u.
Přelouč,

starobylé

město, pův. ves,

jež patřila r. 1086 klášteru

Opatov

ském u. L. 1261 byla již městem, kteréž
král Přemysl právem Kolínským a Kou
řimským obdařil. Opat Časta město 1. 1289
nákladně vystavěl (t. j. ohradil'. Ok. l. 1357'
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měl P. v užívání

od kláštera

Hroch tu bylo asi 6 vladyčích statků, které zne
“z Ho řiněvsi.
L. 1420 se tu usadili náhla srůstaly a skupovány byly, tak že
Táboři, ale Jan Městecký : Opočna vpadl r. 1394 patřila část a r. 1417 celá ves
na ně v lednu r. 1421 azajal je. Později k Rohozci. Ok, ]. 1534 držena část
opanoval je DivišBořek z Miletínka
k Malé Skále, část k Rohozci, oboje
a potvrzena mu 1. 1437. L. 1454 držel v l. 1538—1565 k Rohozci. L. 1565 do
ji Jetřich z M., maje ji dobrou volí od staly se z částí Rohozecka Janovi zVar
Král Jiří zastavil ji 1. 1463 temberka
za díl, ale zase připadly
k Rohozci a po novém dělení l. 1613
Později patřila knížatům z Minstrberka dány ke Svijanům. V 17. st. zanikla fara.
a zastavena Štěpánovi A 11d ěl ov i 2 R 0 L. 1789 tu zříz. lokalie al. 1861 fara.
novce.
Týž prod. P. (1518) Vilémovi Přeprdy, (prv. Přeprdi), ve 14. st.
z Pernšteina
a od té doby patřila druhé jméno vsi Krásně v Boleslavsku.
k Pardubskěmu panství. Od Jana z P.
Přepychy, farní ves u Opočna, v níž
obdržela obec 1539 a 1548 svobody na byl farní kostel již před r. 1352. Bylo
koupení a svedení Malé Lhotky a od tu vladyčí sídlo a drželi je 1384 Dobeš,
puštění odúmrti, což l. 1557 od Jarosl. 1387 Zaviše, 1415 Jan, 1450 Jan. Jeden
z P. potvrzeno. Od cís. Rudolfa II. obdr z nich byl předkem Přepys kých z Ry—
želi majestát na pivovár a trhy (1580), chemberka. Na poč. 16. st. patřila část
od následujících císařův (1616, 1630, k Bolehošti, polovice k Ledči, oboje asi
1638) potvrzení svobod a l. 1638 nový v l. 1534—1540 koup. kOpočnu. Kromě
z Dou
výroční trh. Cís. Leopold sice (1681) toho tu byl dvů-rTamchynů
stvrdil svobody, ale zavázal za to k těžším bravice, na němž zemané ještě dlouho
povinnostem. Potvrzování výsad pak ná seděli (1585 Něnkovští z Medonos) a
sledovalo v l. 1720, 1748, za Josefa II. ještě jiný zemanský dvorec (Sommer
a 1796. L. 1850 stala se P. sídlem c.k. Kon. 369).
úřadův. V P. se narodili bratři Karel J.
Přerostlá, ves v okolí Hlinska, jež
a Václav Thamové a V. Kozelka. Erb: patřila r. 1392 ke hradu Rychemburku
na zl. štítě postava sv. Vavřince držící a později jméno Hamr obdržela.
Přerov starý, městec u Č. Brodu,
rošt (dědictví po klášt. Opatovském. —
prvotně ves, jež se přip. r. 1227, protože
PA. X. 756, M. VII. 37).
Přemyšleň, Přemyšleny, Pře ji Kojata Hrabešic odkázal Kunrátovi.
myšlín, věska u Karlína n. s tvrzí, na L. 1266 byla sídlem Rankovým. Později
poč. 15. st. statek Ludvíka apatykáře, patřilastvrzí klášt. Břevnovskámu,
: části majetek kl. Břevnov. a z části jenž ji do 1. 1421 držel. Cís. Zikmund
Teplického. Od r. 1420 tu byly dva zastavil P. (1437) Jindřichovi zeStráže,
statky; zápisný drželi do r. 1505 vl. od jehož potomků se dostal pp. ze Šelm
Jaroslav ze Š. prodal P. 1524
z Vlkanova a pak Jan Pytlík, dědičný berka.
„měli ok. 1. 1510 Myškové
ze Žlu— obci Starého a Nového města
Soběslava.

PurkartovíKamaretovi zŽirovnice.

nic. pak Zikm. Bareš : Kamenice Praž. Pražané drželi P. až do r. 1547,
a asi od r. 1540Hromadové zBor kdež jim zabrán a komorním panstvím

šic,

Po vymření těchto dostala se P. učiněn.

Až do 1. 1631 byl samostatným

(1574)Da'nieloviBenedovi z Nečtin, panstvím, pak ale podřízen Brandýsu.
& od jeho potomstva Kateřině Radeck 6, (HB. Vl. 248).
která ji 1. 1628 Alexand. hrab. z Nagrolu
Přerov, n. ves mezi Rosicemi, cestou
prod. Od 1. 1655 patřila P ř i cho v s k ým, Popovskou & Svítkovem u Pardubic. Pa—
ke konci 17. st Malovcům,
kteří je třívala až do r. 1387 k Pardubicům a od
1. 1694 prohospodařili, pak Hartmanům r. 1387 k Rychemburku. V 15. st. se
: K1 a r š tei n a a knnečně ke Klecanům. již nepřipomíná.
Přerubenice, ves n. s tvrzí, ]. 1318
Přepeře, farní ves u Turnova, v níž
byl farní kostel již před r. 1355. Tehdá sídlo Zdenkovo & Předvojovo, ve 14. st.
Místopisnýslovník: Část

hist o rick &.
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Od 14. st. předkovéChlumčanských
z Přesta—
tu seděli Hraboňové
z P., v 16. st. vlk, totiž 1358 Vlach, od r. 1376 Racek
Hořešovci z Libušina a po nich Jan a Petr, od r. 1389 Mikuláš, l. 1416
Litmírové z Háje. L. 1597 Matyáš Jan, 1422 Racek, 1454 Jan 5 bratřími.
na několik statků rozdělená.

ze Štampachu

P. koupil a ke Korn I.. 1527 seděl na tvrzi Petr Cehnice

z Říčan, koupiv ji po Lukavských ze
Hrádku, l. 1546 následovali synové Jan
Přes, (11Týna Horš.), česky Česy.
Přeskatíce, n. ves v okolí Vojslavic a Šebestian. V 17. st. patřily pp. z Kle
nového a později ke kl. Chotěšovskému.
u Želiva, ]. 1461 již pustá.
Přeslidice, n. ves a prebenda kanov Fara v 17. st. zanikla.
níkův Vyšehradských neznámého položení.
Přestavlky, ves u Slap, jež se dostala
hauzu přivtělil. (H. Vlll. 161).

Pressern

r. 1292 klášteru

viz Břežany.

Přestanice, ves u Sušice, prv. jmění
kláštera Doksan., jenž ji prodal r. 1290
Bohuslavovi z Budětíc.
Byla potom
přísl. hradu Vilhartického. Ok l. 1560
přidělena k Čachrovu a od něho prod.

l. 1568 SylvestroviMlazovskému.

a jemu

Přestavlky,

ves u Sedlce, n. s tvrzí

P. l. 1389 statek Jaroslavův, v 15. a 16. st.
přísl. Borotína, od r. 1574 zase statek

patřily později ke Hlavňovicům.

Přestavlky,

Zbraslav.

do r. 1437 patřívala. L. 1437 zápisem
přidělena ke Slapům a držena k Dobříši.
Po vyvadění Slap drženy P. zase ke klá—
šteru až do jeho zrušení &odtud ke Slapům.

ves u Chrudimě, n. s tvrzí Jiří Mitrovského

z Nemyšle, pak

]. 1318 sídlo Ctiborovo, l. 1410 Alšovo, (1613) Vrchotických z Loutkova.
l. 1413 Jana Bošína, jehož rod tu ještě V l. 1629—1670 patřily k Mitrovicům,
1. 1464 seděl. L. 1493 držel je Matěj od r. 1670Šmerovským z Lidkovic.

Libák z Radovesic, pak Andělové L. 1710 koupil je František J. hrabě Čer

z Ronovce, od r 1539 Lukavští

z Lu nín a přip. k Mitrovicům (MB. Vlll. 101).

kavice, 1567 Petr Puchart z Vodě
Přestavlky, ves u Kouřimě, jež se
rad, pakTnlackové z Ještětic (1590 přip. r. 1228 a patřívala ke klášteru Sa
Hynek, 1597 Hynek, 1657 Adam Jindřich,| zavskému.
Po jeho vyvrácení opano
1676 Maxim. Ferdinand, 1692 Leopold; vány od světských držitelů & od 16. st.
Tl. 1703) Od 1. 1703 náležely ke Chrou drženy k Čern. Kostelci.
stovicům, od r. 1717 byly v držení Barta
Přestavlky, n. ves, nyní les sev. od
lotův a v l. 1747 —-1829 náležely k Nase Říčan. P. patřívaly ku zboží Uhříněves
vrkům (H. I. 218.)
kému řádu sv. Jana a spustly v 15. st.

Přestavlky,

ves u Kostelce n. 0., n.

Přestavlky,

n. Véska, nyní rybník

s tvrzí, l. 1440 statek Matějův, později u Vodňan mezi Libějici, Truskovici 3 Ne
Hložkův ze Žampachu a od r. 1544 stanici. Ve 14. st. patřily lt Libějicům,
pp z Bubna (1544 Otík, 1552 Mikuláš). pak do r. 1566 k Záhoři a odtud zase
Od r. 1574 drželi je pp. z Potšteina,
k Libějicům.
od r. 1598 patřily k Častolovicům, po
Přestavlky, n. tvrz a ves u Chlumce
r. 1620 odděleny & od r. 1627 1727 na C., nyní hajnice sev. od Staré vody
patřilyBukovským z Hustiřan (1627 a jihových. od Vel. Košic L. 1369 drželi
Jan Otík, 1666 Jan Jiří, pak Jan Václav). je čtyři zemané, l. 1395 Mikuláš Kokot

Pak následoval Jan Václav Rous z Lipna

ze Slemene
1397—1419 Unka z P.
Po něm následoval Vaněk Kavalec z Li
ves u Roudnice, která poltic, od r. 1437 bratří z Pouchobrad,

a l. 1762 k. ke Kostelci (H. II. 29).

Přestavlky,

patřívala r. 1228 ke statkům kláštera
sv. Jiří. Po r. 1420 dostaly se pánům

.: Hazemburka

a drženy k Budyni.

1454 Epik z Krucemburka. Ke konci
15. st. koupeny P. ke Chlumci. Tvrz za
nikla před r. 1521, ves teprve v 17._stol.

Přestavlky, ves u Stoda, jež byla od (H. V. 296)
r. 1243 sídlem vladyčím. Ve 14. st. tu
Přestavlky, dvůr u Hoškovic (Mn.
byl farní kostel, jehož pány podacími byli Hradiště), 11.ves, jež patřila [. 1400 klá

Přešíno — Přiběnice

šteru Hradištskému.
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L. 1436zasta šter

veny, pak patřily od r. 1465 k Valečovu,
s nímž přip. zase ke Hradišti.
Přešíno, ves u BlovicI jež se přip.
r. 1239, jsouc majetkem Budislava Jaro
slavice, později přísl. Rožmitála, zejména
polovice arcibiskupské. V 16. st. patřila
polovice k Tochovicům. L. 1558 k. ke
špitálnímu statku města Rokycan.

ji držel od 1. 1738 v tuhém pod
danství, : něhož se 1. 1796 vykoupila
V l. 1750—1774 stavěn nynější kostel.
L. 1850 staly se P. sídlem c. k. úřadův.
V P. narodil se (1831) J. Hlávka, Erb:
štít polovičný, levé i pravé pole stříbrné
a v každém černá orlice se zl. korunou,
nosem, drápy a červ. jazykem (Řičák,
Dějepis Přeštic).

Přeštice, město nad Úhlavou, prvotně
Přetín, Přetíno, ves u Merklína, jež
hrad Svatoborův (1226—1235). Týž od se přip. od r. 1272 jako majetek kl. Cho
kázal P. křižovníkům sv. Jana, ale král těšov. V 16. stol. až do r. 1770 patřila
Václav je vyměnil (1238) a daroval sestře ke Ptenínu a odtud k Merklínu.
Pře- viz Pří-.
své Anežce, od té pak prod. l. 1239 klá
šteru Kladrubskému. Opat Reiner za Přezletice, ves u Brandýsa, l. 1354
ložil tu 1. 1245 kostel a proboštství, po statek Pecoldův, jenž jej měl po Frencli
zději pod ním vysazeno městečko. Po novi z Posenpachu, l. 1356 Habartův a
r. 1420 sice zůstalo probošství při kostele, . 1365 Pertmanů. L. 1437 je měl Jin
ale panství opatovo dostalo se zástavou dřich a l. 1456 Jan. V 16. st. byla ro
(1420) Janovi a Vilémovi bratřím z Ry dina Hradeckých z Přezletic. Od
žemberka.
L. 1465 patřily Vilémovi 16. st. patřily P. ke Ctěnicům.
mladšímu odtudž a od jeho nástupce
Přiběnice, ves u Podbořan, v níž byl
Půty drženy ke Švihovu. Když Švihovsko před r. 1389 farní kostel. P. patřily do
l. 1505 děleno, rozděleny i P. na polo r. 1391 vladykám : Vidhostic, pak je
vice mezi Jindřicha a Václava. Onen se držel 1404—1408 Bedřich z Dolan &
synovcem Janem Půtou dal obci (1519) r. 1415 Jan Kněžátko z Krakovce.
Horažďovské právo. Díl Janův dostal se Pak drženy k Šanovu. Vilém Pětipeský
Markétě Kočovské z Křimic (1544 až z Krásného dvora prod. P. (1584)
: Lobkovic.
1551) a po ní jej měli 1555 Jindřich Vla Kryzeldě Švamberkové
satý z Domaslavě, 1567 Lidmila Reicen Odtud drženy k Chýšem až do r. 1664
šteinovn, 1570 bratří Lehomští z Mnlevic, a později ke Mlýnci. Fara v 17. st. za
1571 Jan : Reicenšteina, 1574 Lvík Při nikla.
chovský z Přichovic Později nabyl této
Přiběnice, n. město s dvěma hrady,
poloviceMichalŠpanovský z Lisova velkým na levém, malým (Přiběničkami,
dědičně (1578) a drželi jej po něm až Hrádkem) na pravém břehu u města Tá
do r. 1598 synové jeho Jan a Mikuláš. bora, ve 14. st. nejsilnější jihočeská pev
Druhá polovice zůstala v držení potomků nost. P. (prvotně véska) založeny kolem
Jindřichových a Johanka, manželka Be 1. 1243 od Vítka Vítkovce a byly pak
zejména
dřicha Švihovského, sloučila obě polovice, v držení pp. z Rožemberka,
jednu dostavši l. 1597 od manžela a dru je měli Vok (1- 1262), Vítek :: Jindřich
hou ]. 1598. koupivši. Tato utiskovala (1- 1310), Petr (1- 1347) a synové jeho.
měšťany. Bedřich nabyl zase P. 1. 1617 Při dělení r. 1374 dostal se větší hrad
.a potomci jeho je drželi k Přichovšcům. Oldřichovi a menší bratřím jeho Petrovi
Po nich přešly P. na hrab. z Bubna & Janovi. Po jich smrti držel oboje Jin
_.

a od nich zase je kl. Kladrubský

dřich (1- 141 :) a potom syn jeho Oldřich.

(1705) koupil. Týž obnovil proboštství
zaniklé (1719). L. 1785 kl. Kladrubský
zrušen a v P. zříz. fara. Obec, která ob
držela majestáty na svobody (1570, 1589,
1593) a svobody od pánů l. 1586, vy
mohla si král. potvrzení ]. 1711, ale klá

Všichni ti pánové o zdokonalení staveb
se starali. l.. 1420 chytrým obmyslem
Václava Korandy, který tu byl zajat, do
staly se v moc Táborů, kteří s pevností
velkých pokladů nabyli L. 1421 tu vězněn
zajatý Bohuslav ze Švamberka. T. r. usa

.
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1618—1620 byla P. od Mansíelda vy
drancována a proto jí statky vzaté l. 1622
navráceny. A-le město bylo potom v bíd
ném stavu a od vojáků usoužené. Avšak
hory po celý ten čas udržovány. V 18. st.
zase jmění obce mohutnělo, že r. 1741
statek Dušníky koupiti mohla. L. 1850
stala se P. sídlem c. k. úřadův. Erb: čer
Příboj viz Předboj.
Příbram, král. horní město, r. 1216 vený štít, u jehož spodu trávník a na něm
ještě prosté hospodářství vladyčí, jež koupil stříbrný kostel s dvěma věžemi stříbrnými,
tebdá Ondřej, biskup. Po r. 1227 povstalo vše se zl.“makovicemi a kříži (H. Vl. 122.)
Příbram uhelná, městec u Chotěboře,
tu město, jež se stalo středem velkého
biskupského hospodářství po okolí široko r. 1355 farní ves, jež patřila ke hradu
a daleko skoupeného. L. 1298 tu byla Žlebskému. Když se král Vácslav Žleb po
zmocnil,
fara a vzkvétalo tu hornictví, čímž oby Markvartovi z Vartemberka
vatelstvo bohatlo Arcibiskup Arnošt do připojil P. k panství hradu Lichtemburka,
končil hrazení města a vystavěl tvrz. Zby ač iv ]. 1396—1414 ze hradu Žleb spra
něk, arcibiskup, dal městu znamenité svo 10vána. Ke Žlebům patřila P. až do 17. st.
body (1406). L. 1421 po čtyřikráte dobyta Obyvatelé v 15. a 16. st. živili se dová
od Hanuše z Kolovrat, ale přece zůstala žením uhlí k dolům Kulnohorsltým, odkudž
P. při straně pod obojí. Dostala se pak pochází přijmenl. V 17. st. zanikla fara
zápisně Jindřichovi Berkovi z Dubé, a P. přifařena ke Žlebům. Později patřila
nějaký čas ji držel Matěj Smolař ('l-1440), k rozmanitým farám, l. 1735 tu zříz. du
pak Hanuš z Kolovrat a po něm (ok. chovní správa a l. 1760 fara. P. patřila
1454) Burjan z Gutšteina.
Asi od v 18. st. k Hostačovu, později s Úhrovem
r. 1458 drželi ji pp. z Vrtby, ale ok rodině Berneš z Rosany, po jichž vymření
[. 1491 postoupili ji Kryštofovi z Gut (1751) vyženěna od Dobřenských z Dobře
šteina.
L. 1510 král nabyl Příbramě, nic Mčko. obdrželo !. 1795 majestát na
ale 1. 1513 zastavil ji Janovi, Václavovi, trhy. Erb: červený štít a na něm český
Petrovi & Jindřichovi Pešíkům
z K0— lev, an předními nohami stříbrnou brada
dili se tu výstředníci náboženští, kteří byli
nuceni z Tábora ustoupiti, ale brzo odtud
vyplašeni. Po ukončení válek navrátili Tá
boři oba hrady Oldřichovi z Rožemberka,
začež tento slíbil je zbořiti (1437). Slib
ten vykonán a vesnice připojeny k Choust
níku. (H. VII. Go.)

márova a Janovi mladšímu, strýci jich. tici drží.
Tento dostal polovici města a ostatní toli— Přibyslav (něm. Primislau, pův. Pri
kéž. Pešíkové hory stříbrné, od r. 1421 mezslaus) město nad Sázavou, jež vzniklo
sklesíé. zvelebovali, Němci osadili a něm ok. r. 1250, když se v okolí objevily
činu při horách a na radnici zaváděli stříbrné doly, a mělo již r. 1265 svou
(1525). Jan z Vítence nabyl [. 1526 faru. Snad založeno od Přibyslava z Kři
hor a l. 1529 panství s povolením krá žanova, jehož vdova a dcera byly vdány
lovým vyplatil. Městu a horníkům dal ně za pp. z Lichtemburka. Asi v l. 1255 až
které svobody (1534) a od krále dostali 1272 patřila Castolovovi neb Čeňkovi,
trhy. Sice se za něho měšťané hůře měli jenž zašožil hrad Ronov, a pak synům
než před tím. L. 1540 nabyl P. Jeronym jeho Hynkovi (1283—1317) a Čeňkovi
Šlik a l. 1541 postoupil ji Ludvíkovi (1283—1289), z nichž tento se snad od
: Gutšteina
(1- 1542). Poručníci dětí dělil Borovou. Za Hynkových synů na
tohoto P. všemožně utiskovali. L. 1564 stalo dělení, tak že Smil měl Ronov &
k. panství Ladslavze Šternberka
Hynek (1-j. 1366) P.. ale v pozdějších do
(1- 1566), jehož vdova Kateřina z Lokšan bách nachází se P. při Ronově. L. 1424
s Příbramskými krutě nakládala. Z těch Žižka jeda do Moravy dobýval hradu P;
příčin král (1576) P. vyplatil. I.. 1579 a nedaleko na poli zemřel. Lid jeho dobyv
město na král. horní město povýšeno a hradu, vypálil jej a 60 mužů branných
doplněn horní řád. Panství rozprodáno upálil. L. 1431 obléhána P. od Albrechta
a několik vesnic obec koupila. Za války knížete Rakouského, ale marně. Asi v ty
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časy neb potom nabyl panství P. Hynce cházíme tu drobné statky. Část obsaho—
Ptáček : Pirkšteina a od té doby vala osm svobodství, ostatek patřil ke hradu
měla P. společné držitele s Polnou. Vik Konopišti.
Příčina, ves u Rakovníka, od staro
toryn Minstrberský obci (1465) svobody
obnovil, jež minule potratila. Od krále dávna manství služebně ke Hrádku Křivo
Vladislava dostala P. (1493) výroční trhy, klátu (jeden grunt s povinností pověžni
od Hynka Bočka z Kunštátu (1515) dě ckou). Z této vsi pocházeli Vlčkové z Pří—
diny a od Burjana z Lípy (1519) po činy. Od 16. st. do r. 1732 patřila P.
tvrzení svobod. Zacharyáš z Hradce ob k Petrovicům a ok. l. 1630 spustla. Od
novil z.lmek, který po r. 1515 po druhé r. 1732 patřila ke Kolešovicům.
Příčno (staroč. Přiečno), n vesu Po
spustl; on (1586), bratr Adam (1590) a
Hertvík Zejdlic obnovili výsady. Za synův hoře (Opočna) Patřívala k panství hradu
Hertvíkových byla P. krátkou dobu samo Opočna.
statným panstvím. Od kardinala z Dytrych
Příčov (staroč. Příčov luh), ve 14. st.
šteina dostala P. také svobody. L. 1753 z části přísluš. Sedlčan, z části kláštera
vystavěn kostel, [. 1767 větší část města sv. Jiří, pak od r. 1436 hradu Chlumce,
vyhořela a l. 1794 přeneseny sem úřady později také kapitoly Pražské.
panství Polnického. L. 1850 stala se P.
Přídol (staroč. Přiedol, Předol), mě
sídlem c. k. úřadů. Erb: Prvotní erb byly stec u Krumlova, v němž byla již r. 1216
na zlatém štítě dvě černé ostrvy křížem fara, kterou Vok z Rožemberka l. 1259
přeložené, k tomu přišly později tři čer kl. Vyšňobrodskému daroval. Tehdá patřil
vení kapři Zejdlicův na stříb. štítě. Od P. ke hradu Rožemberku, ale později držen
17. st. je erbem štít polovičný; hořejší ke Krumlovu. L. 1380 tu darováno se
pole je napříč rozděleno na zlaté a čer dliště pro českého kazatele v Krumlově.
vené pole na obou jsou křížem a pošikem L. 1420 kostel i fara zpustly. P. byl až
nože Dytrychšteinské s kníž kloboukem; do r. 1850 přísl. panství Krumlovského.
v dolní polovici je v pravo erb Zejdlicov L. 1819 vyhořel Erb: na zlatém štítě
obraz sv. Vavřince, jemuž jest kostel po
ský, v levo prvotní. (H. XII.)

Přibyslav, Přibyslavov (něm.Zíbet svěcen.
Přihořany (prv. Přiořané, odtud
schlag), ves u Kaplice, jež patřila r. 1379
a potom ke hradu Rožemberku.
i Přivořany),
n. ves v okolí Lišova,
Přibyslavice, ves u Golč. Jeníkova, jež byla ve 14. st. přísl. Lomnice a po
r. 1226 sídlo Jarošovo. Jan Zbislavic da zději hradu Hluboké.
roval r. 1242 P. křižovníkům Pruským.
Příchod (prv. Přiechod), n. ves u So
Ve 14. st. byl tu farní kostel, jehož po běnova (Chotěboře), jež se 1. 1242 přip.
dacím pánem byl komtur v Drobovicích. V l. 1329—1364 držel ji Jan Kokot a
P. patřily k Drobovskému zboží, s nímž l. 1371 bratří Přibík, Ondřej a Mstich,
drženy ke Žlebům až do r. 1555. V l. 1555 kteří P. k Běstvině připojili.
až 1593 patřily k Bračicům, 1593—1636
Příchovice, ves u Přeštic n. s tvrzí,
k Podmoklům a odtud k Jeníkovu. V1. 1686 l. 1328 statek Dluhomilův, 1357—1362
až 1692 patřily k Vahančicům, avšak Vilémův, 1367—1379 Zdeborův. Předkové
v l. 1692—1703 zase k Jeníkovu. Ne Přichovských z Příchovic byli 1393
dlouho potom přip; ke Žlebsku. Fara Stojmír, 1420 dva Vilémově, 1454 Jan.
Z téhož rodu držel je 1549 Kryštof, pak
v 17. st. zanikla. (M. XI. sz.)
Přibyslavov, P ři b e sla vo v (staron. Karel (T j. 1572). L. 1575 k. P. Adam
P-rzíbisleinsdorf, nyní Unter—Steindórfel, Nebílovský z Drahobuze, od jehož
odkudž i Dolní Kamenná), ves u Ro vnuků prodány (1604) Bedřichovi Švihov
žemberka, kteráž patřívala ke hradu to skému z Ryžemberka; po tomto násle
muto od nepaměti.
doval (1623) syn Petr Vok (1- 1642) a
Přibyšice, ves u Benešova, l. 1318 pak syn Bedřich Kašpar (1- 1654). Přiže
statek Radákův. V pozdějších dobách na něním dostaly se hrab. z Bubna, pak
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vl. 1724—1784Henigárům : Eberka. seděl. Pak následovali Černí z Vinoře,
Od r. 1784 patřily hr. : Schónbornu.
z nichž Rudolf (1- 1677) odkázal jej ko

leji jezovitův

(H. IX. 176.)

v Hradci. Tato jej

Příchvoje, ves u Sobotky, v l. 1337 držela až do zrušení (1773), pak byl do
až 1394 přísl. statku Rakova. Od 16 st. r. 1806 přísl. studij. fondu a naposled
hrab. Harrachův. (H. V.-335.)
patřily ke hradu Kosti.
Přín horní, dříve vysoký, ves u pře
Příkříce, ves u Kdyně, l. 1379 statek
Lvíkův a Svatoborův, později potomků dešlé.

Přínda (vyslovPřimda. něm. Pfraum
tohoto; L. 1465 držel je Jindřich : Krás
ného dvora. V 16. st. patřily ke Kani berg, pův. Pfrimberg), bývalý hrad a pod
cům, pak od Kanických z achrova ním městečko za Tachovem. Hrad založili
odděleny. V 1. 1683—171 | náležely k Cho !. 1121 Bavoři, chtíce se do pomezního
hvozdu vedrati, ale kníže Vladislav je vy
comyšli & později zase ke Kanicům.
Přílepy, ves u Rakovníka, ode dávna plašil & nástupce jeho Soběslav jej pevně
služebné manství ke Hrádku Křivoklátu, vystavěl. l.. 1148 zavezen sem kněžic Sobč
jež dal král Václav (1400) Jorglinovi. slav a ostříhán od purkrabě Bernarta.
L. 1459 drželi je Jindřich a Jan Bor L. 1150 od svých věrných mocí vybaven.
ňové ze Slabec a potom jejich potomci L. 1161 sem po druhé zavezen a dán

až do r. 1489. V 16. st. k. je Šlovští
ze Šlovic a přip. k Olešné.
Přílepy malé, ves u Unhoště, bezpo
chyby táž, kterou Rudolf, kníže Saský

(1359), ke kostelu

Pražskému

v moc purkrabě Kunráta Šturma. Vězněm
tu byl do r. 1173. Za posledních Přemy
slovcův sem dosazováni za purkrabě čle
nové panských rodin. Král Jan zastavil

da P. v l. 1314—1318 Vilémovi Zajíci

ale vyplatil ji od jeho synův.
roval a snad táž, u které byly v 15. st. z V aldeka,
alaunové studnice. Cís. Zikmund zapsal Asi 1. 1330 zastavil ji po druhé Frencli
P. Hospřidovi z Hostivice (1436), ale novi Jakubovi, mčšťanu Pražskému, jenž
kapitola je později vyplatila.
tu do r. 1341 všeliká dobrodružství zkou
Přílepy velké, dříve i P. pod Ka šel. Karel [V. P. nezastavoval, leč jen na
mýkem, ves v okr. Smíchov.'Až do 1. 1420 panství peníze zapisoval. Král Václav IV.
patřilyk Vyšehradskému kostelu. držel P. do r. 1394 a pak ji zastavil
z Hazembu rka.
Cís. Zikmund zapsal je (1430) Benešovi OldřichoviZajíci
: Kladna, jehož potomci je v 15. st. Tento převedl právo své 1406 na Borše
drželi.
z Osek a a majestátem král. P. zastavena
Přílepy, n. ves v Žatecku. Osecký Boršům bratřím a strýci jich Borši mlad
klášter k. díl (1327) od Vlastibora z P. šímu. Boršově tropili odtud loupeže, proto
a díl (1363) od Jetřicha ze Šumburka
podniknuta proti nim výprava (1416), Do
a držel Přílepy ke Škrlím. Naposled se bytý hrad dán Mikuláši z Lobkovic,
přip r. 1436.
ale byv vybaven, zastaven l. 1421 Jindři
Příloze, ves u Útviny, v níž byl r. 1354 chovi Žito z Jivjan, za něhož mčko,
farní kostel, avšak fara přenesena nedlouho (1429) od husitův vypáleno. Od synův k.
ji 1454 Jan ze Švamberka
l'i' 1460)
potom do Útviny.
Přín dolní, dříve i Nižší Menší a po něm ji drželi Lev a Protiva z Rož
neb Přínec (obec. Přím), ves u Necha—mitála (1468) L. 1475 patřila Zdeňkmi
nic, n. s tvrzí, l. 1405 statek Janův, ]. 1482 ze Švamberka,
jehož rod (Mikuláš
VáclavaDonáta z Těchlovic ('i' 1532). 1- 1529, synové Adam a Jindřich) tu do
Ok. ]. 1535 k. jej obec Hradecká
& r. 1593 seděli. L.'1548 rozdělena P. na

držela do r. 1547. Pak jej drželi Jan polovice, ale žádný z držitelů starý hrad
Holec z Nemošic (1-1566) azeť jeho v dobrém stavu neudržoval. Když l. 1593
Jan ml. Hamza ze Zábědovic ('l-1578). vyplacena. byl již hrad pustinou. Rozsáhlé

L. 1586 k. jej Václav st. Záruba z Hu panství pak rozprodáno. Dvůr P. (nyní
stiřan, jehož rod tu asi do r. 1650 Dvory) k. Kryzelda z Lobkovic a mčko.
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vyplatilo se z poddanství (1596), Že to
nevydrželo, prodáno 1601 Ondřeji z Li
dlova (1-1613\, jehož potomkům ]. 1620
zabrána. Byla pak v držení bavorské ro
diny Lindelo a l. 1675 k. ji Jan Václav

(bez města, hor a lesů) 1555 Bohuslavovi

Felixovi z Lobkovic.

Od jeho synů P.

zase l. 1586 vyplacena a stala se komor
ním statkem. Od té doby bylo pro sebe
město 1. 1546 na král. horní 'město po
Novohradský z Kolovrat, držitel výšené a tvrz s panstvím, které také někdy
Dvorův. V držení jeho potomstva zůstalo zastavována a konečně ]. 1826 prodáno.
oboje až do vymření a pak Libšteinských L. 1753 zbořena tvrz a stavěn na jejím
i Krakovských. Erb: na stříbrném štítě místě nový zámek al. 1767 kostel znova
zelený strom, na nějž vylézají : obou vystavěn. L. 1850 stala se P. sídlem c. k.
úřadův. Erb: stříbrný štít, na něm ze
stran medvědi. (H. XIII. l.)
Přípek, n. jméno hory u Třebenic. lená vrba s holými kořeny. Na kmeni
Kosmas dí, že hrad Vlastislav ležel mezi vrby je štítek Rakouského domu (stříb.
Přípkem a Medvězem, Dalimil zase, že pruh v červeném) a na něm na kříž po
byl mezi Příbkem a Lovošem, snad tedy šikem dvě hornická kladiva.
Blešenská hora nad Starým.
Příslovice, vlastně Březovice (něm.
Přípeř (něm. Peiperz), ves u Děčína, Pschieslowílz, staron. Przisowitz), ves
]. 1515 jméno potoka, při němž byl u Vyšního brodu a starodávné jeho přísl.
v 16. st. dvorec. Nynější ves vznikla Řehoř z Heršlaku daroval tu témuž klá
v 17. st.
šteru (1374) plat. (P. A. IX. 703.)
Přísahov (horní a dolní, něm. Přisnin v základním listu Boleslav
Schónhuó), dvojí ves u Vyšního brodu, ském (1052) snad lze vykládati na Přívory.
z nichž jedna přip. se r. 1278, byvši před
Přistoupim (staroč. Přistúpim), farní
tím kl. Vyšebrodskému
od Vítka ves u Č, Brodu,.jež se přip. r. 1205,
z Rožemberka darována. Oboje byly přísl. byvši od Osla darována klášt. Ostrov
téhož kláštera už do r. 1850.
skému. Fara tu byla již r. 1360. P.
Přísečnice (dřívei Lhota Přísečná), patřil od nepaměti k biskupství Praž. &
ves u Zbiroha, která patřila r. 1380 ke část ke kanovnictví sv. Apolináře. Tuto
hradu Zbirohu a tak i v 16. st. kromě zastavil král Zikmund (1421) Mikšovi
ale celé vsi zmocnili se Pra
malé části, která patřila k Drahoňovu z Lipan,
žané a dali ji svým. Zikmund zastavil P.
Újezdu a pak také ke Zbirohu k.
Přísečnice, král. horní město, prvotně (1437) Janovi Touškovi
Odtud tu byla
městečko, jež !. 1351 s polovice ke hradu vladyčí sedění (1440 Jan Žlutický, 1446
Hasišteinu a s polovice k Peršteinu patřilo. Václav Matora, v 16. st. Drstové jinak
Ve 14. st. tu byl farní kostel, jehož po Bartákové). L. 1590 pcstavěna kostelní
dací držitelům hradu Peršteina náleželo. věž nákladem záduší. Ještě v 18. st. tu
Ales ze Šumburka prodal (1446) svou bylo zemanské sídlo.
polovici Mikuláši a Janovi br. z Lobko
Příšimasy, ves u Č.Brodu, !. 1309
vic, tak že odtud celé mčko. k Hasišteinu statek Jarošův, později přísluš. Škvorce.
patřívalo. Za těch dob tu byly hory na Olbram ze Šk zapsal tu 1. 1385 plat pro
stříbro. L. 1468 vpadli do mčka. křižáci, kapli Všech svatých ve svém domě.
Příšov, ms u Plzně, jež byla r. 1268
ale obyvatelé uchránili se na kostele.
L. 1510 pohřben v kostele Bohuslav z Lob sídlem Milkovým a Všeslavovým, 1379——
kovic & : Hasišteina. Při dělení bratří 1382 Petrovým, Věchovým & j. L. 1414
z Lobkovic ]. 1518 dostal Vilém P. za seděl tu Habart, !. 1441 Přech, 1476—
díl, jenž tu tvrz založil. L. 1533 prodal 1484 Markvart z Úlic. Pak patřil až do
P. strýcům likům, z nichž Lorenc r. 1651 k Bělé a odtud k Nekmíři.
Příšovice, ves u Turnova, v 16. st.
l. 1540 ostatní díly na sebe převedl. Ale

pro urážku krále Ferdinanda propadl P. také Loučky
1. 1545 a také hory od něho a strýců

řečená.

Přítočen, Přítočno malé neb dolní,

králi postoupeny. Týž král zastavil P. ves u Únhoště. Jan z Dražic prodal ves
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svou P. jinak Dolany

ke kapli Všech

Přívlaky, Převlaky

svatých na Hradčanech. Od r. 1404 seděl staron. Preolac),

ves u

(něm. Próhlíg,
atce, r. 1165

tu Habart z Nedvídkova,

jehož po ještě pouhé pole, jež patřilo klášteru
ale se vsí Doudleby.
tomci jej prodali 1489 Jeronymovi ze Valdsaskému,
Skuhrova. Následoval pak 1490 Petr L. 1185 se tu přip. ves. Před r. 1194
Ebrzvin z Hradiště a 1508 Pražští přikoupil týž klášter polnosti. Později od
měšťané. Část patřila později ke Kladnu, cizeny a patřily do r. 1560 pp. z Veit
kteří tu tvrz
od r. 1688 k Červ. Újezdci a konečně mile, pak Libnourům,
k Tachlovicům.
vyzdvihli, později Jonům a pak Žďár
Přítočen, Přítočno velké, hořejší, ským. V 17. st. patřily Šmidgrabnerům
ves u Únhoště, n. s tvrzí, ve 13. a 14. st. a od r. 1694 Kulhánkům.
vladyčí statek, 1397 Maříka Rachníka,
ve 14. st. tuším statek pp. z Vraního.
Později patřil P. ke Kladnu až do r. 1615,
pak k Dobré a asi od r. 1623 zase ke
Kladnu, od r. 1688 k Dobré a potom
k Tachlovicům. (H. Vlll. 290.)

Přívory, Přívora (pův. Přievora)
dolejší,

ves u Mělníka. snad i. 1318

statek Benešův a 1321 Štěpánův. Příp.
se pak často vladyky z P., ale nelze usta
noviti, patří-li této neb následující. V 16. st.

patřily s tvrzí Hrušovským

z Hru

Přítoka (staroč.Přieto ka, staroněm. šova, l. 1543 Václavovi, jehož synové
Pfafendurf), ves u Kutné hory, jež se Jindřich a Jetřich je 1555 Zikmundovi
přip. r. 1131 jako majetek biskupa
Vančurovvi z Řehnic prodali; avšak
Olomouckého. L 1250 prod. klášt. zůstal tu Hrušovsltým drobný statek. Po

Sedleckému,
jenž l. 1309 také podíl Zikmundovi (1- 1583) dědil synovec Mi
Miloty z Choltic koupil. Klášter prodal kuláš Burjan (1- 1596) a po tomto synové
l. 1413 ves bez dvora. V 15. st. tu byl Jiříka V. 'Tento prodal P. jménem synův
vladyěí dvůr s tvrzí, na níž seděli od svých 1. 1604 obci města Mělníka. (B. M.

r. 1501 Materncvé : Květnice

(1501 751.)

Václav, 1530 Jindřich, 1537 Adam, 1592
Přívory hořejší, ves u předešlé, jejíž
Bernart, 1613 Adam). L, 1622 zabrána starší držitele nelze přesně ustanoviti.

Ladislavovi Hrobčickému z Hrobčice V 16. st. patřily k Dol. Přívorám. L. 1555

i s Čestínem kostelem; od tohoto prodána dostaly se za díl Oldřichovi Hrušov
1631 koleji jezovitské v Kutné hoře skému, jenž tu tvrz vyzdvihl. Po něm je
držela Johanka, sestra jeho, a po ní Jan
a přip. ke Křeseticům. (H. Xll. 267.)
Přítulnov,
n. ves mezi Holubčem & Lhotský ze Ptení. Týž je prodal před
Svržnem, kterou kl. Kladrubský 1233 r. 1602 Albrechtovi P ě t i p e s !( 6 m u
Radoslavovi ze Svržna prodal. Ve 14. st. 2 Chyš. Patřily odtud k Byšicům až do
byl vladyčím statkem, l. 1414 patřil ke r. 1719 a pak k zámku Mělníku. (B. M.
Štítarům, a v 16. st. k Pernarticům.
751.)

Přívoz, Kamenný přívoz, vesu Jí
Přivětice (prv. Přivětici), ves u Rad
nice, dříve dvě vsi hořejší a dolejší. lového, prvotně pouhý přívoz, který patřil
1310 kl. Ostrovskému.
L. 1436 za

Ve 14. st. byl tu farní kostel, jehož po
dací náleželo četným vladykám v obou
vsích a na tvrzi sedícím, část pak vsi pa
třila ]. 1379 ke hradu Vildšteinu. V 15. st.
sltoupeny tyto statky ke hradu Březině.
Když došlo 1. 1562 k dělení, dostaly se

P. Janovi Černínovi

z Chuděnic,

staven k Lešanům, a l. 1459 byla tu již
véska & l. 1562 ves z obou stran řeky,
jež patřila k Týnici n. S. a vedle ní těž
ves kapitoly Pražské
_

Přívoz, Štěpánův

přívoz na Labi

mezi Obřístvím a Libišem. Na jeho místě

pak patřila Václavovi Č. (1576—1605). byl před 16. st. sedlský statek a naproti
L. 1623 zabrány Janovi Heřmanovi Č. a němu přes vodu stávala tvrz. Asi v 16. st.
prod. Janovi z Klenového; od r. 1628 prohnalo sobě Labe nový tok, čímž role
patřily Přichovským & spojeny potom statku na dvě rozděleny, a proto tu za
s Březinským a Radnickým panstvím.
řízen přívoz.
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Přívozec, ves u Týna l-lorš., n. s tvrzí,
Prodašice, ves u Libáně, až do r. 1390
1.1366 sídlo Sezemovo, 1379 Bohušovo, statek Beneše Kadeřavého z Dětenic,
jehož synové byli Jan a Aleš (*j-j. 1412). !. 1459 přísl. Ujkovic, pak do r. 1558
Jan prod. P. před 1. 1415 Hynkovi : Pro Ledče, odtud zase Ujkovic & později
hoře (1' j. 1453). V 16. st. patřil P. ke Dobrovicevsi.

ke statku Kanickému; oddělením povstal
Prodeslady u Kralovic, správně se
tu statek, který držel do r. 1604 Jindřich nazývajíBrodeslady.
Kanický z achrova, od r. 1608 Prohoř, ves u Žlutic, n. s tvrzí, l. 1330
pp. z Vřesovic, z nichž poslední, Eliška, statek Jetřichův, pak syna Jetřicha, 1360
se vdala (1753) za Jana Dohalského
Bedřicha, 1379 Viléma a p. Borše. Část
z Dohalic. Potomci tohoto byli tu vrch tohoto pak držena ke Hrádku (v. t.). Tvrz
k. pak Caltové z Kamenné hory a
ností do r. 1850. (H. IX. 123.)
Přívrat, ves 11 Ústí n. Orl., n. s tvrzí, seděli tu. Odtud patřila polovice k Ště
v 15. st. sídlo Daníkovo, pak Markéty, drému a polovice k Prohořskému Hrádku,
dcery jeho, a od r. 1455 Mikše ze Žda k onomu pak do r. 1572 ves celá, pak
nic, syna jejího. V 16. st. patřila část do r. 1651 ke Žluticům a od r. 1651
k Brandýsu, část ke Člupku a pak také k Nečtinám.
Prochod, n. dvůr, nyní les u Hluboké
k Brandýsu, celá ves pak v 17. st. při
a manství k témuž hradu, které držel
dána k Litomyšli. (H. I._28.)
Přívrat, hora nade Lhotou Machov l. 1373 Jan Čelistko. L. 1471 prod. jej

Jiřík, potomek jeho, Hroznatovi z Petro
skou (1213).
vic a ten 1478 Rynartovi Pakostovi
Probluz, farní ves u Nechanic, v níž z Hoštic.
Ok. l. 1545 k. ke Hluboké
byl farní kostel již před r. 1378. V P. a l. 1628 byl již lesem zarostl.

měla dědictví obec města Hra dce, avšak
Propastná, l. 1398 ves biskupa Lito
bylo tu také vladycké sedění (r. 1378
Unislavovo) a část patřila klášteru sv. Jiří myšlského v okolí Újezda.
Proruba, ves u Kostelce n. 0., vlastně
v Hradci. Tato byla od r. 1420 v držení
l. 1358
zástavních pánův, zejména od r. 1437 dvě vsi (P. a Proroubka),

pp. : Miletínka,

od r. 1465 Salavův

: Lípy. V 16. st. držena tato část ke
Střezeticům Ostatek koupili Hradečtí s Pří
nem a drželi do r. 1547. Pak patřil zase
ke Přínu až do r. 1850. L. 1690 kostel
z části dřevěný znova stavěn, ale fara

ještě les, ale !. 1497 přísl. hradu Pot
šteina. K Potšteinu patřila do r. 1850.
Proruba., ves u Rychnova, dříve dvě

vsi (P. a Proroubka)

až do 15. st.

přísluš. hradu Liberku, pak k Liticům,
v l. 1500—1558 k Potšteinu a odtud
v 17. st. zaniklá, teprve 1. 1767 obno k Rychnovu.
vena. L. 1743 založeny kostelní knihy.
Proruby (prv. Prorub). ves u Král.
Dvora, l. 1476 přísl. Stanovic, pak do
(M. IX. 49.)
Proboštov, farní ves u Litoměřic, jež r. 1547 města Jaroměře, vl. 1548
patřila od r. 1188 křižovníkům Svato až 1624 Heřmanic a odtud Hradiště. Část
mářským, byvši před tím darována od patřila v 16. st. ke Smiřicům.
Meška a Hroznaty bratří z Peruce (1174
Proseč, ves u Mimoně, starodávné
až 1179). R. 1363 byla tu fara a P. držen přísl. kláštera Hradiště, od 15. st. přísl.
odtud stále ke hradu Střekovu.
Loukovce, s nímž k. 1725 ke Svijanům.
Proboštov,
ves u Teplice, dříve ma-_ Proseč, správné jméno vsi u Liberce,
jetek kl. Teplického
& potom přísl. která se jmenuje něm.Proschwitz, ale dříve
zámku tudíž, zejména od r. 1542.
vždy Prositz sloula.
'
Proseč, ves u Habrů, prvotně statek
Probylov (staroě. dial. Pro bulov),
ves u Mirovic, l. 1312 přísl. král. zboží kl. Vilémovského, pak přísl. Lipnice, 1561
Letského, s nímž drženo později ke Zví až 1636 Světlé, 1636—1850“ Habrů. L. 1742
narodil se tu básnický samouk Vojt. Koťara.
kovu a od r. 1540 k Orlíku.
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Proseč, městec u Skutče, r. 1349 farní od nepřítele vypáleny. L. 1770 zakoupen
místo, jež postoupeno k bisk. Litomyšl. od obce Pražské. Tato vystrojila tu slav—
a l. 1368 výslovně městečko P. bývalo nost trvání 800 let, při čemž císařovna
přísl. kláštera Podlažického, pak od M Terezie zastoupena jsouc nejv. pur
15. st. Nového hradu. V 17. st zanikla krabí kostel skvostně obdarovala. Podobná
fara, jež pak 1. 1754 obnovena. L. 1784 slavnost byla 1. 1870. (M. XlV. 85.)
Prosemná, Prosomín, vesu Děčína,
vystavěna tu modlitebna pod obojí. Maje
státem ]. 1729 obdržela P. nadání na vý táž jako Prosetín.

Prosenice, ves u Sedlčan, po níž se
roční trhy a l. 1751 téhodní trhy. Erb:
Stříbrný štít, u jehož zpodu tři černé psali l. 1364—1367 Volkéř, 1386—1400
pahrbky & na prostředním černý kohout Jech a 1456 Jícha. Od 16. st. patřily P.
k levé vykračující; nad štítem vyniká půl k Osečanům. (MB. VI. 153.)
Prosetín, dřívei Prosomín, jednou
jelena až po kýty své přirozené barvy.
ves u Děčína, jež se přip.
Proseč u Pošně, ves u Pacova, n. i Prosemná,
s tvrzí, ]. 1362 statek Lvův & Vilémův, ]. 1169. D0 1. 1406 patřil vladykám
pak (1395) Hazmukův z P. L. 1415 z Oslovic, později byl Jindřicha Blekty,
seděl tu Bohuněk. Později patřila ke Ka v 16. st. přísl. Děčína, v l. 1579-—1591

meni, 1557 oddělena Václavovi Malovci, Podmokl, pak Šenšteina a od 1628 zase
od jehož synů prod. 1584 zase ke Ka Děčína (1653—1664 k Bynaburku).
meni. Opět oddělena ok. l. 1628 a patřila
Prosice, n. dvůr u Šicendorfu (Polné),
s Pošnou Rudolfovi Malovci,
po jehož l. 1499 již pustý, do r. 1499 přísl. Šicen
smrti uchvácena od věřitelův (1663). Ne dorfu a pak Polné.
dlouho potom následovali pp. z Klebels
Prosičky, Prosečka, n. dvůr a ves

berka al. 1698 Jan Frant. Malovec mezi Hlohovem a Svárovem (jz. od Čá—
koupiv P. připojil ji k Pošně. (H. IV. 201.) slavě). Oboje bylo již 1. 1455 pusté & přísl.
Proseč u Obořiště, ves u Pelhřimova, statku Dobrovítova.
Prosík viz Prosek.
n. s tvrzí, 1398 statek Mikulášův, 1437
Václava z Drunče,
1446 Vvke'ře ze
Prosiměřice, n. ves záp. od Sušice,
Chmelného. Od r. 1468 patřila Štítným, 1. 1336 přísl. hradu ve Velkém Boru.
ok. ]. 1540 k. ke Kamenici. Od r. 1565 Oldřich z Boru daroval tu (1340) dvě

držel ji Ladislav Ostrovec z Kralovic země ke kostelu ve Velkém Boru.
(1' 1597), jehož rod tu do r. 1623 pa
Erosmykx,
ves u Litoměřic. Kníže
noval. Ok. l. 1624 vyženil ji Jan Leopold Zpytihněv darova 'tii 1017) zemi kostelu
Voračický z Paběnic, jehož rod tu Litoměřickému, jemuž I, 1218 potvrzena_
již
s krátkou přestávkou do 18. st. seděl. P. patřívalyobci Litoměřické,
Potom se držitelé : rozličných rodů stří-' dvakráte (1547, 1_621)„___9d_ňaty,ale zase
dali (Sommer Top. 176) až na Valdštei11y.i nĚ/Tác'eiiy.
(H. IV. 280.)

Prosek, Prosík,

*"

Prostíb'oř (pův. Prostibořici,

farní ves za Karlí Prostobořici),

farní ves u Stříbra,

nem. Kostel podle starého poznamenání| jež se přip. r. 1115, v l. 1235—1251
založen 970 od knížete Boleslava a dnel sídlo Radoslava a Bohuše bratří, pak Pod
: P., kteří tu hrad vyzdvihli
13 červnazákladní kámen položen. L 1090 moklských
tu ležel kralevic Břetislav. Vladislav I. da-l (1333 Hahart, 1362 Sulek, Jindřich, Ra
roval kl. Kladrubskému (1115) vinici pod! cek). L. 1373 k. P. od kl. Kladrub
P. Ode dávna tu bývala fara. Podací měli „ského, jenž jej druhdy zastavoval (1403
vl. 1356—1395 měštané Pražští, vl. 1407 god královských obléhán). Od r. 1421 byl
až 1408 opatové Karlovští, 1416—1419l v držení zápisny'ch držitelův, zejména pp.
Čotrové. V 15. st. měl tu kostel sv. Mar-1 z Vrtby (asi 1440—1510). Od r. 1526
tina v Praze 1. statek. Pak tu seděl ]. 1534l vládli tu Dobrohostové z Ronšperka.
Václav Nosalovský. V l. 1544—1547 patřil L. 1537 k. jej Kryštof Točník
z Kři
P. obci Staroměstské. L. 1648 ves i kostel mic, jehož rod (1545 Václav, 1570 Jan.
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1573 Purkart, o, 1620 Lidmila) tu do: Protivínských : Pohnání (1497
r. 1624 vládl. Následovali pak Volfin Petr, pak tohoto synové). L. 1527 držel

gárové z Ploskovic, pak Širntyn jej Petr Sedlecký

od Dubu, ale ok.

gárové,

od r. 1755 páni z Oprštorfu. l. 1530 dostal se v držení pp. z Pern—
L. 1799 prod. jej Václav Hora 2 Oce šteina al. 1540 připojen ke Hluboké. S ní
lovic. Od r. 1845 náležel kníž. Lówen se stal 1563 dědičným statkem a odprodán
steinům. Fara, jež se již ve 14. st. při 1598 Kryštofovi &Jiříkovi bratřím Vrati
pomíná, udržela se až na naše časy. (H. slavům : Mitrovic. Po nich jej držel
IX. 183.)
Jan, syn Kryštofův, jenž mčku. trhy vy
Prostý, n. ves (jak se zdá) v krajině mohl (1627j. Syn jeho Jiřík zemřel l. 1660
Klatovská. Souditi tak lze, že se 1. 1454 bezdětek odkázav P. své manželce Maxi
n. Stach z Bubna &z Prostého připomíná milianě. Skrze dceru této dostal se P.
a že v 16.st. žili Čabuzští &Zalezští v držení Adama Matyáše z Trautmans—
a Horčicové z P.
dorfu
(1' 1684) a měl jej po něm syn
Prošovice, n. ves u Bezna (Boleslavě), Zikmund Ludvík. Když tento zemřel pro
již Kunek z Cetn č (1348) Peškovi z Cho dán P. od poručníkův (1711) Adamovi
jehož
tětova prodal. L. 1377 seděl Vítek : P. Frant. kníž. ze Švarcenberka,
na Niněchovč & P. držel 1400 Havlík. rod tu byl do r. 1850 vrchností. L. 1662
dostavěn jest v P. kostel a l. 1669 sem
Do 16 st. zpustly. (MB. Vll. 55.)
Protivany, n. ves, nyní kostel sv. Kříže přenesena fara z Myšence. Erb: Červený
u Ronova n. D. Oboje stálo bezpochyby štít a na něm přední polovice prostého
před založením Ronova, když pak po za stříb. lva. (H. Vll. 234, TB. 157.)
ložení tohoto ves P. zanikla, zůstal tu
Protivný, Protivná, n. dvůr, ves a
kostel jako farní kostel pro R. Podací pří manství ke Hrádku Křivoklátu, l. 1419
slušelo r. 1366 Anežce ze Žleb & v l. 1371 majetek Mstihněva z Chlumu. L. 1507
až 1413 králům jako držitelům Líchtem patřil P. ke Všetatům al. 1548 byla ves
burka. Robmhápové z Suché měli tu pusta.
Provodov, ves u Nového m. n. M.,
v 16. st. svůj pohřeb. (M. Vl. 93, VIll.
138)
jež'byla ve 13. st. vsí trhovou patřící
Břevnov. (1213), Král Pře
Protivec, \'es u Netolic, n. s tvrzí, klášteru
odkudž pocházeli Ojířové z Protivce. mysl I. dovolil r. 1253, aby trhy odtud
K nim snad nepatřili 1417 Bohusiav, 1452, přeneseny byly do Police. R. 1305 obdržel
Petr, ale ovšem 1454 Ojíř. P. drželi pak „P. Beneš z Vartemberka od kláštera do
r. 1468 Mikuláš a Jan, synové Petrovi, života. Část patřila l. 1360 Rubinovi ze
1473 Bohuslav Palada. L. 1543 patřil P.£ Žampachu a v l. 1548—1850 celá ves
k Čichticům & od r. 1728 k Libějicům. k Novému městu. (P. A. Vlll. 542.)
Pršín v. Dubno.
(H. VII. 124.)
Protivec, ves u Žlutic, tuším ta, jež
Prudice, ves u Ml. Vožice, v l. 1396
patřila r. 1226 klášteru
Doksan., až 1409 sídlo Jindřichovo z rodu Mitrov
později vladyčí statek s tvrzí (1350 Heř ských z Nemyšle. Pak tu seděli 1414 Jiřík,
man a Diviš). L. 1428 již patřil k Chýš— 1415 Litvin, 1433 Bušek. Potomci jich
skému panství.
nazývalise Špetlové : Prudic(v16.st.
Protivín, městce nad Blanicí, prvotně také z Janovic). L. 1452 držel je Bohuslav
hrad s vesnicí. Oboje založeno na krá z Nemyšle. V 16. st. patřily dílem k Boro
lovství a bylo 1. 1282 v zástavním držení tínu, dílem k Nemyšli; také tu bývalo
Prušinků.
Ok. l. 1333 vyplacen & byl svobodství, jež se později na tré rozdělilo.
v držení králův až do r. 1420. Cís. Zik
Prudice, dvůr n. ves u Ruprechtic
mund zapsal P. Přibíkovi z Klenového, (Klatov), která patřila ve 14. st. ke hradu
ale ten jej nechal Oldřichovi : Rožem Ruchomperku a později k Novému Her
berka, jenž jej byl opanoval. Ok. l. 1458 šteinu. l.. 1547 byla ves pusta a na jejím
postoupen od jeho synů Chvalovi, předku místě založen dvůr v 17. st.
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Průhonice
(pův. P r ó h o n i c i), ves
íčan, n. s tvrzí, ok. l. 1260 sídlo Zdi
slava a Oldřicha bratří, z nichž onen ještě
1. 1289 žil, 1. 1318 Bohuslavovo, ]. 1323
Zdislavovo. L. 1349 držel je Jimram z Ří

a to ještě 1. 1541.
stelci.

Pryčhledy,

Později přip. ke K0

n. ves u Bakova, která

patřila ke hradu Zvířetickému a r. 1465
byla pusta.
vrch mezi Vyšehradem, Krčí a
(1178).

čan, vl. 1360—1372 Diviš a Odolen,
Psái',
odtudž 1400 vladyka Oneš, 1402—1403 Braníky
Petr Meziřický. Před r. 1409 k. je Jan Du
Psáře
becký : Dubče, jehož rod (1456 Matěj, podhradí

(pův. Psáři). jméno někdejšího

Vyšehradského, v němž býval
1498 Jan) tu až do poč, 16. st. seděl. farní kostel, též kaple sv. Markéty a snad
S Žofkou, dcerou Janovou, vyženil je Zik i kaple sv. Michalana
Botiči. Kaple
mund Zapský z Zap a potomci jeho sv. Markéty darována l. 1255 kapitole
(1542 Adam, pak Zikmund, 1- 1606) tu Vyšehradské. Podací nad farou příslušelo
do r. 1616 vládli. Tehdá prodány, dostaly děkanovi. (M. XlV. 118.)
se 1. 1619 Majdaleně z Valdšteina, 1636
Psá're, ves u Vlašimě, v níž byl ve
až 1658 patřily Binagům, pak Borovan 14. st. farní kostel. Podací jeho měl

ským a od r. 1669 jezovitům

u sv. Kli v l. 1364—1395 Zdeslav ze
tern
menta. Tito je prod 1685 a až do No berka.
Později tu byl vladyčí statek
sticův se tu kolik rodin vystřídalo. (BA.) s tvrzí (1450 Jan a Prokop Majnuš, 1493

Průchsendorf,

za hranicemi.

Pruneřov

n. léno koruny České Přibík z Býšova,

1529 Pavel 2 Jen

šteina pakŠkopkové z Otradovic).

(něm Brunnersdorf, pův. L 1546 k. je Jan Čejka z Olbramo

Brumardsdorf), farní ves u Kadaně, jež vic a přip potom ke Kácovu. V 17. st.
se přip. r 1261. Ve 14. st byl tu farní fara zanikla. (MB. II 99, M. XX. 93.)
Psáře, Psáry, ves u Jílového, jež pa
kostel, jehož podací náleželo kumtorům
sv. Jiří, který
v Kadani. Ves sama patřila do r. 1431 třila r. 1228 klášteru
k Peršteinu, pak : polovice také k Šum je však před r. 1262 prodal. Ve 14. st.
burku později oboje k Šumburku. Ok. patřily části rozličným duchovenstvím a
l. 1590 oddělen k Pichlberku a založen kromě toho byl tu vladyčí dvůr s tvrzí
ru zámeček. L. 1623 zabrán P. Bohusla— (1398—1416 Kolman z Křikavy). L. 1426
a od
\ovi Šťastnému z l—ictum a prod. Jaro dostaly se Vokovi z Valdšteina

jenž jej r. 1429 držel je Mikuláš Kněževeský.
od r. 1450 Jiří z Poděbrad,
pak Václav
kostel, škola a fara u Nebílov z Valečova. jenž je vzdal (1454) králi.

slavoviBořitovi z Martinic,
připojil k Hagensdorfu.

Prusiny,

(Blovic). Tamní kostel stál tu již r. 1355 V 16. st. vyslřídalo se tu dralmě rodin
a bylo tu také vladycké sedění Jindřicha (Liběchovští Pekárková, Hysrlové, Hornu
a Bohuslava 2 P. Sice patřily P 2 části tové, Dubští z Vitiněvsi :! j..) Pak přip.
k Dobřejovicům.
Psái'e, n. ves u Rožmitálu. jejíž část
ke
zbožíOldřichovi
Nebílovskému
(1355—143Sst3)a
r. 1396
z Holovous
Od 15
patřily ke zboží Netonickémuu, v l. 1683 daroval kníže Břetislav r. 1045 klášteru
až 1685 k Nebílovu, pak ke Šťáhlavům, Břevnov.
1705—1715 zase k Nebílovu a 1715—
Psí hora, Psí hory, pohoří za Kní
1850 zase ke Šťáhlavům. L. 1652 zalo nem, někde u Mokrska (1378—1419).
ženy kostelní knihy.
Psinice, ves u Libaně, v níž byly farní
Prušce, Prušec (i Prusice? dříve kostel ve 14. st. a tvrz Pohan založil
i Krušce),
\'es u Kostelce n. C. 1., jež tu l. 1358 oltář. Později tu seděl Jan
se přip. r. 1228. Ve 14. st patřily P. ke (1' j. 1395) a na konci 15. st. Zdeněk
král kapli Všech Svatých. L. 1420 do Loučenský : Kopidlna. Ladislav::
staly se v držení světských lidí a od Fabianbr.Sekerkové zSedčic prod.

sklonku 15. st. Čabelických

z Soutic P. před r. 1540 Petrovi Rašínovi

z Ry
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zem burk a. Od té doby patřily ke Staré.
V 17. st. fara zanikla. (H. X 310.)
Pše, Pšoves, ves u Libaně, prvotně
přísl. Veliše, avšak ok. ]. 1360 prodána
Zdešovi z Střevace.
Od 16. st. patřila
ke Kopidlnu.
Pšovlky viz Pšovlky.
Pšov, farní ves u Podbořan, jež se
i. 1186 přip. Před tím patřila kapitole
Pražské
& potom řádu -sv. Jana. Ok.
l. 1240 držel ji Zbraslav z Miletína.

pro jeho opravu upadl konvent v dluhy,
z nichž si v l. 1455—1484 zástavami a
prodejemi pomáhal. L. 1503 prodali Bě—
škovci opravu, která po několika střídá
ních se dostala pp. z Lobkovic (1592).
L. 1620 kl. zrušen a koupen od Mělnické
obce, alel. 1621 zase obnoven. Po druhé
a na vždy zrušen ]. 1789 a statek jeho
pak prodán k zámku Mělníku. (BM. 783.)

Ve 14. st. byl tu farní kostel, jehož po
dacími pány byli 1366 Racek ze Mšeného,
1372 Sezema z Bělé, 1395—1407 Škop
kové z Dubé, 1418 Vrš z Modřejovic. Od

OJ 14. st. byly tu vladyčí statky s tvrzí
(o. 1350 Aleš, 1366 Jindřich, 1380 Bo
řita, 1402 Hošťálek, 1431 Bušek). Ok.

15. st. patřil P. křižovníkům

Pšovlky (prv. VševlcÍP), ves u Jese
nice, jež patřila l. 1273 kl. Teplskému.

l. 1454 seděli tu pp. z Říčan,

do r. 1545

s červ. Velemyštía Albrecht z Valdštein

a, pak

hvězdou. L. 1767 kostel znova vystavěn. Jiří z Hochauzu
& jeho potomci (1577
Pšov, nejstarší jméno nynějšího Měl Václav) Johanka Kolovratova z H. prod.
níka, dokud ještě byl sídlem knížat.
P. (1612) Jaroslavovi ml. Libštein

Pšované,

pův. název obyvatelů Pšova, skému z Kolovrat
třily k Petršpurku.

když však knížata Mělnická moc svou nad
dobrým kusem Čech rozšířila, nazývali se
tak všichni poddaní jejich a země jich
Pšovskem, V starýCn legendách slove též
Srbskem. Sídla Pšovanů sahala : krajiny
východně od Řípu a severně od Labe po
okolí Mělníka až do poříčí Ploučnice a
odtud až k pomezněmu lesu. Posledním
knížetem byl Slavibor, a skrze dceru jeho
sv. Lidmilu, manželku Bořivojovu, do
stali se P. pod vládu Čechů. Ještě jednou
bylo Pšovsko odděleno, když se dostalo
za úděl Boleslavovi (bratru sv. Václava),
jenž opustiv Pšov, \ystavěl si nový hrad
Boleslav po římském způsobu z kamene.
Jméno Pšovanů pamatovalo se ještě dlouho
potom, ale kraj zván Kameneckem a potom
Mělnickem.

a od té doby pa

Ptačíce (prv. Ptačici),

n. ves kdesi

v Litoměřicku, která ]. 1218 kostelu Lito
měřickému potvrzena.

Ptakovice přední (Ptakovičky) a
zadní,

dvě vesnice u Strakonic, z nichž

jedna se přip. již r. 1243 byvši tehdá

Bavoremze Strakonic

řádu sv. Jana

darována a l. 1251 králem potvrzena.
L. 1318 Vilém ze St. řádu obě vsi po
tvrdil a zůstaly odtud majetkem jeho až
do r. 1850 a přísl. hradu Straltonickěho.
Ptenín, ves u Přeštic, jež patřila ro 1228

kestatkůmkláštera Svatojirského.

L. 1379 bylo tu asi 7 statků vladyčích
(1416 Lipolt, 1418 Petr, 1420 Vídolt a

Racek)Bozděchová z Kamenice(1430
až 1530) seděli na tvrzi a skoupili větší

Pšovka, řeka tekoucí pod Mělníkem část vesnice. Od r. 1535 seděl tu Václav
a do Labe ústící (1268), avšak horní tok Pětipeský z Krásného dvoru, asi

od r. 1550Vidršpergarové

nazýval se Vruticí.

zVidr

Pšovka (obec.Šopk a), farní ves pod šperk a. Tito jej měli celý až do r. 1660,
Mělníkem, n. klášter s kostelem sv. Va kdež věřiteli uchvácen, &z polovice až do
vřince, založený ]. 1264 od Smila z Cí 18. st. Později přik. k Ježovu. (H. lX. 191.)

tova a Pavla : Luštěnic

pro bosáky

Ptic dolejší, ves u Unhoště, v starších

řádu sv. Augustina. Opravu nad klášterem dobách jen P. (ve Ptici), od i6 st. též
měli Běškovci z Běškovic, potomci Ptice řečená, prvotně snad jedna ves s ná
Smilovi. K nevelkému prvotnímu nadání sledující. L. 1328 dostala se kostelu-sv. Víta,
přibylo ve 14. st. několik statků koupe l. 1437 zastavena Bohunkovi z Olbra
ním a darováním. Za husitské vlády na movic, od jehož dědiců (1462) zase ka
Mělníce bezpochyby byl klášter opuštěn; pitole postoupena. V d. P. byl také vla—
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Ptic hořejší — Purkarec

dyčí dvůr (1475) Bohuslava ze Svinař a
odtud k Litovicům, od r. 1534 ke Břvem,
1685 atd. k Jenči a k Újezdci, později
!( Tachlovicům, k nimž připojen i díl n.
kapitoly, který patřil k Hořelicům. (M. U.

tínově ze Sezemic.

Díl Kutnohorská

obce zabrán & prodán l. 1625 ke Křese
ticům, ostatek zůstal asi do r. 1626 v drženi
Šlechtínův a pak prodán k Janovičkám_

Pucheř, Puchoř,

městce na jižním

139.

konci Čech, prvotně jen sklárna panství
Pzic hořejší, ves u Únhoště, l. 1407 Novohradského. L. 1779 vystavěn tu dře
z větší části a se dvorem statek Markěry věný, v l. 1783—1791 kamenný kostel,
z Kladna. V 16. st. patřil odtud jediný při němž zříz. 1785 lokalie a 1802 fara.
dvorec k Letovicům a ostatek kapitole L. 1788 povstalo městečko následkem ča
Pražské. Od r. 1713 patřila Karvin stých poutí. Erb: na modrém štítě u zpodu
ským a přikoupena [. 1530 k Tachlovi trávník, na němž bukový pařez, vedlé
cům. (M. U. 139.)
něhož bukový strom, na jehož větvi sova
Ptylov, n. ves, která patřila s Oslovici sedí. (TB. 280)
(1381) Markétě z Oslovic, a tudíž bezpo
Puchlovice, ves u Nechanic, až do
chyby v okolí Č. Lípy neb Dubé položená. r. 1530 přísl. Boharyně, pak (1 530— 1547)
Ptýně, Ptýn, hora mezi Předslaví a obce Hradecké, později Jestřibských
Měčínem (1526).
z Ryzernburka.
Tito je drželi až do
Ptýrov a Ptyrovec, dvě vsi u Mnich. r. 1662 k Homyli, a když tato prodána,
Hradiště, ode dávna ke kl. Hradišt samostatnou až do 18. st. L. 1790 držel
skému náležité, ale klášter jich postoupil je Jan Václav z Astfelda,
pozdějiPer
(1340) Markvartovize Zvířetic a drženy glasové a pp.z Rittersteina.
odtud ke hradu Zvířetickému, což i králem
Puchtíkov, P u chtíc e (něm. Buch
Jiřím a násl. panovníky schváleno. S pan
titz), véska u Věžovaté Pláně (Krumlova),
stvím Zvířetickým přip. ke Hradišti.

Pucníce, Puclice, ves u Stankov, n. l. 1358 přísl. hradu Pořešína z části a
s tvrzí, před r. 1407 statek Buškův, 1416 z části 1.1447 statku Velenovske'ho. L. 1460
vladyk z Chřenov, v 16 st. lovických zapsán k faře Krumlovská od Petra Višně
z Větřní.
ze Šlovic

(1501 Dobeš, 1546 Dobeš a
Pulkenštift, n. ves v okolí Koryta za
Krumlovem, jež patřila \'e 14. st. klá
L. 1644 k. je Vilém Protiva ofman šteru
Korunskému.
z Hemrlesu,
[. 1666 dostaly se Janovi
Puperk (z něm. Buchherg), jiný název
ze Štaufenberka,
pak patřilyMili
Štěpán, 1578 Jan, 1609 Adam, Jan Diviš).

čovským z Braumberka

(1667),“od Bukové hory (v. t.).

r. 1684 Horům z Ocelovic, pak irn— Purgstall, n. ves v okolí Želnavy (za
tyngárům
a od r. 1765 k Horš. Týnu. Krumlovem),snad nynější Hausberg. L. 1395
byla již pusta a patřila kl. Korunskěmu.
(H. IX. 112.)
Pučery, ves u Kouřimě, ode dávna Ok. ]. 1412 obnovena a sdílela držitele
přísl. kl. Sázavského. L. 1436 zapsány se Želnavou.
Zachaři z Řeneč, patřily pak 151 1 k 0110
Purkarec, farní ves u Hluboké, zalo
myšli, až do r. 1564 ke Hrádku nad Podě žená bezpochyby od Purkarta, jež se
husy a odtud k Polním Mančicům, k nímž
je Zdeslav Myška (1580) dědičně při
koupil. L. 1622 staly se samotným stat
kem, jenž připojen později k Zásmukám.
Puch, n. manství koruny České l. 1501
doznávaně, !. 1630 promlčené.
Pucheř, ves u Kutné hory, l. 1410
sídlo Kryštofovo, pak dvoje svobodství,
větší a menší dvůr, tento Pu cheřských
z Puchře. Později (1583) seděli tu Šlech

1. 1377 přip.

Býval tu lovčovský dvůr

službou ke Hluboké. Tehdá byl P. měste
čkem a asi od r. 1391 také farou, jež
sem přenesena z hradu Karlshausu. Byv
napřed přísl. Karlshausu, držen pak ke
Hluboké až do r. 1859, kromě !. 1617
až 1622, kdež patřil ke Dřítni. Fara
v 17. st. zanikla, ale 1. 1703 zase obno
vena; kdy městské právo přestalo, není
známo.

Purkartice — Pytlíkov

Purkartíce,
Dmoutem.
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n. ves u Domažlic pod clava, jež za cís. Josefa II.- zrušena. (H.
lX. 4o.)

jež se 1. 1401 přip.

Purkhybl, n. hrad na statku Vrchlab Putim, farní ves u Písku, prvotně na
ském, tak teprve jmenovaný (Burghůbel království založená. Kníže Břetislav (1092
: pahrbek hradu), když byl pust (1533 až 1100) daroval kapli sv Petra a dědiny

až 1561), jak se zdá, starší tvrz ve Vrch v P kl Ostrovskému, kteréž darování
labí- samém.
ok. ]. 1140 rozšířeno. Klášter tu vystavěl
Purklin, samota,- n. městečko u Roztok ve 13. st. kostel a zřídil faru. Ok. ]. 1260
(Jilemnice), jež bylo prvotně přísl. statku vybavena od něho a přip. k Píseckému
Štěpanického & od r. 1492 k Jilemnici hradu, ale po r. 1420, jak se zdá, obec
patřívalo. Bezpochyby v l, 1620—1648 Písecká se Putimě zmocnila a držela ji
zaniklo.
kromě doby po r. 1547 a 1621 až do
Purkratice, n. Kračice, véskau P sku. r. 1850. Fara, která ok. ]. 1630 zanikla,
prvotně přísl. Píseckého šosu. Král Jiří l 1755 zase obnovena.
dvůr zdejší osvobodil (14631 Buzkovi ze
Putkov (nikoli Budkov), ves u Vo

Smolotyl,
Písku.

ale ves zůstala majetkem lyně, v pamětech vždy jen P. jmenována.

Pustá dobrá, myslivna, n. tvrz, dvůr

Pykov,

ves u Borotína, jež se přip.

r. 1291, jsouc do té doby přísl. Skalice,
a ves u Lan (Strašecího), !. 1378 statek
Hošťálkův, 1417 Chvala z Dokez. L. 1454. pak 1291—1307 biskupství a odtud panství
psali se odtud Erazim a Mikuláš a 1. 1527 Přiběnického. Od 16. st. patřil k Borotínu
& Kostelci & od 17. st. k Jistebnici.

seděltu Jiří Dobský : Nelahozevsi.

Pyšely, městečko u Jílového, l. !295
Od synů jeho k. ke Stochovu a přip. pak
sídlo Předborovo. Ve 14. st. byl tu farní
k Lanům. (H. Vlll. 91.)
Pustověty, ves u Křivoklátu, n. man kostel, jehož podacími pány byli držitelé
ství k témuž hradu, které se dostalo 1391 P. a Ledce. P. drželi 1387—1407 Odolen
Přibíkovi z Městce. Od Jana Heřmana (vedlé držitelů drobných statků), 1444—
1474 Petr Kule z Věřic, jehož potomek
2 P. dostalo se 1517 Janovi Dytlovi
z Vlenec.
Nějaké manství tu drželi Jindřich je zapsal l. 1542 Ondřeji Ne

l. 1540 AlbrechtBoreň

z Slabce

a břehovskému z Nebřehovic. Po tomto

Později k. ke dědil Karel Mracký z Dubé (1587) a
po něm "vnuk Karel Eusebius, poslední
Pušíce viz P ěš i c e.
toho rodu (1- r. 1640), a Dorota, dcera
Pušperk (pův. Fuchsberc, odtud Karlova (1- 1642). Později se dostaly P.

1545 Dorota
Křivoklátu.

z Příčiny.

F 0 s p e 1 k), ves a zbořený

hrad

11 Po

rodu hr. z Hallweilu

pro dluhy přišli (1717),

(1679), kteřío ně
Následovala hr.

lyně, 051 l. 1260 postavený od Jaroše ze
S 1i v n a a po jeho erbu, lišce, pojmeno
vaný, Bušek (1339), Vilém a Sezema
(1346) a bratří Zbyněk, Racek, Bohuslav,
Hynek a Bušek (1364) byli předkové Bo

z Bissingen a do r. 1810 Voračičtí
z Paběnic, od r. 1830 hr. z Auer
sperka. L. 1703 dostaly P. majestát na

Ctibor Tlam (1378) a syn jeho Jan. Král

Pytkovice (prv. Pytkovici), ves u Ří

trhy. Erb: Na červeném (zlatémP) štítě
křídlo orličí.

lechovcův z Pušperka. P. pak držel černé

Václav daroval P. (1 390) Renvaldovi z Ústu— čan, n. s tvrzí, l. 1234 sídlo Otovo. Asi

penic ('j'j 1418). Po něm se v něj uvázal okolo l. 1340 nabyl jich Albert Štuk,
přítel jeho Hynek, za něhož hrad spustl. měšťan Pražský, jehož potomci byli Pyt
Naposled jej držela z toho rodu Ofka, kovští z Pytkovic, kteřítu asi do r. 1520
dcera Renvaldova ('l- 1458) a po ní Jiřík

seděli. Potom následovaliStrnadové

z Říčan. Nástupce jeho Břeněk z Ron z Tryskovic
Poslední z nich, Václav,
šperka P. obnovil, ale 1. 1475 prý od pr. P. (1589) Jaroslavovi ze Smiřic,
Klatovských zase zbořen a zůstal pustinou. po čemž přip. k Úhřiněvsi.
Na hradišti postavena pak kaple sv. Vá
Pytlíkov, n. ves, nyní les pod Milo
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Ráb — Rabštein

hem u Přindy. Ode dávna byla přísl. hradu Ok. ]. 1420 spustla &pak držena zápisně
Přindy, ale král Jan daroval ji k probošt- ke Přindě. L. 1576 od kláštera pp. ze

ství pod Přindou kl. Kladrubského.

Švamberka doprodána.

R.
Ráb, ves pod Kunětickou horou, před leno panství (1648). R. dostalo se po
tím dvůr řečený Podhůrský,
při němž polovicích Janovi Vilémovi &Janovi Kar
bývala dančí obora. To vše v "l. 1778— lovi s Janem Albrechtem. Těchto polovice
1780 zrušeno a pozemky rozděleny mezi zase dělena na čtvrtiny. Ke zcelení došlo
přistěhovalce z Pruska. Nová ves obdržela teprve po smrti Jana Jindřicha (1- 1685)
jméno po c. k. dvorském radovi Raabovi, a drželi pak celé Rábí synové, z nichž
původci tak zvané Rábovy soustavy, t. ' . poslední Jan Vilém je prohospodařil (1708).
dělení panských pozemků mezi poddané. R. koupeno k Žichovicům a hrad byv
Raběn, n. dvůr v okolí Náchoda a jeho opuštěn nad to i svévolně bořen. Při ko
stele zříz. l. 1870 fara. Erb: Modrý štít,
přísl. r. 1415.
Rabenau, n. manství koruny české na němž tři stříbrné věže s branou, nad
v Říši, jež [. 14.59 ponecháno při Sasku. těmi věžemi vlk stojí své přirozené barvy
Rabenstein viz Rabštein.
maje na krku zelené rohy (jelení) zavě
Rábí, hrad zbořený a městec u Sušice šené, nad štítem kolčí helma s přikryvadly
(v 16. st. mylněza Mladý Potštein po a polovice téhož vlka. (H. Xl. 81.)
Rabnei, německý název vsi pod Hou
kládaný) založený před r. 1380 od P ů t y
z Ryžemberka
(1—c. 1399), po němž skou, česky Roveň.
Rabouň, Robouň, ves u Skutče, ode
dědil bratr Břeněk (1- 1407). Z jeho
synů držel je pak Jan. L. 1420 hrad od dávna přísl. hradu Rychemburka.
_.

Rabštein, n. hrad (nyní již za hrani
Žižky dobyt, vypálen & vytluěen, ale ne
osazen, tak že znova osazen a l. 1421 cemi) založený od Berků z Dubé na
znova dobýván. Opanován sice znova, ale panství jich Honšteinském, později přísl.
Žižka tu přišel o oko. Ze synů Janových Vildšteina (nyní Hinteres Raubschloss).

držel je pak šlechetný Vilém mladší,

Rabštein, n. tvrz v okolí Malešova,
nedaleko Dolní Lhoty, l. 1393 statek Vor
šily Roklenové, l. 1416 Jak. Píška & po
zději Hanuše Lemla. Po r. 1455 zanikla
a od r. 1567 se tu toliko mlýn přip.
(H. XII. 145)
]. 1505 dostali synové Břetislav
:: Vi
Rabštein, městečko, n. hrad a město
lém po polovici R. Po tomto je držel v jednom ohražení, jež se přip. r. 1269.
bratr Jindřich a držitelé oba prodali R. První držitelé byli předkové Loských
(1549) Jindřichovi Kurcpachovi z Tra— a Martických z Rabšteina, zejména
chen berka. Po tomto následoval(1557) 1303 Ahně, Englhart a Vítek, 1321 Lideř.

jenž králi Jiřímu věrně sloužil (f c. 1480).
R. dědil po něm strýc jeho Půta (1-1504),
jenž hrad vystavěl tak, jak se zbjtky spa
třují, založil kostel a pod ním město
s městskými právy založil. Při dělení

na krátko Diviš Malovec z Libějovic, Od něho k. jej Oldřich Plu h a dokonale

ale prodal je (1559) Vilémovi z Rožem vystavěl, též podhradí městskými právy
berka. Ten prodal R. již 1. 1565 Ada nadal (1337) a při kapli hradské faru
movi Chanovskému z Dlouhé vsi, založil (1338) Syn jeho Oldřich nadal
jenž z něho učinil přední sídlo svého rodu. podhradí Žateckým právem a prodal s bra
Po jeho smrti (1- 1598) dědil R. syn Jan třími R. Karlovi IV. Zůstal v přímém
Vilém (1- 1607) a po něm syn Adam Při držení králově až do r. 1396, pak svěřen
a l. 1397 jemu a
bík. Po smrti tohoto uvázal se v R. Kry Beneši z Hořovic
štof Chanovský (1- 1628). Po jeho smrti bratru Bohunkovi zapsán. Po smrti onoho
byli mezi dědici spory a konečně rozdě (1' r. 1423) následoval syn Galho t, jenž

Rabštein -- Račiněves

brzo zemřel; opanoval pak R. Bušek Calta Habart z Prostibo
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ře, Ota, Přibík,Jor

: Kamenné hory a po něm Burjan dan, 1392 Dorota, 1404 táž s Nachvalem.
z Gutšteina

(1434). Ač se ještě jednou Na tvrzi seděli Racovší z Újezdec (před

v držení Caltů dostal, zůstal přece Gut nimi 1437 Jan Shýbal, 1486 Jan Mnich
šteinům a vzat jim teprve 1. 1510, když íz Blahust, 1508 Jan z Kladrubce) asi
se králi a zemi protivovali. Zástavou dostal od r. 1540 Purkartové z Hořešovic,

sel.

15.8 v držení Šlikův

a držen od r. 1553Merklínští

z Merklína,

Naposled
v jich rodě až do r. 1564, kde! koupen v 17. st. ryt. : Helversen.
od bratří ze Švamberka. L. 1578 pu přip k Boru. Fara v 17. st. zanikla. (H.
stěn dědičněJaroslavovi Libšteinskému
: Kolov rat (1' 1595), jehož synu Jáchy

x111.)

Rač viz Radeč.
Račedice viz Račetice.
smrti prodán hrab. : Meggau. Po nich Račenice, n. ves (podle Palackého po
následoval Jan Šebastian hrabě z Pót pisu) v býv. kraji Žateckém, tuším totožná
tingu, jenž tu klášter servitův založil 5 následující.
Račetice, Račedice, ves u Kadaně,
1666). Od jeho synů dostal se R. v držení
movi ]. 1623 z milosti ponechán. Po jeho

ernínův, ]. 1738 Barbory Krakov jež se r. 1209 přip. Klášter Plasský po
ské z Kolovrat
a l. 1748 Václava stoupil ji tehdá Danielovi biskupovi.

Lažanského

z Bukové, jehožpotomci V 15. st. a až do r. 1518 patřily R.
tu byli vrchností do r. 1850. L. 1785 k Hasišteinu, odtud do r. 1850 k Pěti
klášter zrušen. Erb: červený štít a na psům.
Račice viz Radčice.
něm svrchní polovice českého lva a zpodní
řšského orla. (H. XIII.)
Račice, ves u Roudnice, jež se přip.
Rabštein, Rabšteinek, n. hrad u Sla r. 1268 a v ty časy připojena k biskup.
tiňan, před r. 1400 majetek Jana z Orle, panství Roudnickému, k němuž do r. 1850
l. 1404 Jetřicha cdtudž. Aleš z 0. prodal patřila.
jej před r. 1430 Hertvíkovi z Ostružna,
Račice (nikoliv Řečice, ovšem staron.
jehož nástupce Vilém jej prodal před Retschitz), ves u Chomutova, jež se r. 1237
r. 1446 Vaňkovi z Vlkova. Asi 1. 1481 přip., patříc : části řádu něm., avšak

seděl tu Zikmund Šarovec z Šarova a r. 1281 seděl tu Chotěbor z R. Před
po něm
jej obec
]. 1547.
a spustl.

1510 syn Zdeněk L. 1538 k. r 1379 byl tu farní kostel. Patřily tehdá
Chrudimská,
ale přišla o něj k panství Peršteinskému, ale od r 1410
Potom připojen ke Slatiňanům vyskytují se jako majetek kláštera Grun

(H. I. 143.)

hainského v Sasích. Později byly v držení

Rabyně (prv. Grabyně, Hrabyně), obce Kadnnské, jež je 1. 1547 propadla.
\'es u Netvořic, odkudž ]. 1233 desátky Přip pak ke Kralupům, od nichž prodány
ke kl. sv. Jiří v Praze vycházely. Celá ves l. 1581 Linhartovi ze Štampachu
patřila klášteru až do r. 1420, pak (1436) k Ahníkovu. Fara za neznámé doby za
nikla.
zastavena ke Chlumci.
Rackenstein,
n. léno koruny české, Račín, ves mezi Bezdružici a Manětí
l. 1501 v lantkr. Leuchtenberském, l. 1630 nou, l. 1379 majetek Ješkův a j., pak
sídlo Račínův z Račína, jichž předkové
již promlčené.
Racov, n. hrad nad samým Neuber byli 1. 1437 bratři Racek a Příbram. Tito
kem u Ml. Boleslavě, buď ve 14. neb jej připojili k Vlkošovu. Po r. 1620 držen
15. st. založený, o jehož osudech nic krátký čas ke Žluticům a Bělé & l. 1626
známo není. L 1576 přip. se jako pustý prodán k Toužimi.
Račiněves (obec Račiňoves), farní
zámek na panství Boleslavském (H X 41.)
Racov, Racovy, ves u Přindy, po níž ves u Roudnice, n. s tvrzí, jež se přip.
se nazývali r. 1247 Ratmír & Protiva, sy od r. 1261 jako sídlo vladyčí (1262—
nové Lipoltovi z R. Ve 14. st. tu byl farní 1267 Zdata, 1267 Předbor, 1295 Drslav.
kostel, jehož podacími pány byli 1359 R. 1328 seděl tu Byčen, jehož potomci
Místopisnýslovnik:Část historická.
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Ra čínští z R. byli erbu dva. Ve 14. st.
byl tu farní kostel. Podacími pány byli
1364 Ješek : Vinařec, Řehnik, Smil a Ru
dolt, 1371 Řehník. Jetřich, Smil a Rudolt,
1405 Jan, Budivoj, Václav, Rudolt, 1430
tito bez Budivoje. Pak tu seděli 1454

Radeč,

prvotní (1380) pojmenování

pohoří u Zbiroha, které slove r. 1526
Rač a r. 1543 Hřebeny.
Radeč (něm. Schossendorf), ves u Li
pého,

[. 1341 z části

přísl. hradu

Klin—

šťeina, později Lipého a bývalo tu manství.

Petr ze Semil, 1470 Dýmkové : Těp V 15. st. ves spustla, v 16. držena : části
tína, od r. 1490 Vojtěch z Nedvídkova, napřed k Rybnovu a později k Novému
pak Jindřich z Rozenhainu

(1- j. 1543) zámku az

části až do r. 1623 k Vol

a Strouchové

z Chlumku (1543 Ber íarticům a pak k Libchavě.
Radeč, někdejší název vsi Obory ve
k je Jan Valkoun z Adlaru a držena farnosti Chomutické u Bydžova, n. s tvrzí,
nart a Václav, pak Melichar). L. 1581

do r. 1650 ke Zlonicům. V l. 1651—1672 l. 1318 statek Zbudův. Předek Rade
patřila ke kl. sv. Maří Majdaleny v Praze ckých z Radče byl Přibyslav; jeho po
a odtud k Roudnici. (H. VIII. 204.)
tomci byli bratři Ctibor, Přech (1-j. 1401),
Radboř (vlastně Ratboř, pův. Rati Václav 11- o. 1420) a Albert (tento měl
bo ř), farní ves u Kolína, jež se přip. 5 synův). Z rodu toho pak tu seděli Bohu—
v zákl. listu Kladrub. (1115). Ve 14. st. něk a Pavel, 1456 Zai-iše :: Václav, Aleš a
byly tu farní kostel & tvrz. Pány bývali Ctiborl 1545 Václav (j" j. 1565), Přibík. Jiří
tehdá Horníci, ]. 1469 Jan Hrabáně a Jan Kunrát, 1581 Přibík, 1601 Václav
z Přerubenic, ]. 1510 vl. : Pařízku, Zdeněk. Pak následoval (1615) Jan Jiří

1524 Jan ze Skalice,.

Voděradský

1527 Jindřich Zlivský

z Labouně.

z Hrušova, 1540 Po Albrecht : Valdšteina,

L. 1623 k. R.

jenž jej při

pelové
z Vesce & od r. 1564 -zase pojil ke Smrkovicůzn a zde zřídil oboru
Voděradští,
kteří připojili R. k D0 hřebčí, odkudž jest nynější pojmenování.
břeni. L. 1646 odprodána Jindřichovi (M. V. 322.)
Kraftovi : Lamersdorfu a měla Radechová horní“ a dolní, dvě ves
stejné držitele s Černíkovici. L. 1711 k. nice u Náchoda. které k němu ode dávna
ii Leopold Ignác z Věžnik a prodal ji (zejména 1415) patřívaly.
Radějovice, Raděv ice, ves u Stříbra,
1. 1723 k Pečkám. Po krátké době stala
se zase samostatným statkem. (H. Xll. 278.) snad táž, jež se přip. r. 1239 jako ma—

Radbuza,

jemuž
název známého přítoku Mže, jetek klášt. Kladrubského,
patřila až do zrušení, kromě doby po
(pův. Radčici, 1. j. r. 1421, kdež zastavena byla Oldřichovi

který se přip. r. 1386.

Radčice, Račice

čeleď Radkova), ves u Vodňan, jež se na

Všerubci ze Slavie.

cházela r. 1228 mezi statky kláštera
Radějovice, ves u Jílového, jež se přip.
sv. Jiří, ale ok r. 1260 směněna za r. 1228 mezi statky kláštera
sv. Jiří.
jiné statky a držena ke král. hospodářství V 15. st. držena k Průhonicům. Jnn Zap
na Hluboké neb v Protivíně. V 15. st. ský ze Zap postoupil R. obci Nového
bývalo tu služebně manství k lovčovství rn. Pra ž., jež jel. 1547 propadla. L. 1583
Píseckých hor náležité. L. 1598 prodány
R. od Hluboké k Protivínu.
Radčice, farní ves u Duchcova, \“ níž
byl farní kostel již před r. 1389. R. bý

patřila ke Kamenici, ]. 1614 prod. ji Ka
teřina Crkovská z Jiter k Lojovlcům,
k nimž R. do r. 1695 patřily. Pak slu
šely ke Kostelci & od r. 1729 ke Stiřínu.

valy od nepaměti v držení klášte
Oseckého.

ra
Radenín, ves u Tábora s tvrzí, statek
L. 1698 kostel znova v_v Mikulášův (1—j. 1363) a synů jeho Jana

stavěn s ambity a kaplemi & l. 1880 ob a Mikuláše. Ve 14. st. byl tu farní kostel,
noven, při čemž slaveno trvání 600 let. jehož patrony byli 1405 Kunrát z Tučap
Radeberg, n. manství koruny či.v Ml a Petr, 1412 Václav Konopě, 1413 Bušek
šensku, jež ]. 1459 jako léno při Sasku z Jedlan. Ok. ]. 1430 držel jej Ondřej
zanecháno.
,z Nemyšle a pak jeho potomci, asi od
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r. 1490 následovaliHrobští ze Sedlce, vic a od 16. st. patřil R. k zámku Ostrovu
ok. l. 1520 Petr Smrčka ze Mnichu, z části a z části k Andělské hoře (bývalá
jehož rod (1529 Oldřich, 1578 Petr, 1590 Osecká část) a l. 1618 také k Velechovu.
jeho synové) tu do r. 1599 seděl. Pak Fara zanikla v 17. st., v 18. st zřízena
tu lokalie a l. 1856 zase fara (vizi P. A.
(1- 1616) a po něm vládly dcery napřed VllI. 568).
Johanka Vlkova a od r. 1628 Zuzana '
Radětice, prv. Rad čtici (od Radaty),
Černínova ('l- 1654). Po ní následoval ves u Bechyně, jež patřila r. 1291 k pan
syn HeřmanČernín z Chuděnic, od ství Sepekovskému a dostala se tehdá bi
r. 1675 hrabata ze Šporku.
L. 1709 skupům Pražským. V l. 1307—1323 pa
dělen mezi dědičky. Pak následovali hrab třily k Přiběnicům a v l. 1323—1850
: Millesimo a l. 1754 vyženil je Leopold k Bechyni.
Krakovský z Kolovrat, jehož po Radětice, ves u Příbramě (již 1298),
tomstvu až do naší paměti patřil. (H. IV. která_ byla ve 14. :.t. 2 části přísl. arci
319-)
biskupství, z části manským statkem, jenž
Radenín, l. 1506 dvůr popl. ke Břez v 15.—17. st. ke Stežovu patřil. Arcibisk.
nici (v Prachensku).
část držena až do 16. st. k Příbrami a
Radenín viz Hradenín, Radoně. pak k Dobříši.
Radešice, n. ves v okolí Dešenic (Nýr
Raděvice viz Radějovice.
ska), jež byla r. 1533 pustá a vypálena
Radhostice, n. ves u Kolína, jež pa
bezpochyby od křižákův r 1431.

byl pánem Jiří Homut z Harasova

třila r. 1290 kl. Sedleckému.
(Viz
Radešín viz Hradešín.
Vávrovy Děj. Kolína l. 58)
Radešín, Hradešín, ves farní nad Radhostovice viz Radostovice.

Škvorcem, jejíž kostel starožitný byl r. 1367
farním. R. patřil od nepaměti držitelům
hradu Škvorce. Když ok. l. 1460 statek
ten dělen, zůstala část s kostelem při
Škvorci a část přidělena k Hostyni, s níž
zase l 1560 ke Škvorci koupena. L. 1734
kostel přestavován.
Radešín, ves u Sedlčan, po níž se na

Radhošť, farní ves u Vys. Mýta, v níž
seděl r. 1226 Otaslev z R. se synem Ar
klébern. R. 1349 byl tu farní kostel, jenž
postoupen k biskup. Litomyšl. Ve 14. st.
tu byly malé statky. Na tvrzi seděli 1385
až 1410 Petr a l. 1443 Henik. Až do

r. 1547 obec Mýtská

držela R., pak

: R. patřila k Jestřebci, jehož držitel Přibík
L. 1414 žil Předbor, jich předek, sedě Sekerka z Sedčic tu novou tvrz vy
již na Smolotelích. Až do 1. 1575 náležel zdvihl. Ta koupena l. 1567 k Zámrsku
a l. 1571 ke Chroustovicům. V 17. st.
ke Zvíkovu, pak k Nadějkovu.
Radešín, ves u Libochovic, ]. 1318 zanikla fara; l. 1787 zříz. tu lokalie a
sídlo Mackovo. V 16. st. patřil k Teplici l. 1855 fara.
Radice víz Raditice.
a Volfz Vřesovic prodal jej (1544) Jaku
bovi Vršovskému z Kapíhory. Po Radič, ves u Sedlčan, n. s tvrzí, l. 1333
zději patřil k Poštovicům & l. 1623 ke sídlo Odolenovo, l. 1367 Kunráta Stupa
Kobylníkům.
& Hynka. Jan Botan (1417) byl předkem
Radešov, Radošov (Radoš,zkrácené pozdějších vl. z Radiěe. Jindřich z Ose
zýval vladycký rod Předborů

Radovan, něm. Rodisjurt, pův. Rada:/ans čan prod. R. (asi 1525) Mikuláši Voj
fnrl, Radansfurt, lat. vadum Radouam'j, kovskému z Milhostic, jehož rod
ves nad Ohří. jež se přip. 1226 mezi
statky kláštera Doksan. R. 1358 objevuje
se jako farní ves a v držení kláštera Vald
saského, jenž l. 1294 podací zdejší obdržel.
Od r. 1317 měl tu klášter Osecký statek
a obec Ostrovská tu vybírala clo od r. 1399.
L. 1476 držel tu statek Jindřich Haug

tu do 1. 1573 seděl. Následovali Myslí

kové z Hyršova al 1623 Pavel Mi
chna z Vacínova, jehož rod tu do
r

1665 seděl. Nástupce

jich Volfgang

Henek vystavěl l. 1686 nynější zámek.
Po jeho rodé zavládl tu (1702) rod Losy

: Losenova

a držel R. až do r. 1782.
*
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Samostatným statkem byl do r. 1850.
(MB. W. 124)
Radič, ves u Otic, v starší době sídlo
několika vladyk (1383 Menhart a Radim,
1402—1413 Hron) V 16. st. ještě tu byly
tři statky. Jeden náležel ke Koutům, 1558
k Chotěticům a pak ke Smilkovu. Na

kova

(1490 Jan,

1505 Václav, 1520

Jan mh), později Doubravcové : Dou
brovan & od r. 1541 Petr Záruba
z Hustířan, jehož rod (1560 Karel, 1612
Jan) tu do r. 1631 vládl. _L 1632 dostala

se JakuboviPertoltovi

z Uherčic,

l. 1652 Gráfům z Gráfeuburka.

Po nich

Hořejší R. seděli Holubově 2 R., následovali (1685) Gallasově, 1703 rod
1594 Jindřich Sádlo z Vražného, Brahier, 1712 Leupové a Šlikové, 1750
Vchynští & od r. 1783 Lichtenšteinové.
]. 1612 prodal jej Jiří Slepotický
z Sulic

Jarohněvovi Sádlovi a l. 1629 (BP- 54-)

přik,k Dolejšímu dvoru. Tento drželi Radim, farní ves u Jičína, v níž byl
od r. 1545 Šiškové z Jamolice až farní kostel již ve 14. st. Patrony b)li
do r. 1712, kdež koupen k Jetřichovicům. 1362—1378 Půta z Tu rgova a Zdeněk
(MB. I. 60.)
Boukal z R. Od r. 1493 držel R. Jan
Radič, ves, kterou král Václav daroval z Vartemberka,
když však o Kumburk
(12921 klášteru ve Vyšním brodě, snad přišel, držel jen R. Ves patřila později
v tamější krajině položená.
zase ke Kumburku až do r. 1627, kdež.
Radičeves (t. j. Radíkova ves). farní se stala věnem nového kl. Kartouzského
ves u Žatce, v níž byl farní kostel již ve Valdicích & hlavou statku jemu patří
před r. 1357. R. drželi 1357—1370 Mi cího. Fara, která v 17. st. zanikla l. 1765.
kuláš Slanský, r. 1404 Mik.Bervald obnovena. Kostel vystavěn l. 1709.
ský, měšťané Pražští. r. 1406 a p d.
Radíměř (něm. Rolhmílhl. pův. Rad—
Hrzek z Deštnice. Část byla pak (1547 mels), farní ves u Poličky, jež se přip..
až 1850) v držení obce Žatecké, jiná patřila r. 1291 obdrževši svobody od králové
do r. 1580 k Miličevsi a stala se tehdá samost.
Jitky. R. patřila ode dávna ke hradu Svo
statkem Petra z Michalovic,
jenž ji janovu a '.0 až do r. 1586, kdež prod.
1. 1596 zase k Miličevsi připojil. _S ní obci města Poličky. Kostel a fara vysky
přip. ke Krásnému dvoru. Fara v 17. st. tuje se teprve od 18 století.
zanikla; ]. 1786 zříz. tu lokalie a l. 1858
Radimovice (prv. Rad i mov i ci), ves
fara.
Radička, v l. 1560—1569 název po u Touškova, l. 1263—1269 sídlo'Jindři
chovo,
l. 1379 statek Sezemův :: později
toka Mastníka pod Sedlčany.
Radíkovice (prv. Radikovici), ves přísl. Všerub.
Radimovice (řeč.Knížecí neb Želeckél,
u Nechanic, l. 1365 statek Svatomírův a
Hynkův, l 1395 Hynka, Jana a Domrata. ves u Tábora, jež patřila až do r. 1307
Na tvrzi seděli 1450 Mikeš a Jan a po k biskupství, ale t. r. směnou se dostala

a připojena
z Hrádku. V l. 1528 Jindřichovi : Rožemberka
až 1547 patřily Hradeckým, pak k Boha k panství Přiběnickému. V l 1313—1404
bylyv zástavním držení kláštera Týneckého.
ryni. Od 1. 1578 byly statkem Jestřib

zdějiRadikovštf

vl. 1623 až V 15. st. byla obyčejně v zástavě cizích
1644 drženy ke Chlumci a později patřily pánův, až pak konečně (1507) k Želči
Myškům ze Žlunic & pp. z Kaiser připojena
Radimovice, ves sev. od Tábora, po
steina a naposled ke Stěžerům. (H. V.
níž se zvali r. 1219 Lidéř 2 R., 1415
340-)
Radim, ves u Kouřimě, n. s tvrzí, ok. Petr a Mrakeš. V 15. st. koupila je obec
ských z Ryzemburka,

!. 1340 statek Mik. Klaryce,

1399 Václ. Vunderveina,

a ztratila je sice ]. 1547.
1384 až Táborská
1423 Vol ale opět jí navráceny. N. tu bývala tvrz.

farta z Javora
L. 1446 k. ji Matěj
Radimovice, n. tvrz v okolí Pelhři
z Duběe, pak následovali 1483 Oldřich mova na cestě z Proseči do Vlasenice.

z Kralovic a Vidlákové ze Slav

Již 1. 1468 byla přísl. statku Prosečského

Raditice —- Radnice
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& před r. 1541, když již všechno bylo patřila k proboštství Zatonskému kl. Ostrov
ského, ale potom se nikde nepřipomíná.
pusto, přip. k Božejovu. (H. IV. 280.)

Radnice, město, přip. se r. 1336 jako
Raditice (obec.Radice, Raditce),
dvůr u Žďáru ve faře Těchonské, n. ves. městečko, které patřilo k panství hradu
Zbiroha & mělo také farní kostel. První
Radkov, ves u Tábora, v 15. a 16. st.
majetek koleje krále Václava v Praze, ale svobody obdrželo l. 1418. Ku konci 15. st.
odprodáno od Zbiroha a patřilo l. 1507
od 17. st. přísl. Výrce.

Radkovec (chyb. Ratkovec)
dovec,

i Ra Kunatovi Pešíkovi z Komárova,
jenž mčku. třetí výroční trh vyjednal.
l.. 1517 drželi je Petr a Jan, strýci Peší
dvůr kové, každý na polovici a dali mčku. svo
body na rozličné živnosti. Jan pak prodal

dvůr u Nové vsi (Světlé n. S)_

n. ves, jež ještě 1. 1591 stála.

Radkovice,

R a dik o v i c e,

u Chvališovec, n. ves (za Volyni).

Radkovice, ves u Nepomuku, l. 1379
na několik vladyčích statků rozdělená.
Z pozdějších vladyk přip. se 1420—1452
Jan, 1437—1443 Otík, 1464 Jindřich. Jan
a Zikmund br. Radkovci
2 R. prod.
tvrz R. Před r. 1533 seděli tu pak Var-

lychové

z Bubna

Václav, 1548 Jan,

Markvart, Jindřich, Kryštof, 1579 Adam
(1- 1598) a Václav.

L. 1601 k. k Žinko—

vům. (H. lX. 247.)

Radkovice „pod Skalou“, ves u Pře
štic.

ode dávna přísl. hradu Skály, avšak

svou polovici Alžbětě Kolovratové
z Vrtby al. 1546 patřila detem Bedřicha
z Kolovrat. Později patřila R. ke hradu
Březině :: l. 1562 přidělena polovice (do
lejší) ke Březině a polovice (hořejší) k Při
věticům. Tato dostala 1567 od Jana.
Č ernína : Chuděnic nové svobody
a celá R. 1. 1570 na město povýšena.
Nové svobody obdržela od obojích pánů
l. 1573 al. 1587 list na radnici. l.. 1592
zase dělena polovice n. Václava Černína
(dolejší) mezi jeho syny. Hořejší polovici
sirotků po n. Davidovi Vilémovi k. 1607

stávala ve vsi také kamenná věž. V 16. st. Jan z Klenového,
jenž ji přip. zase ke
drženy R. ke vihovu, od r. 1568 zase Březině al. 1623 svobody své strany po
ke Skále :: v l. 1613 —1850 k Příchovi „tvrdil. S Přivětici získal i druhou stranu.
cům. (H. lX. 177.)
_
řOba statky po Přichovských se dostaly
Radlice, ves u Kouřimě. jež se přip.' ]. 1642 Petrovi Pavlovi Malovci
z Chý—
r. 1228, poněvadž Přibyslav daroval j1 nova jehož pozůstalost zase l. 1661 dě
klášteru Libenskému ve Slezsku. Později ' lena. L. 1673 skoupil tv dílv Max. Frant.
patřila kostelu Pražskému. L. 1421 zaps. Boryně ze Lhoty 11"1674), l. 1681

Prokopovi a Rudoltovi ze Žišova,

nichžnásledovaliČabeliětí

po ujala je vdova Johanka a prod. jel. 1682

z Soutic. zeti svémulnnocentovi

R. pak držena ke zboží Komořickému a
přip. pak ke Kostelci.
Radlice, ves u SmíchOva, již daroval
král Václav (1283) své chůvě. Později
patřila ke klášteru sv. Anny v Praze až
do jeho zrušení a potom přik od Švarcen
berkův k Jinonicům.

Radliště, Hradliště,

hr. zBubna,

jenž l. 1697 svobody obce potvrdil a
l 1700 majestát na trhy vyjednal. L. 1698
prodal R.. ale zase se dostala l. 1758
v držení hr. z Bubna. Od r. 1758 patřila

pánům ze Šternberka,
zejména od
r. 1805 známému hraběti Kašparovi.
L. 1710 kostel znova stavěn. Erb: čer

n. ves, jež pa vená růže na stříbr. štítě (erb pp. z Ro

třila v l. 1455—1534 ke hradu Opočnu,
ale později se nepřipomíná.
Radná, starobylé hradiště nad potokem
Radnou, proti vsi Plané nade Mží, jež se
ještě v 16. st. jako pustý zámek připo
míná.
Radná, ]. 1367 ves v sousedství Boh
dalovic, Haslovic, _Dobrvé a Lužné, jež

žemberka).
Radnice, farní ves u Kadaně, v níž
byl farní kostel již před r. 1359. R. pa
třívala 1295 Pelhřimovi a pak k panství
hradu Egrberka, s nímž přip. ke Klášterci
(v l. 1653—1655 pa1řila k Pětipsům).
Fara, která v 17. st. zanikla, !. 1758
zase obnovena.
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Radňov (pův. Radimov),

ves u Pel

Radomyšl,

městec u Strakonic, jehož

hřimova, jež se přip. r. 1203, ležíc v osadě farní kostel (1320) darován od Viléma ze
Rynarecké. R. patříval l. 1546 Jírovi Ha Strakonic řádu sv. Jana al. 1359 daroval
lašovi & později Pelhřimovské obci.
mu iměstec. Kostel zdejší obdržel ve 14.

Radobyl, hora u Litoměřic, pod níž
založena před r. 1358 kaple sv. Mikuláše.
Podací nad ní příslušelo ve 14. st. rodině
Hylprantů a Kopiců, v r. 1418 Petrovi
Pichlovi, měšťanům v Litoměřicích.

Radobyle,

sam. \: Brziny (Sedlčan),

n. ves, prvotně
v 16. st. Hluboké
V l. 1584—1597
v l. 1609—1850

Radobytce,

přísluš. hradu Kamýka,
a později zase Kamýka.
patřila ke Kosově hoře,
ke Skrýšovu.

farní ves u Písku, v níž

a 15. st. hojná nadání. Protože R. od
Racka Kocovského byl vypálen, obnovil
Jan ze Švamberka, nejv. převor, l. 1483
jeho svobody; ]. 1516 odpuštěny mu od
úmrtí, což oboje i. 1547 potvrzeno. Jiná
potvrzení bylavl. 1652, 1659, 1666, 1679,
1682. V l. 1733—1738 vystavěn nynější
kostel. Erb: na červ. štítě stříbrná orlice
se zl. pružinou a nad ní stříb. kříž Svato
janský. 
Radóně, R a d e n í n (něm. Radan),
věska u Záblatí, jež bývala přísl. hradu
Husi až do r. 1549, pak Drslavic & od
r. 1630 Vimberka.

byl farní kostel j1ž před r. 1360. R. pa
třívaly k arcibiskupství, avšak byla tu
také manství ke hradu Zvíkovskému.
Radonice, ves u Lomnice, která byla
Onano část byla 1. 1540 v zápis. držení až do r. 1850 přísl. Třeboně.
bratří z Kalenic a 1560—1277 br.
Radonice,
ves u Kdyně, ]. 1310 ma
Vratislavův z Mitrovic. Část tato

jetek klášt. Ostrovského

k probošt

byvši vyplacena postoupena l. 1599 řádu ství Domažlickému. Král Zikmund zapsal
sv. Jana k Varvažovu, k němuž až do
R (1420) Bohuslavovi z Janovic,
po
r. 1850 patřily. Kostel ]. 1730 obnoven. němž je 1. 1455 vlad. z Hrádku
drželi.
(TB. 571.)
Pražská kapitola vyvadila je po r 1548,
Radochov, Radochovice, vesu Ne ale zase prodala, a to dědičně, Jindřichovi
pomuku, jež se přip. r. 1239, byvši před z Plavna. po němž l. 1545 Šebestian

tím,statek klášt. Kladrub., potom Ne Markvart z Hrádku následoval. V 17. st.
pomuckého.
Při něm zůstal R. až drženy k Osvračínu a později ke Kanicům.

k r. 1420, pak patřil (až 1561) k Zelené
Radonice, ves za Karlíncm (prvotně
hoře, 1561—1584 ke Šťahlavům, pak Horní a Dolní), ]. 1398—1408 statek
k Prádlu, od r. 1600 k Petrovicům a ko
Ojířův. Jan a Zdeslav bratří Oj í ř o v e
nečně k Žinkorům

z Očedělic

prod. R. (1543) bratřím

Radoměřice, tvrz, která v 15. st. ke Hrzanům z Harasova. Na tvrzi se
Grabšteinu patřila, nyní za hranicemi děli1559—1585Had0vé z Proseče,
u Žitavy.
od r. 1587 Homutové z Harasova,
Radomílice, ves u Netolic, ]. 1386 od nichž se dostaly 1628 Francoví Ostr
sídlo Alberovo (1- j. 1406), po němž se

štokovi zAstfeldu.

Vl. 1653—1667

na ně táhl Dobrohost z Cernic, z části držel je Jiří Lev Lukavský

z Luka
vice, pak Rašínová, od r. 1672 Jan
honicům. Ctibor Divčický z Sudo Vác. z Oprštorfu
al. 1675 k. k Vinoři.
měře prod. R. (1560) Mikuláši Kořen
Radonice, Radunice,
město 11Ka
skému z Terešova, jehož potomek daně, prv. ves, jež byla již r. 1189 sídlem
též l. 1389 k Libějicům

a v 15. st. k Dra—

Jošt tu v l. 1603—1615 seděl. L. 1631
drželi je Jindřich a Jan, bratří po n. Mi
kuláši ml., a l. 1669 dědici po 11 Janovi
Jiřím. Švarcenberkové koupili R. 1. 1671
od Kateřiny Barbory Kořenské a drželi
je napřed ke Hluboké a potom k Proti—
vínu.

vladyčím Ojíře a synů jeho Huka, Vlasta
a Kunráta. L. 1239 seděli tu Vít a Mi
kuláš, 1260 Řivín, 1287 Pelhřim. Ve 14. st.
byl tu farní kostel, jehož podacími pány
byli 1360 Ješek a Vyšemír, 1372 Johanka
a Kateřina, dcery Ješkovy, a Oldřich Vin

kler

ze Sedla, 1434 Mikuláš a Jan, br.
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a Petr z Obrovice. L. 1514 1594 Hamzové ze Zabědovic. Od
patřily Oplovi z Fictum, jemuž král r. 1629 seděli tu Kapříkové z Leso
Vladislav ves R. za mčko. vyzdvihl. Po nic a od r. 1673 patřil Harachům. (H.
z Lobkovic

falši Oplově vyjevené R. zabrány a za
staveny s Pětipsy a Vyntířovem Šlikům.
V 16. st. již tu němčina převládala. Přísl.
Vyntířova zůstaly R. až do r. 1850
L 1618 založeny kost. knihy. L. 1842
mčko. vyhořelo. Erb l. 1532 propůjčený:
Modrý štít, r něm brána se zdí (zlatou)
a čtyřmi stínkami, v prostřed \'čž, re
kteréž jsou dvě okna podle sebe a v kaž
dém kamenný kříž a nad tím čtyři krancle,

V. 340.)

Radostovice (prv. Radhostovici),

ves u Kostelce n. 0., již držel l. 1402
Kuneš Šíp. V 16. věku patřily k Týnišn
a asi od r. 1607 k Úřiňovicům. Dvorec,
jenž byl přidán l. 1637 k Líčensku, spustl
'v 17. st.

Radostovice,

Véskau Pacova. n. stvrzí,

od r. t371 sídlo bratří Jindřicha & Vú
ciava a od r. 1401 Jana a Petra, synův

červ. střechu &zl. makovice se stříbr. ko onoho. L. 1557 prodal je Burjan Hora

rouhvičkami. K tomu si přibrali později z Heřmanic VáclavoviPodveckému
pod okny věže štítek Fictumovský a pod z Podvek, po němž dědila manželka.
Později přip. k Šelmberskému panství.
ním Šlikovský. (P. A. X, 842.)

Radonice, Radunice, farní res u Loun,

Radošle, Radyšle

(něm. Radis), ves

jež patřila k prvotnímu nadání kláštera u Kadaně, jež patřila ke hradu Peršteinu
Strahov. (1143). Farní kostel byl tu již až do r. 1449 a pak k Hasišteinu. L. 1490
r. 1273, ale založen mnohem dříve. Po přidělena ke Březnu & v 16. st. držena
r. 1420 zůstaly R. přísl. Pátku. (M XXV k Přísečnici.

80.)

Radošov, n. ves v okolí Domažlic.
Radoňov, samota u Chrtnic (Habru), která byla 1. 1543 pusta a patřila obci

n. tvrz, dvůr a ves s farním kostelem,
l. 1327 sídlo Slaviborovo, avšak !. 1360
přísl. hradu Chlumu. V 15. st. spustl R.
kromě kostela a při rozdělení statků Sla
vatovských oddělen. Patřil pak do r. 1641
k Hostačovu a odtud k Jeníkovu. (M. X1.54.)

Domažlické.

_

Radošovice, Rad šovice, vesu Stra
konic, jež se přip. od r. 1243 jako ma
jetek křižovníků Svatomářských, jimž da

rována od Bavora ze Strakonic
l

1251 potvrzena.

Bývala odtud

a

přísl.

ves u Sušice, jiz prodal Strakonického panství.
klášter Doksan. r. 1290 Bohuslavovi z Bu— Radošovice, ves u Říčan, jež bývala
dětic. Patřily odtud ke hradu Velharti přísl. hradu Říčanského až do jeho při
Radostice,

ckému, v 16. st. k Čachrovu
vicům.

:1 Hlavňo pojení k Úhřiněvsi.

Radošovice, farní ves u Vlašimě, v níž
n. ves u Choltic, jež se byl farní kostel již před r. 1359 Tehdá

Radostice,

přip. r. 1265, jsouc sídlem Přibyslavovým. drželR. Purkart, purk r. Maidburský,
Ve 14. a 15. st. tu byla tvrz. Z vladyk ale od r. 1369 byly v držení p. 2 Jen—

jsou známi 1415 Jan, 1463 Beneš a Pešek,
1440 Mikeš, Martin. L. 1469 vše tu vy
páleno a R. pak přip. k Cholticům. Od
16. st. tu stál ovčín. (H. !. 216.)

Radostov,

ves u Nechanic, n. s tvrzí,

l. 1403 statek Aldíkův, ]. 1412 Jiříka
Haléře a l. 1419 Alberta Střmena. Jan

: Ryzemburka

vzdal jej Zdeňkovi ze

Sloupna.
jenž jej 1. 1437 držel a 1454
Matěji z Vlčnova zapsal. V 16. st. se

šte i n a a částí panství Vlašimského. Odtud
vycházel plat ke kostelu sv. Václava na
hradě Pražském, který byl od r. 1437
v zápisném držení pánů Vlašimských.
l... 1546 odprodány k Věžnikám, s nimiž
zase'přip. po r. 1620 k Vlašimi. Asi
tehdá zanikla fara. Kostel l. 1727 znova
vystavěn; l. 1787 zříz. tu lokalie a l. 1855
fara.

Radošovice, Radošov, R a d ešo v,
děli tu Panští ze Střezetic, r. 1566 farní ves u Bochova, v níž byl farní kostel
OldřichPerknovský, pak Rodovští již před r. 1356. R. patřívaly rodině vlad.
z Hustířan, 1575Radečtí z Radče, z Haugvic & ještě 1. 1476 seděl tu Jin
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dřich H. Od 16. st. patřily R. k Lukám. která patřila do r. 1672 ke Kamenici a
V 17. st. zanikla fara; l. 1787 tu zříz. pak ke Včelnici.
lokalie a l. 1855 fara.
Radounka, ves u Jind. Hradce. kterou

Radotín,

ves u Zbraslavě, v níž byl Markéta, vdova po Jindřichovi ze Hradce,

.dvůr knížecí prý již r. 993. Před r. 1298 darovala (1365) klášteru
panenskému
povstal tu farní kostel a r. 1292 daroval v Krumlově.
Petr z Rožemberka ujal
král Václavll. R. ke klášteru Zbra ji 1. 1502 od téhož kláštera a připojena
slavskému,
jemuž R. až do r. 1420 potom“ ke Hradci.
patřil. Cís. Zikmund zapsal R. (1436)
Bohuslavovi ze Tmaně a Zikmundovi Radouš, ves u Hořovic, jež se r. 1271
přip.(?), protože tu dán důchod křižovní
Tříšipskému. Tento prodal svou polovici kům. Později byla jměním Pražského
(1447) klášteru. jenž ji před r. 1454 zase kostela & zapsána ]. 1436 Janovi Štěpa
zastavil, ale později celý R. vyplatil Zů novcovi z Vrtby.
stal přísl. Zbraslavě až do r. 1850. Fara
Radoušov, i Kravaře (něm. Graber),
v 17. st. zanikla.
Radouň, kostelní ves vých. od Mělníka, městec u Ústě, původně (1176) dvě ves
nice,
z nichž jedna sloula Radoušov (pův.
v níž byl farní kostel ve 14. st. Část vsi
k. 1.1354 ke kanovnictví u sv. Jiří, Radúšov, t. j. Radušův dvůr) a druhá Kra
ostatek drželi vladyky (1356 Zdeněk, Vítek, vaře (pův. Kravaří), tehdá opat Strahovský
“Dobeš, 1385 Hereš, Ctibor, Jan Chmelík). s pannami Doltsanslcými měnil dvůr Rado
Část vsi k. 1535 Jan Hrzán z Hara— vesický s Chřenem Jiřeticem za dědictví
sova a držena pak ke Vrutici. Později Kravaře. Jsouce rod panstvím kláštera
patřila k Řepínu. Část patřila k zámku Doksan. splynuly před r. 1273 v jedno
Mělníku. Fara v 17 st. zanikla. (B. M. 754.) místo, které se r. 1263 jako trhová ves
Radouň hořejší, \'es u Kamenice n L , a l. 1282 jako městečko přip. Karel IV.
'l. 1389 snad přísl Myskovicl l. 1487 statek dal (1348) opravu nad ním Hynkovi a

Jindřicha Olbrama

ze Štěkře, pak Jindřichovi bratřím Berkům

: Dubé

do r. 1516 přísl. Budislavě a odtud lt Mo a císař Zikmund poručil je (1436) Jin
dřichovi Berkovi z D a na Milšteině. Od
stečnému. L. 15181 postoupil ji Oldřich
Radkovec z Mirovic ProkopoviČa těch dob držen R. jako 7ápisné zboží
belickému : Soutic. Později patřila k Lipému. Proti tuhému panství Beatrix
1549—1672 z části ke Kamenici a z části Berkové poddaní se v l. 1530—1532 bou
ke Včelnici, v l. 1672—1850 ke Včelnici řili. V 17. st. přip jako dědičné zboží ke
oboje, část v 17. st. ke Vřesné a pak Stolinkám. Kostel !. 1646 shořel i s mčkem.
a tím také paměti jeho zničeny. Kostelní
k Řečici.
Radouň kostelní, ves již r. 1354 farní knihy 1. 1636 založeny.
u Jindř. Hradce, jež patřívala k panství
Radovesice (prv. Radovesici), ves
Hradeckému, ale r. 1375 byla v držení u Kolína, jež se přip. 1'. 1266. Z části
Viléma Chrta ze Rtína al. 1457 snad byla zbožím vladyěím Vícemilovým, z části
Mikuláše ze Štítného.
V 16. a 17. st. byla na biskupství. Na onom seděli ok.
patřila ke Kamenici, od níž oddělena ]. 1390 Rudolt, 1407 Mareš, 143 Jan
]. 1672 ke Včelnici. Fara, která po r 1620 Zly'kněz z Lipna, pozdějiLibákové
zanikla, l. 1672 od vrchnosti Včelnické 2 R. Na tvrzi seděl v 16. st. Zdeněk Ma

terna z Květnice & po něm synové
obnovena. (TB. 389)
Radouň německá, ves u Jindřichova Jindřich (1- 1582) a Karel (1'- 1604), pak
Hradce, již r 1294 přísl. hradu Hrade Karlův syn Zdeněk Václav (? 1608). Po
ckého. Císařovna Eliška darovala R. (1378) slední toho rodu byl Jindřich Zikmund
k oltáři sv. Václava v kostele Svatovítském, (1- 1651). Později patřily hr. ze tern

berka,pak Krakovským z Kolovrat;
ale v 15. st. patřila zase ke Hradci.
Radouň okrouhlá, ves u Jindř. Hradce samost. statkem byly až do r. 1850. (H.
& až do r. 1850 jeho přísl. kromě části, XII. 126.)
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R a d o v e s n i c e, ves přísl. hradu Skal a od r. 1625—1850

u Chlumce n. C., 1. 1346 přísl. Žiželic Starkova.
Radvanov (něm. Rai/mas), vesnice
až do poč. 16. st.. pak v držení Slava—
tův. L. 1552 k. je Jan Klusák z Ko u Vyšního brodu, prv. přísl. hradu Ro

stele e, jenž tu tvrz a dvůr založil (1-1570). žemberka. Petr z Rožemberka daroval R.
k ně
Poručníci po něm prod. R. (1571) Ondřeji (1332) kl. Vyšňobrodskému,
Klusákovi
(1- 1579), po němž dědili muž až do r. 1850 patřil.
synové. Mikuláš, jeden z nich, dostav je
Radvanov,
ves 11 M1. Vožice, n. na
na díl, prodal je (1607) k Poděbradům. několik drobných statků rozdělena, odkudž
K těmto přip. také část R, kterou bratr pocházelo několik vladyčích rodin, zejména
Jenšíkové z R., Ústojovci 2 R. a
jeho k Lipci držel. (H. X". 25.)

Radovesice, ves u Libochovic, tuším Pravětičtí 2 R.
Radvanov (něm. Robesgriin_ prv. Rad—
ta, kterou dal (ok. 1176) Vojtěch, opat
Strahovský, Chřenovi Jiřetici směnou za wansgriln), ves u Falknova, !. 1350 přísl.
Kravaře. Ve 14. st. patřily R. ke hradu hradu Hertenberka.
Radyně (r. 1409 i Hradina, něm.
Klapému a od r. 1558 k Libochovicům.
Radovesice, ves u Bíliny, r. 1254 Karlskrone), n. hrad u Plzence, vystavěný
sídlo Vítovo. Ve 14. st. tu byl farní kostel, od Karla IV. na skále Radyni a od něho
jehož patrony byli 1. 1363 Mikuláš :: Karlskrone pojmenovaný, avšak 11 Čechů
1401—1418Petr zVšebořic držíceje ujalo se pův. jméno místa, kdežto Němci

Bavoři obvykli si říkati Gugelwaid.
Založení jeho stalo sel. 1358, jistě již
stál [. 1361. L. 1404 byla v zápisném
držení Zachaře z Litovic, jenž tu ještě
1. 1410 seděl. Jednou také hrad od krále
Václava dobyt. Purkrabě. který sem po
Fara v 17. st. zanikla; ]. 1787 zříz. lo— r. 1420 dosazen, zůstal v držení hradu,
kalše a l. 1853 fara. Kostel ]. 1812 pře jakoby jej měl zápisem; tím byl 1427 až
1431 Jindřich Švejda ze Sedlce & l. 1434
stavován.
jako léno k Oseku a Mostu. L. 1448
seděl tu Hanušek. Tehdá tu bylo několik
dvorův; některé páni z Koldic v l. 1470
až 1476 k Bílině skoupili, jediný zůstal
asi do poč. 16. st. & pak také k Bílině
prodán. Část patřila ke kl. Světeckému.

Hrdoň z Dubňan & Dobeš z Modřejovic,
Radujeň, Radouň, ves u Štětí, jež z nichž tento jej ještě !. 1450 držel. Ná
se přip. v zákl. listu Litoměřic. (1057). stupcem jeho byl Oldřich z Rakové. Za
Část patřila kostelu Lit. ještě ve 13. st. krále Jiří dostal jej řádným zápisem Petr
V 16. st. patřila R. 2 části ke Smědovi
Kořenský z Terešova (1470—1483)7
cům, asi 1. 1577 oddělena a Jetřich Vlk po němž jej převzal Ladslav ze Štern—

z Kvítkova prod. jí (1580) Aléně z Mo berka (1496—1500), Poněvadž jej pp.
čidlan.
Asi tehdá tu vyzd1ižena tvrz, ze Šternberka k Zelené hoře drželi a tu
na níž seděl 1605—1627 Oldřich Oster nebydlívali, spustl v 16. st. a byl 1. 1558
ský ze Sulevic.
Od r. 1630 byla zámkem pustým, který pak v dědictví pro
v drženíMladotů z Solopisk, k nimž měněn al. 1561 ke Šťáhlavům prodán.

se přiženiliok. ]. 1662 Údrčtíz

Údrče.

Od 1. 1730 držel ji Jan Ferd. z Kuf

šteina

a později přip. k Liběchovu.

(H. XIII.)
Radyně, ves u Bečova, po níž se na
zýval r. 1239 Slavibor : R. L. 1379 držel

Radunice, viz Radonice.
ji Petr a |. 1418 odumřel tu statek po
Radvančice, Radvanice (pův. Ra Janovi, synu Buška ze M !ynec. Cís. Zik
dovanici),

ves u Č. Dubu, jež patřila mund daroval (1436) polovici Lipoltovi

r. 1239 klášteru Kladrub. Od něho Loinanerovi, od něhož se dostala Vilé
dostalyse křižovníkům Svatomář movi : Pečkovic (1437). V 16. st. patřila

ským, přip. k Č. Dubu &drženy k němu část k Toužimi a část byla Žlutické obce.
do r. 1850.
Tato patřila později ke Kozlovu & přik.
Radvanice, ves u Trutnova, v 16. st. (1634) k Toužimi.
Místopisnýslovník: Část hist o tick d.
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Rachovice *— Rakovník

Rachovíce, tolik co Hrachovice.
Raifmass viz Radvanov.
Raith viz Hradový.

1379 držel ji Žehart a s ním l. 1377 Jan
syn, jenž ještě 1. 1415 žil. _Potomci psali

se Rakovci

z Rakové.

Část vsi pa

Rajce, ves u Kostelce n. 0., n. s tvrzí. třila !. 1391 k Poříčí, ]. 1406 k Roky
Část patřila l. 1399 k Brandýsu. Na vla— canům, část vsi asi do r. 1550 k Nezvě
dyctví seděl l. 1406 Hynek. V 16. st. sticům a pak k Vildšteinu, část 1545 ke
patřily R. k Přestavlkám & o.! r. 1762 Hradišti, onano do r. 1601 k Poříčí a
ke Kostelci.
v l. 1601—1850 ke Šťáhlavům.

Rajov,

farní ves u Teplé, jež se přip.

r. 1273 jako přísl. klášt. Teplského.
V l. 1530—1547 držen k Bečovu. ale
pak zase k Teplé. Při kostele, v neznámé
době založeném, zříz. (1788) lokalie, která
]. 1858 na faru povýšena.
Rajov, dvůr u Radňova, jenž se přip.
r. 1203 jako ves k Rynarcí přifařena.
L. 1502 patřil jistému Pavlovi.

Rajský, Rajsko,

l. 1532 HynkoviŠicovi

ves u Sušice 5 ko & 1539 Mik. Dýmovi

stelem farním sv. Mouřcnce Tento byl
farním již před r. 1360 n nazýval se také
kostelem sv. Mouřice v Novém městečku
aneb zhola Novým městečkem. Podací
příslušelo ve 14. st. vladykám z Dlouhé
vs-i. Se statkem Dlouhou \sí dostal se

Tomkům

Rakovice, ves u Mirovi'c, jež se přip.
v listu Břevnov. r. 1045, poněvadž část
R. tomuto klášteru patřívala. Ve 14. st.
byla část arcibiskupství k Příbrami, část
vladyctvím (1399 Václav a Petr, 1411
Jezovec, 1431 Jan Jezovec a jeho potomci).
L. 1491 patřily k Příbrami a Čimelicům.
Onano se dostala l. 1529 vladykám z Brloha,

z Čejkov

(1513). Později

z Drahenic
ze Stříteže.

Dýmové dosáhli R. dědičně (1 575) a drželi
je, postavivše tu obydlí, až do r; 1653.

Odtud patřily krátce Vratislavům,
od
121659 Hrobčickým
a později k Či
melicům.

Rakovník,

král. město, prvotně trhová

patřil k Rábí, v l. 1530—1560 k Dlouhé ves panství Křivoklátského, jež vzala vznik
vsi a od 1. 1560 k Vatěticům. Část R. a ve 13. st., když tu povstal menší úřad
N. m. prodali ]. 1546 Severyn a Vojtěch (cúda, před r. 1257)., Městských práv na
bratří Fišarová z Veveří Bedřichovibyl R. 1. 1319, ač zůstal přísl. Křivoklátu.
a Vojtěchovi Horčicům. Ves s kostelem D1žitelé tohoto obsazovali zdejší menší
patřila do r. 1604 k Čejkovům a odtud úřad. Václav IV. obdaroval l. 1407 zdejší
k Sušici, později (až 1850) zase k Vatě faru. L. 1422 zavřel se tu Žibřid ze
ticům.
Chříče, ale dobyt od katolíků na kostele,
kterýž is částí města shořel. Obnovování
Rajšice viz Rejšice.

Rajžoky (nikoliv Rajčíoky),

n. ves, dělo se ještě 1. 1436. L. 1437 cís. Zik

nyní les Rejžovka. nedaleko Štrampouchu
a Březí. Spustla

mund město obdařil; více svobod dosáhl
1466 ob
držel potok od krále Jiřího. Týž král do
volil R-ckým. aby město ohradili mohli
(1471). Od krále Vladislava dostali (1473)
majestát na trh al. 1482 erb a nový trh,
1. 1488 slevení na povinnostech ke Křivo
klátu. L. 1501 koupili clo při městě n.
královské a l. 1515 dosáhli právo přijí
mati některé pokuty, které se dříve krá
lům dávaly.'L. 1520 byl tu sjezd šlechty,
]. 1538 měli při se zástavným držitelem
Křivoklátu. L. 1547 zachovali králi věr
nost a obdrželi potvrzení všech svobod.
Té doby rostl zde blahobyt, ale obec usta

v 15. st. & r. 1529 přip. l. 1453 od krále Ladislava al.

se jako přísl. statku Krchlebského.

Rakousy, Rakousky,

v l. 1399 až

1672 mlýn nad Pamětníkem u Chlumce

n. C.

Rakov, ves u Sobotky,
statek Dobešův. Později jej
a jeho synové Ješek (1378)
1- c. 1393). Po nich se

n. s tvrzí, 1337
měl Dik (. 372)
a Příbek (1383,
v něj Bernart

z Valečova uvázal a po něm jej drželi
1407 Jan z Křince a 1418 Heník
z Chlumu.
V 15. st. přip. ke Kosti.
(H. X.-98.)
'
Raková, ves u Rokycan, l. 1319 sídlo
Budivojovo & Hrdiborovo.

V l. 1352 až vičně se bránila

nátisku

držitelů

Křivo—

Rakovník_ — Ralsko
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klátu. Konečně Rudolf ". R. ode všech
Rakovnicko, Rakovnický kraj,
povinností ke Křivoklátu vyňal a za město název 1. správního okrsku, který se na
královské vyhlásil, ač povinnosti dřívější zýval prvotně (13. st.) Rokytensko
ke králi nebyly ničím dotčeny. Obec ku (druhdy i Rokycensko, Rokytansko, chybně
povala (1593) statky, ale zaváděla se ruko Rokycansko). Objem jeho srovnával se asi
jemstvím. L. 1599 se sem kr. komora pro s dekanátem. Popravu tu měl purkrabě
mor přestěhovala. L. 1618 přidali se R-čtí Hrádku Křivoklátu. Asi od r. 1257 v Ra
ke stavům. začež potom všechny statky kovníce zřízen menší úřad; říkalo se mu
propadli (zase navráceny) L. 1620 krátce pak od 14. st. Rakovnicko. Ve 14. st. pa
před Bělohorskou bitvou v okolí bojováno; třívalo k němu také Podbrdsko. V 15. st.
v následujících letech byla velká vydání nemíval kraj ten samostatného zřízení,
na vojsko; z těch příčin a pro nátisky nýbrž podřizován býval hejtmanům krajů
katol. reformatorův pustlo město. L. 1625 buď Žatéckého neb Plzenského. Teprve
zřízeny kostelní knihy. L. 1628 potvrz l. 1506 obnovil král Vladislav samostat
svobody. L. 1631 vtrhli sem Sasové, ale nost kraje R., při čemž zůstalo až do
hůře řádili císařští, když sem vtrhli. L. 1634 1. 1850. L 1714 k němu připojen kraj
a 1639 sem vnikli zase nepřátelé. Po Slanský, když však zřizovány stálé úřady
r. 1650 porovnávali se R-čtí s věřiteli. krajské, dán úřad pro tento kraj do Sla
Až do konce 17. st. město se málo zota ného. 2. děkanství R. neb kraj děkana
vovalo a první polovice 18. st. minula R. obsahovalo ve 14. a 15 st. fary a ko
tichem. L. 1741 osazen od Francouzů. stely: Rakovník, Senomaty, Olešnou, Luž
L. 1748 dostal majestát na potvrzení svo nou, Lišany, Řehly, Mutějovice. Nesuchyni,
bod. L. 1757 vnikli sem nepřátelé, l. 1782 Kounov, Kroučovou, Černoc, Veclov, Hoře
dostal majestát na trh. Město utrpělo mnoho sedly, Kněževes, Kolešovice, Děkov, Sobě
tím, že se nestalo l. 1787 krajským mě chleby, Blšany, Běsno, Strojetice, Bílenec,
stem. L. 1820 zakládal tu arcibiskup Vá Ostrovec, Jesenici, Oračov, Chmelištnou,
clav Chlumčanský první reálku, která na Podbořanky, Žíhel, Potvorov, Vys. Libyni,
podzim r. 1829 otevřena. V l. 1838—1840 Žebnici, Kralovice, Všehrdy, Kožlany, Mi
zřízen tu hrdelní soud. L. 1850 stal se ličov, Čistou, Šanov, Všesulov, Rousínov,
R. sídlem c.k. úřadův. L. 1866 leželi Dolany, Skryje, Chlistov, Slabce, Hvozd,
tu Prusové. Po r. 1868 zakládány tu to Újezd panoší, Skřivaň, Nezabudice, Mě
várny a pracováno o ozdobení města. stec, Zbečno a Běleč.
Ralov, n. ves v okolí Spal. Poříčí, jež
L. 1872 byla tu velká povodeň, po níž
město získalo lepší výstavnost. L. 1885 se r. 1391 přip. R. 1601 jest 0 ní řeč
začaly se tu trhy na chmel a jiné trhy jako 0 pusté vsi.
rozmnoženy. Znamenití rodáci: Sixt z Otrš
Ralsko, zbořený hrad na vysoké hoře
dorfu, M. Tomáš z Javořice, Vitus Tro u Mimoně, nejstarší hrad v okolí, zalo—
janus. Jiří Sušil, Jiří Střípek, Jan Mali žený snad od Heřmana
2 R. (1174 až
novský, Samuel Rabín, Tomáš Dentulus, 1197), jehož otec Markvart se podle staré
Jan Gryl z Grylova a synové jeho David pověsti pod ním usadil. Za synů jeho Be
Crinitus. Mik. Pelargus. Erbl 1482 daný neše Heřmanice : 1 197 — 1222) aMarkvarta
jest štít modrý, na něm stříb. hradba z Března (1197—1228), též synů tohoto,
s otevřenou branou se stříb. hřebenem není o.R-u nic známo, lze však za to
na koncích okovaným, stříb. dveřmi se zl. míti, že hrad důkladně vystavěn. Po za
kováním. Za hradbou jsou dvě stříb. věže, ložení Stráže (Vartemberka) byli držitelé
každá s 2 okny nad sebou, kranclemi, jeho obyčejně také pány na R. L. 1426
cihelnou střechou sedlovitou a zl. mako pokoušel se o něj Roháč a nedlouho po
vicemi. Mezi věžemi jest pod korunou tom Jan z Vartemberka sem strýce svého
stříbrný štítek s červ. rakem. K tomu při Zikmunda jaté'no zavlekl. Asi 1. 1433 při
dány později dva andělé štít držící a ko jata sem posádka Sirotků, později se do
z Dubé, jehož
runa nad ním (F. Levý, Dějiny Rakovníka). stal Kunšovi Rozkoši
*
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Il zanikla fara a kostel zůstal íilial. k Žiže
L. 1457 dosoudil se ho Jan licům.
L. 1468 zlezen od Raspenava, farní ves u Frýdlantu &
Lužičanů a byl potom v držení jakéhosi přísl. téhož panství. Kostel stál tu již
syn Ondřej jej prodal Vilémovi :

burka.

z Vartemberka.

Mincíře, jenž tu bil falešnou mincí. Kry 1. 1346, ale patřil k Míšenskému biskup
štof, syn Janův, prodal jej 1. 1481 Hanu ství. V 17. st. zanikla tu fara, alel. 1726
šovi z Cedlic, jenž tu ještě 1. 1489 seděl. obnovena.
Rastely,
ves u Březnice, jež se přip.
L. 1505 držel jej Oldřich : Bibršteina.
Tehdá opuštěn pro svou vysokou polohu, v zákl. listu Vyšehrad. (1088', protože
náležel pak k Děvínu a Mimoni. (H. X tu kostel Vyšehr. role obdržel. L. 1264
140.)
seděl tu Vernéř. Ve 14. st. byla část arci—
Rankovec, ]. 1497 pustý mlýn u Ktové biskupskou k Příbrami, část vladyčím stat
kem manským, na kterém seděli 1382
(Sobotky).
Rankovíce, Rankovo, ves u Teplé, Mikeš, 1454 Řehoř, 1511 Jiřík ('l- c.1531).
jež se přip. 1273 jako přísl klášt. Tepl Větev jich nazývala se D1ahenskými
2 R. Část duchovní dostala se v 16. st.
skčho a jemu až do r. 1850 patřila.
Rankovíce, n. ves severně od Cheba, od Příbramě k Zalužanům &asi od r. 1577
v tu stranu k Libenšleinu & Kammerhofu, Šicům : Drahenic, pak k Horosedlům.
Tato část 1. 1623 přip. k Březnici. Vla
která se |. 1310 přip.
Ranná, Ranný, farní ves u Loun, jež dyčí statek příp. ke Svudčicům a s nimi
se přip. r. 1335. poněvadž tehdá část dána 1. 1724 ke Drahenicům.
Rašín, ves u Hořic, jež patřila k prvot
k panenskému klášteru v Lounech. Ve

14. st. byl tu farní kostel, jehož patrony nímunadáníkláštera Strahov. (1143),
byli 1378 Jakub ze Bžan a 1413 několik jenž ji od Jana biskupa obdržel. L. 1395
měšťanů Lounských. Po r. 1420 nabyla seděl 11.:Petr z R. a Rašínové z Ryzem

R'é Lounská

obec, již l. 1620 za hurka

brána. l,. 1623 zastavena Volfovi Ilbur
kovi ze Vřesovic
:: teprve 1. 1684 obci
navrácena. Fara zanikla v 17. st. V 19. st.
zříz. tu lokalie, jež ]. 1857 na faru po
výšena.
Ranná, městec u HlÍnska, r. 1349 farní
ves, jež postoupena k biskup. Litomyšl.
Ode dávna bývala přísl. hradu Rychem
burka. Odtud se nazýval l. 1438 Hych,
hejtman kraje Chrudimského, drže část
vsi. Celá ves patřila od 15. st. k Rychem
burku. V 17. st. zanikla fara, alel. 1786
obnovena. L. 1783 zříz. tu evang. sbor,
jenž sice zanikl, ale 1. 1870 ol'noven.
V 1. 1872—1879 vystavěn evang kostel
L. 1851 obdržela R. právo na trhy. (Adá
mek, Sborník okr. Hlineckého.)
Ransko, dvě vsi u Chotěboře. v jichž

vzali si odtud své příjmení. Až

do r. 1624 patřil k Pecce, pak k Třeb
nouševsi a od r. 1656 k Hořicům.

Raškov, Véska v okr. Sedleckém, jež
patřila r. 1291 k panství Sepekovskému,
pak k biskupství, od r. 1307 k Příběni
cům a od 15. st. k Jistebnici.

Raškovec,

n. ves nedaleko Sendražic

k jihovýchodu (u Kolína).
Rašovice, ves u Uhl. Janovic, při níž
stával ve 14. st. farní kostel Bei-ice. Na
tvrzi seděli 1360 Sudivoj, 1377 Ahník

: Čestína-Kostela.

Zbyněk odtudž

daroval ji 1. 1389 ke kaplanství v Čestínč
Kostele. D0 r 1548 držel je Jan Rašovský,
pak se držitelé rychle střídali. L. 1565 k.

je Petr Nyklásek ze Žitenic(1'1593)

a držel k Dolanínu. L. 1600 odprodány
do rodu Hradeckých z Bukovna :1 přip.
k Mančicům (od r. 1665 k Lošanům).
místech byla ve 14. st. ves Ronwald,
Část patřila do r. 1636 k Ledči, pak
založená od pp. z Ronova.
k rozličným statkům. (H. XII. 319.)
Rasochy. Rosochy, ves u Chlumce Rašovice, ves u Ml. Vožice, jež se
n. C., v níž byl farní kostel před r. 1354. přip. ]. 1383. Tehdá je koupili Přibík a
V 16. st. seděli tu
R. patřily k panství Žiželíekému až do Albera ze Stajic.
r. 1534 a odtud ke Chlumci. V 17. st. Rašovci z Rašovic (až do r. 1613),
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Rataje hrazené — Ratibořice

vedlé nich Jenšíkové

z Ježova.

Odlutvořen r. 1572 nový statek, a Hozlau

Jenšíkův dostaly se 1. 1797 k panství Vo rové měli ve vsi sídlo, ale po r. 1620
žickému, ale 1. 1821 zase odprodány a dostal se také k Bernarticům V 17. st.
byly do r. 1850 samostatným statkem.
zanikla fara. L. 1786 zřiz. lokalie a l. 1858
Rataje hrazené, městec nad Sázavou 'fara. (H. vn. 55.)
a již r. 1291 trhová ves. Asi v tu dobu
Rataje, ves u Vlašimě (v starší době
držel R. Hroznata,
jenž se zdvihl proti Ovesné R.), ve 14. a 15. st. vladyčí
králi, pročež mu R. vzaty a biskupovi statek, který drželi ]. 1437 bratří Jan a
darovány. Ve 14. st. patřily R. pp. z Li Markvart a l. 1406 Petr. Pak pařily R.
pého, kteří z nich udělali silnou pevnost až do r. 1547 k Vlašimi, v l. 1547 až
s 2 hrady (R-i &Pi rkšteinem). Po smrti 1550 ke Zdislavicům, pak až do r. 1628
Pertolta z L. postoupenyJanovi z Pirk ke Kácovu a odtud ke Vlašimi.

šteina,

jenž tak pojmenoval zadní hrad

Ratboř viz Radboř.

Ratejno, n. ves na Plzensku ve čtvrti
(1366). Po něm následoval !. 1395 Jan,
syn, ale poručník mu R. teprve 1. 1410 Domažlické, l. 1379 mezi Bohuslava a
vydal. Janův syn, Hynce Ptáček, ze Peška rozdělená, jež se potom nikdy ne
mřel !. 1444 a jediná dcera jeho Žofka připomíná.

vdala se za Viktoryna z Kunštatu.

Ten

Ratějovice,

n. ves u Buřenic(Kralovic),

drže! R. až do r. 1487 (mezi tím i jiní ]. 1543 již pustá.

držitelé). K. je Bohuslav ze Švamberka

Rateň, n. dvůr a statek, který, tuším,

-(1'-1490), ale Jindřich, syn jeho, postoupil s Bělohradem a Novou vsí splynul, l 1453
je 1493 Kryštofovi odtudž. L. 1524 ná statek Zdeňka z Vinar, do r. 1544 Voji

sledoval Václav Robemháp

z Suché, ckých z Nové vsi, pak přísl. hradu

pak (1528) Ladislav Malešický z Čer Pecky a od r. 1594 Bělehradu.
Rateň, ]. 1360 ves Buška z Víccmilic
nožic (1-j. 1537), po němž následovali tři
synové, z nichž naposled byl Václav, pak v okolí Čáslavském.
Ratěnice, ves u Kouřimě, ve 14. st.
“tohoto syn Jan (1- c. 1580). Skrze dceru
tohoto, Majdalénu, dostaly se R. v držení farní, původiště rodu vladyckého, který
Čejků z Olbramovic, pak následovaližije v Prusku, nazývaje se S tillfr i e d

]. 1604 Veronika Šternberkova,

po v. Rattonitz.

ní purkrabě z Donína. L. 1628 koupl
je Jan de Vitte, ale po jeho smrti pro
dány Benigně Kateřině z Lo bk ovic. Od
r. 1636 držel je Bedřich z 'l'alm berka,

Ok. l. 1340 seděli tu

Pešek, Ješek a Hroznata,
(_1—
1398), 1409 Zdeněk

1395 Bedřich

('i' j. 1414),

1448

Jiřík. Ok. l. 1520 patřily k Radimi, pak
k Poděbradům, od nichž !. 1554 odpro

v jehož rodě (1643 syn František, 1663 dány. Adam Hlaváč z Vojenic prodal
Frant. Maximilian, jenž l. 1675 zámek, R. (1602) k Cerhenicům.
Ratiboř viz Radboř.
l. 1691 kostel znova vystavěl, 1701 Jan
Fr. Ludvík) do r. 1712 zůstaly. Násle— Ratiboř, ves u Žlutic, n. s tvrzí, l. 1375
doval Václav Okt. ze Vchynic, jenž ok. statek Hanušův, jenž jej podal k manství
l. 1724 Pirkštein za faru zřídil. Syn jeho Boršovi z Oseka. Byl odtud manstvím k Bo—
Jozef Jan prodal R. (1764) M Terezii chovu L 1411 sedel tu Litolt z Hrádku

kněžně Savojské roz. z Lichtenšteina

(1- 1772), po níž dědil kníž. rod. Lichten
šteinský. (H. XII. 51.)

a pozdějiRatiborští

ze Chcebuze

(1455 Jan, 1524 Jiřík, 1567 Mikuláš, jenž
od manswí osvobozen, 1577 Jan [1-1606],
Rataje, farní ves u Bechyně, n. s tvrzí, 1615 Jan Jáchym). Poslední z nich prodal
v níž byl far. kostel již ve 14. věku. Zde R. (1618) JáchymoviLihšteinskěmu
po čemž přip. k Údrči.
seděli 1360 Petr Stolice se synem Janem, z Kolovrat,
Pureš (1'j. 1385) aJešek Svenkla(1-j.1395), (H. XIII.)
Ratibořice, ves u Skalice, n. s tvrzí,
pak Janův syn Ješek Stolička. Část patřila
am
.pak k Podolí, s níž se dostala k Bernar na níž seděl ]. 1388 Vaněk ze
ticům, část patřila k Dobronicům; z ní pachu a již měla 1405 Eliška z Visem

Ratibořice — Řebřík
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burka.

V l. 1440—1458

držel ji Jan

z Chlumu, 1464 Aleš: Ryzemburka
a ku konci 15. st. připojil ji Petr Adrš
pach z Dubé k Ryzemburku. L. 1582
odprodány R. k Náchodu. V l. 1673 až
1712 vystavěn tu nový zámek. (H. V 52.)
Ratibořice, ves u Tábora, v níž byl
farní kostel již před r. 1391. R. držel od
r. 1391 Jan Měděnec, měštěnín v Ústí
n. L., jehož potomci zvali se M. z R,

Rauschenbach, ves u Teplé, založená
od kl.Teplského,
jenž ji 1. 1347 bra
třím -Tulingerům
vysadil. Od jejich
potomka k. ji (1425) Hanuš Juniš
a
l. 1455 dostala se zase klášteru, jenž ji
do 1. 1850 držel. (V l. 1530—1547 za
stavena byla k Bečovu.l

Raveň, Ravně, Rovné, ves u Kru

mlova, l. 1381 přísl. hradu Pořešína, od
něhož ok. ]. 1390 prod. k Velešínu vlastně
po r. 1415 Petr. Mikuláš M. z R. prodal ke Zl. koruně, ale od r. 1420 držena ke
Krumlovu.
R. před r. 1542 Václavovi Přehořov

skému z Kvasejovic,

jehož potomci

je do r. 1627 drželi. Jan P. zřídil tu ok.
]. 1582 dvůr. Až do r. 1627 drženy ku
Vřescům a pak k Chýnovu. V 17. st. za
nikla fara, která tu neobnovena, nýbrž
zříz. 1785 v Horách. (TB. 743.)

Razice (pův. Razici),

ves u Bíliny,

jež byla :. 1240 sídlem Janovým :: l. 1322
synů Fryckových. L. 1377 seděl tu Vaněk

ze Vchynic,

jehož potomci nazývali se

Razickými

ze Vchynic.

Naposled

seděl na tvrzi Erazim

('i- 1594), po
n. ves, pak dvůr u Úlic němž je měla vdova a dcery. L. 1 11
(za Plzní), l. 1543 pustina & přísl. statku dostaly se Štampachů m, od nichž prod.
Úlického.
'
(1630) Žďárským ze Žďáru. Od 1. 1677
Ratibořice,

Ratibořské hory viz Hory.

patřilyCukrům z Tamfeldu

al. 1698

Ratmí'rice, Ratměřice (i Radmě k. k Mirešovicům.
řice), ves u Otic, po níž se nazývali
Ražice (pův. Ražici), ves u Vodňan,
r. 1220 Dalibor : R. a ok. l. 1250 Lideř. bezpochyby staré přísl. hradu Protivína,
Ve 14. st. byl tu farní kostel, jenž se vsí ]. 1490 Hluboké. l.. 1524 patřily k Sudo
náleželkl. Louňovskému.
Vl. 1420 měři; s ní připojeny k panství Kestřan
až 1547 byly v držení Táborských,
skému, později patřily městu Písku, l. 1640
k. k Drahonicům a s nimi 1. 1700 k Proti
pak byly majetkem Skuhrovských,
v 1. 1601—1665 patřily k Vlašimi, pak vínu.
Řebeč víz Hřebeč.
přiděleny k Jankovu, Mezi tím tu fara
na dobro zanikla. Jan Antonín Kořen
ský : Terešova koupiv ]. 1702 Jankov,

Řebiřov viz Žebířovf

ebřik, 11.hrad, nyní kostelík sv. Petra
vystavěl VR. zámek a učinil jej sídlem pan u Líštnčho (Zbiroha), při němž byla ve
ství. To prodali synové jeho (1719) Jiřímu 14..a 15. st. fara. Ř. drželi 1318 Mark

Vojickému z Nové vsi. Následovali vart, 1358 synovéjeho Vchyna. Mark
L. 1395 patřil králi,
1720 Terezie z Říčan, pak vd. Tun vart a Habart.
klova, 1744 VáclavIgn. Dým ze Stří l. 1416 držel jej Petr Prase z Chra
teže, 1751 svob. p. ze Sternth'alu.
stu, 1423 Bohuslav : Chlumu, 1425
V l. 1822—1838 skoupila je Jindřiška Habart : Adlar, 1427 Petr z Perče,
hrab. Chotkova, po níž drží velkostatek po němž l. 1454 syn Jan seděl. Ke konci
rod Chotkův : Chockova. (MB.1.88) 15. st. seděl tu Burjan ze Švamberka

Ratmírov velký a malý, dvěvesnice a později vyplacen ke Křivoklátu. V 16. st.
u Jindř. Hradce, vysazené bezpochyby od byl tu manský statek (H. Vl. 262.)
eč (vlastně Řeteč), ves u Mirovic,
Ratmíra, jenž se r. 1255 přip.
Ratný (něm. Rathen), n. hrad a přímé n. s tvrzí, !. 1385 statek Jana a Alberta
příslušenství kr. Č, nyní v Sasích u Perna. bratří, 1. 1418 Ondřeje Pinty z Tušo

Rauchenberg viz Kouřim.
Rauchstein (pův. Hruchenstein),

vic. L. 1439 dostalŘ. Mikuláš z Krchleb,

po němž)i (1453) Jan Štěker

z Miro

samota u Pohledu, která se již r. 1278 vic & Machna ze Žeberka drželi Později
patřila k Tušovicům a v 16. st. k Orlíku.
přip.
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Řečeňauy —- Řečické děkanství

apo něm
L. 1582 oddělena, patřila pak k Bukova 1572 Jozefsv. p. Jungwirth
nům a nějaký čas zase byla statkem. kníže Václav z Paaru, jehož potomstvo
tu bylo do r. 1850 vrchností. V 19. st.
(H. Xl. 76.)
Řečeňany, Řečejany, Řečany, ves Ř. dvakráte vyhořela. Erb: Na modrém
u Přelouče, n. s farním kostelem, založe štítě zlatá růže (erb pánů Hradeckých).
Řečice červená (v 16. st. Stará. čer.
ným od Předboje, kastelána v Čáslavi, a
neb velká),
vysvěceným l. 1165 od Daniele, Pražského Ř., předtím Ř. biskupova
město,
jež založeno od biskupů před r. 1290
biskupa. V 13. st. tu byl vladyčí statek
(1289 Jaroslava), ]. 1333 patřily z části jako vesnice trhová a majíc r..13oo farní
kl. Sedlec.,
z části byly vladyctvím. kostel, bylo středem rozsáhlého biskup.
Toto držela 1376 Kačka vdova Sulkova, hospodářství, kterému se říkalo Řečický
kraj. Biskupové & arcibiskupové tu také
1377 Zbyněk al. 1402 Jindřich Lacem
bok z Chlumu, jenž je 1. 1405 také měli tvrz neb hrad. Ok. l. 1417 zapsal
klášteru prodal L. 1436 zastaveny Kun ji Kunrát, arcibiskup, Janovi z Chotěmic.
osadivše
odevzdali ji svému
šovi Voděradovi ze Sekyřic a drženy Táboři
stranníku Mikuláši Sokolovi z Lam
pak ke Zdechovicům. L. 1562 dědičně
doprodány. V 17. st. zanikla fara. (M. VII. b erka. L. 1437 vrácena zase Chotěm
ským a od krále Ladislava zap. Jindři
13, 103.)
'
chovi ze Stráže

Řečice viz Račice.

(1454), po němž ji

drželi synové. L. 1467 dobyl ji Petr Bře

Řečice, Starodávnéjrnéno dvoru Kou kovec z Ostromeče. L. 1480navrácena
delova u Čáslavě.
Janovi ze Šelmberka.
L. 1523 měl ji

Řečice, Kardašova

Ř., městec,n. Arnošt Leskovec z Leskovce, po němž

s hradem, ode dávna statek Vítkovců. následoval syn Šebestian.
Týž dosáhl
Kostel farní tu založil Ondřej, předek . k dědič. držení. Po jeho smrti dostala se
pp. z Řečice, kteří pak drželi hrad 5 po Ř (1582) Kryštofovi staršímu, jenž hrad
lovici městce, zejména v l. 1349— 1370 vkusně upravil al. 1593 obec svobodami

Ondřej.
z Ústí

Dědili po něm Sezimově obdařil (1- 1595).' Po něm ujaly se
ještě 1. 1486. Ok. 1. 1353 držel vdova a sestra a prodaly ji 1596 Heř

část .Oldřich z Hradce,

ji 1. 1367 kapitole

ale postoupil manovi nejstaršímu z

Vyšehradské,

která ji asi do r. 1380 držela. Získal ji
zase týž Oldřich al. 1384 dělena mezi
syny jeho Oldřicha a Jana. Tento udělil
(1407) své straně první svobody ('i' 1417).
Syn jeho Menhart dědil po otci i po Oldři
chovi

a po něm (1- 1449) syn Oldřich.

Když pak po jeho smrti pošlosti Telecké
připadla, sdílela své držitele s panstvím
Hradeckým. Obci uděleny výsady 1537
od Anny kn. Minstrberské, 1556 Jáchyma
: H., 1570 a 1591 Adama 2 H., 1614,
1628 od Lucie Otilie Slavatové, 1632 Vi
léma Slavaty. Když ]. 1693 pozůstalost
Slavatovská mezi poslední Slavatovny roz
dělena, dostala se R. M. Markétě hrab.

íčan. Synu to
hoto Janovi l. 1622 zabrána a zase k arci

biskupství

darována. L. 1629 obdržela

obec svobody al. 1645 založeny kostelní
knihy. L. 1669 celá Ř. vyhořela. Erb:
Červený štít a na něm stříb. hradba se
stínkami a střílnami, v ní brána otevřená
s_černou mříží vyraženou a za zdí dvě
stříb. věže, každá s oknem, cimbuřím,
černou končitou střechou & zl. maltovicí.
(H. IV. 250.)

Řečické děkanství

neb kraj děkana

Ř. obsahovalo ve 14. a 15. st. fary a ko
stely: Č. ečici, Rovný, Cerekvici novou,
Lidmaň. Pelhřimov, Chvojnov, Vyskytnou,
N. Rychnov, Cerekvici horní a dolní' Ry
narec, Božejov, Libkovou vodu, Ústrašín,
Gótzové a po ní synu Karlovi Jozefovi. Hořepník, Buřenice, Mezilesí, Lukavec,
Tehdá tu postaven nový zámek. L. 1725 Křesín, Košetice, Onšov, Zahrádku, Snět,
'k. Ř. Jan Ferd. hrabě z Kufšteina, Ježov, Kaliště, Vojslavice, Želiv, Senožatný,

l; 1740 -Jan Václav hrabě Millesimo
Pak následovali 1746 Karel hr. Sweerts,

Jiřice, Bříštč, Dušejov, Vvskytnou,

Smrč-_
nou, Branišov, Heralec (na Moravě), Úsobí.
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Řečička _ Reinoldshain

Skálu, Humpolec, Krásnou Horu, Lipnici, (jak si jej totiž P. myslil), tedy snad do
okolí Hradce Králové.
Řečicku & Louky.
Řehlovice
(něm. Tschochan, snad
Řečička, potok Otínský u Jindř. Hradec

(1 6.
Agečička (pův. Řečice),

prvotně.dvěvsi Řehlovici

&Šachov),

ves u Ledče, ves u Ústí n. L., 11, s tvrzí, před r. 1366

tak zvaná na rozdíl od Ř. velké neb čer sídlo Rydkéřovo, pak farní ves (l. 1386
vené. Před r. 1377 byl tu farní kostel, bratři ze Skalky, l. 1416 Jana Skály
jenž patřil se vsí až do r. 1307 klášteru
ze Sulevic
a Petra bratří a jich po—
Vilémovskěmu
a pak k panství Lip—tomkův). V 16. st. patřily pp. z Leis
nickému. Později odtud oddělena, držena neka, od r. 1530 Jetřichovi z Bílé,
až k r. 1636 ke Světlé, pak k Chotěboři. jehož rod (Jan 1- 1569, 1587 Bedřich,
Mezi tím tu fara zanikla. L. 1764 s Lou Adolf a Jiřík, pak Bedřich ['j' 1621] sám,
kým přip. napřed ke Stříteži a pak k Lipnici. 1622 Bedřich se sestrou) tu do r. 1628
Ředhošť, ves u Libochovic, jež se přip. vládl. T. r. k je Ota z Nostic
& přip.
ve 13. st. jsouc sídlem Bořitovým (1203 ke Hlíňanům (1629)
ehly viz Hředly.
až 1226), po němž tu seděl do r. 1255
Řehnice, ves u Ml. Boleslavě, [. 1319
syn Bořita : Letovic
a l. 1318 zase
Bořita. L. 1334 žili Bořita, Petr a Hynek statek Mikulášův, l. 1377 Budíkův al. 1381
bratři z Ř. sedíce na tvrzi, při níž byl Zdeňkův. L. 1400 žili bratří Zdeněk Lála
far. kostel. Ř. byla pak z části statkem a kněz Ctibor. Zdali odtud aneb z dru
špitálu Matky boží pod Vyšehradem, z části hých Řehnic pocházeliVančurové z Ř.,
vladyčím statkem (1411 Bedřich, 1434 není známo. V l. 1476—1850 patřily ke
Albrecht). Pak držena až do r. 1548 Krnsku & část v 16. st, k Horkám, pak
k Buštěhradu. L. 1548 k. ji Zikmund k Niměřicům a Beznu a později byla
z Freiskutu,
od jeho dědičky nabyl jí statkem o sobě.

Ladislav starší z Lobkovic,

jenž tu

Rechenberg, n. manství České koruny,

novou tvrz vyzdvihl Po něm ji měla manž. jež ]. 1459 ponecháno při Sasku.
Reibenick, hrad l. 1444 od Lužičanů
Mandaléna a ta ji prod. (1603) Janovi

Borňovi

ze Lhoty. Pak patřilaaž do dobytý a tak jmenovaný, česky Vrabník

r. 1662 ke Mšenému, zase oddělena a
později přik. k Dokzanům. Fara v 17. st.
zanikla.
Ředice, ves u Sedlce, l. 1414 sídlo
Petrovo. Asi tehdá odumřel tu statek po
Janovi. Část vsi byla již od 15. st. svobod
stvím, ostatek patřil do r. 1697 k Trkovu
a odtud ke Chlumci.

neb Vrabinec.

Reichenbach,

od r. 1367 léno koruny

České, jež l. 1459 ponecháno při Sasku.

Reicheneek,

n. léno koruny české,

l. 1374 v držení falckrabí, ]. 1501 bisk.
Bamberského a pak města Norimberka.

Reichenštein dolní (obecně Rej
štejn),
král. horní město, jež děkuje
edice horní (staron. Hermannsdorf-, vznik svůj zlatým horám v Kašperských

ves u Holic, jež byla prvotně na království
a l. 1336 se Chvojnem pp. z Lipého za
stavena. L. 1349 byl tu farní kostel, jenž
přip. k Litomyšlskému biskupství. Část
patřila do r. 1507 k Holicům a odtud
k Pardubicům. Druhou část s kostelem
koupil Vilém z Pernšteina l. 1506 s Bran
dýsem. V 16. st. duchovní zpráva přestala;
faru sedláci ]. 1566 prodali L. 1857 kostel
znova vystavěn. (M. VI. 89. PA. X. 306.)

horách. Ke konci 15. st. držel Kryštof.
část »Raichštaincec &po něm dcera Anna
('j' j. 1494). Část patřila ještě v 17. st.
ke statku Ulišovskému. L. 1570 přip. se

tu farní kostel a l. 1584 obdrželR maje
stát na první svobody. Po r. 1620 zanikla
tu fara a mnoho horníků se vystěhovalo
L. 1686 tu zase fara zřízena. Erb: ruka
haví'ova s ramenem držíc kladivo &kromě
ni dvě kladiva pohozená na červ. štítě.
Redintuinum,
jedno z měst Ptole Reinoldshain, l. 1390 manství v kraji
maiovy geografie, jež podle jeho určení Trutnovském, v němž koupen plat k zá
dopadá ke břehům Labe blízko jeho vzniku duší v Králově Dvoře.
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Reith — Řepík

Reith viz Hradový.
Reitštein,

Pak patřily Hozlaurům,

tvrziště v údolí Černé Nisy,

od r. 1683 Anto—

nínoviLibšteinskému

z Kolovrat

o jehož osudech není nic známo. (HB. a l. 1687 koupeny k Chýším.
lll. 7o.)
Řepčice (pův.Ře pč i ci) pod Pannou,
Reízenstein, n. manství koruny české, \'es u Litoměřic, snad táž, která patřila
jež l. 1459 ponecháno při Sasku. Páni se v 15. a 16. st. (ještě 1. 1549) k Liběši
odtud zovoucí drželi v 16. st. statky v Če cům. jistě však potom v 16. st. a do
chach.
r. 1850 k Záhořanům.
Rejce, část horní Cenkova u Příbramě,
Řepčice dolní (dřívesnad Řep či čky,
11 ms 0 sobě, jež patřila k Jincům.
Řepičky,
ves u Litoměřic, v 16. st. přísl.
Rejchýř (dříve Rajchéřov), ves u N. Býčkovic.
Bystřice a její přísl. od starodávna. L. 1489
Řepčice horní, ves u Litoměřic, tuším
a 1550 byla pusta a teprve později ob táž, kterou kníže Zpytihněv daroval ok.

]. 1057 kostelu

novenzl

Rejltovice viz Rajkovice.
Rejšice

(pův. Rajšici),

Litoměřickému.

Témuž patřila do r. 1850 a držena k Něm.

farní ves Týnci.

u Ml. Boleslavě, v níž seděl r. 1255 vlad.
Milek. Farní kostel tu býval již před r. 1363.
R drželi 1363 bratří Jakub, řeč. Slavat,
a Bonec, r. 1385 Zdeněk : Valdšteina,
r. 1391 Arnošt 2 R., r. 1417 Petr Horký
z Lomnice. L. 1440 se Bernart odtud
nazýval Později koupeny ke Kunstberku,
it němuž do r. 1555 drženy; pak patřily
it Dobrovici.

Řepčice, ves u Jílového, n. s tvrzí,
jež patřila l. 1228 ke statkům kláštera
sv. Jiří. V 1.1410—1415 držel .Beneš
a prodal je pak VáclavoviFr cuchárovi
: Chlumu. L 1437 držel je Jan z Oves
ných Rataj. L. 1456 zveden na odúmrť
Jan : Košíně. V l. 1542—1834 patřily
. s pustou tvrzí k Lojovicům a odtud
ke Stiřínu.

Rejžoky viz Rajžoky.

epeč a' Řepečky, dvě vesnice u Tá
n. ves u Jaroslavic (Hluboké), bora, jež patřily až do r. 1283 k panství
Bechynskému, ale tehdá se dostaly k Při
Remde, Rempta. n. manství koruny běnicům, k nimž drženy do r. 1437. V 16.
České, jež 1. 1459 při Sasku ponecháno. a 17. st patřily ke Stadlci. Řepečky na
eka,

jež se ve 14. st. přip.

emdihovice

viz na str. 699.

zývají se nyní obyčejně Kašovice

eneč, Řenče, ves u Přeštic, l. 1379
epice, \'es u Strakonic, jež byla od
na tři vladyěí statky rozdělená. Ti ze zdej r. 1251 sídlem lvanovým. Ve 14. st. tu
ších vladyk, kteří pak drželi Lukavici dol., byla tvrz a far. kostel. Po vladykách Řepi—
nazývali se Lukavští z Ř. Potomci Sudy ckých následovali 1399 \'l. z Machovic
11420) slouli Sudové
z Ř. V 16 st. (Chval, hejtman Táborských, a pak od

seděli na tvrzi Markvartové

z Hrádku r. 1475 Hynek Dívčický, jehož potomci
(Jan, 1523 Humprecht, 1- 1558, Jiří, 1571 slouli Řepičtf ze Sudoměře (1482
Marjána, žena jeho). 1.. 1571 následovali Jan, 1528 Adam, -'r 1550). L. 1550 k. Ř
Loubští

z Lub (Kryštof, 1597 Jáchym »Jan Starší

Ladislav, 1623 Adam Jaroslav, 1657 Kry
štof Bedřich). Mezi tím jej držel 1623 až
1635 Jan Filip Krac ze Šarfenšteina.
L. 31662 přip. k Lukavici. (H. IX. 179.)

Renčov viz Řevničov.

Řepany, ves u Žlutic, n. s tvrzí, l.
sídlo Odolenovo a od r. 1420 synů
z nichž Zikmund se dal 1. 1421 k
mitům. V 15. st. byl rod Muštů

Hodějovský z Hodě

jova
(1- 1566), přítel věd a umění a
výborný hospodář, jenž . nemálo zve
lebil. Ř drželi pak Hodějovští (Oldřich
1' 1578, Bernart ml., Bernart nejstarší
1- 1621) až do 1'. 1620. Byla pak v držení

1360 Libšteinských z Kolovrat al. 1650
jeho, přik. ke Štěkni.
Ada
epík, n. ves v dalekém okolí Žatce,
: Ř. snad na výšinách u Měcholup. L. 1384
ze držel ji Hrzek z Nedvídkova po smrti

V 16. st. seděli tu Strojeti'čtí
Strojetic
& patřily jim do r. 1670. Vojtěchově.
Místopisnýslovník: Část historická.
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Řepík — Řešice

Řepík, hora severně od hradu Ryžem-' až 1416 král, 1417—1419 Puldrové
z Rotšteina. Část bylakl. Zbraslav
berka u Kdyně (1585).
epín, farní ves u Mělníka, n. s tvrzí, skěho (1400—1420) a pak držena ke

od r. 1207 jmění křižovníků

něme Chlumínu, od r. 1436 byla Jetřicha
: Vrabí. Jáchym Šlik k. Ř. (1558)

ckých, jež jim l. 1237 potvrzeno. Ve
13. st. zřízen tu od nich farní kostel
s komendou. Komtury tu byli ok. 1310
až 1326 Ješek, 135g Kunrát, 1362 Mi
kuláš, 1392 Mikuláš, 1404—1410 Příbek

od kl. dědičně Pak patřily do r. 1615
ke Kladnu, od r. 1615 k Dobré. L. 1669

k. je jezovité od sv. Klimenta a

přip. pak k Tuchoměřicům. Fara v 17. st.
. ok. l. 1415 zanikla. (Zpráva Smíchov. školy 1878
a zastavil jej Bohuslavovi ze Zvěřince, M. XXVII. 109)
který jej vrátil králi Zikmundovi & ten
Řepy viz Žepy.

z Litic. Král Václav ujal

jej zastavil ]. 1426 Dobešovi Hrzánovi
Řeřichy, špatně Řeže podlé něm.
: Harasova
Po jeho potomcích násle Róscha, ves u Jesenice, ve 14. a 15. st.

dovali Karlíkové

z Nežetic (1519 vladyčí statek, vl. 1455—1587 přísl. Ša
1544 Jiřlk s bratry) jako nova a dílem hradu Petršpurka (1483).
dědiční držitelé, pak Vršové ze Sadlna, Onano patřila pak k Petrovicům, od r. 1589

Jan & Arnošt,

od r. 1574 Jindřich Abraham ze 801 ke Kolešovicům. L. 1675 přip. ke Všesu

hauzu, potom Mikuláš z Gerštorfu lovu a s ním ]. 1702 ke Chříči. (PA.
(1- 1619). l... 1622 zabrán a prodán Fi Vll. 375.)

lipovi Fabriciovi z Rosenfeldu. Po

Řeřivice,

Řeževice,

n. ves, klade

jeho potomcích následovali Valderodové

Palacký ve svém Popise (str. 54) za ves
a když tito l. 1798 vymřeli, Jozef hr. zvanou něm. Serbitz (u Ústí n. L.) která se
Desfours Valderode. Od r. 1806 držel nazývala česky také Srbice. Ř. byly jměním
je kníž. rod Rohanův a od r. 1876 Te kl. Teplického
a později přísl.zámku
rezianská akademie ve Vídni. (BM. tudíž.
Řesanice (pův. Žasanici). ves u Ho
759-)
Řepinec, n. ves v okolí Mšena, l. 1324 ražďovic, v níž byl ve 14. st. farní kostel,
přísl Lobče. L. 1388 žil Hrdoň : Nosa— 1357 statek Karla, Přibíka, Viléma a jich
lova odjinud z Ř. al. 1411 patřil Petrovi potomků. Na tvrzi seděli v 15. st. Ře
ze Mšena.
sanští z Kadova (1454 Přibík, 1469
epnice, ves u Litoměřic, jež patřila Vyntíř, 1523 Jan), v 16. st Strojetičtí
r. 1186 z části klášteru Kladrub. a (1542 Ješek, 1543 Bořivoj a Václav, sy—
později byla manstvím ke hradu Oseku nové onoho, 1615 Jan Adam, pak Petr
(l. 1398—1404 Oldřicha, l. 1406 Filipa Zdeněk, 1676 Jindřich Petr). Poslední
Lauta). Vladyky : Ř. drželi později Před z nich prod Ř. (1676) Zdeňkovi Čej
boř a Mníšek
kovi z Olbramovic. Po tomto následo
Řepníky, farní ves u Vys. Mýta, v níž vali 1680 Jan Bedřich z Nostic, 1687
býval kníž. dvůr, který Vladislav I. klá Bohumír K. F. : Racenburka al. 1700
šteru Litomyšl. daroval. R. 1349 byl k. k Oselcům. Fara v 17. st. zanikla.
tu farní kostel, jenž post0upen k biskup. (H. XI. 267.)

Litomyšl. Ř. patřily ke klášteru Po
dlažskému až do r. 1420, později k N0

estoky viz Žestoky.

Řešanov (něm. Goldwaag) ves u Plané,

vému hradu, od něhož ok. l. 1590 oddě jež se teprve v 17. st. připomíná.
ešice, Hřešice, ves u Strašecího,
leny & přip ke Hrochovu Týnci. Fara,
která v 17. st. zanikla l. 1783 obnovena. jež se přip. r. 1266, jsouc sídlem Budi
eporyje, ves u Smíchova, jež se přip. slavovým. L. 1403 drželi je Petřík z Hosti
r. 1277 jako statek kl. Plasského, jenž vař a Mikeš, také držel díl Jan a po
je 1. 1341 prodal. Byly pak v držení Pi něm 1419 Prokop ze Skal. Tehdá tu byla
lungův. Ve 14. st. byl tu far. kostel, jehož tvrz. Před r. 1540 pr. Václav Kekule
Ř. Jetřichoviz Reichu.
pod. pány byli 1406 Duchek Rymer, 1407 ze Stradonic
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Řešihlavy — Říčany

Odtud patřila část k Srbči a 1586—1850 kům s č. hv. Od 1. 1292 byly přísl. kl.
ke Kornhauzu, část 1542—1571 k Ne Zbraslavského.
Cís. Zikmund zapsal
. (1436) z polovice Bohuslavovi ze
prohylicům. (H. Vlll. 162.)
Řešihlavy, Hřešihlavy, ves u Zbi Tmáně. V 15. st. část tato vyplacena
roha, n. s tvrzí, ]. 1379 na několik statků a . byly přísl. Zbraslavě do r. 1850.
u-ozdělená. Z vladyk se přip. 1363 Jan Za neznámé doby fara zanikla a . při
a Oneš, 1404 Mikuláš, 1421 Rous ze fařeny k Dobřichovicům. Erb jest takový
Svinné
& Bušek bratr, 1455 Petřík, jako malý erb císařství rakouského.
1470 Jan Stříbrný, 1492 Mikuláš Stř.
evničov, Řeněov, farní ves u Stra
V 16. st. seděli tu Bčšínové z Běšin šecího, ]. 1325 skrze Přibyslava ze Štědré
(1589 Jan, 1609 Petr a Václav, 1648 na království vysazená & pak přísl. Křivo
jich sestry, 1653 Adam Protiva, 1693 Jan klátu. L. 1395 patřila polovice Mikuláši
Tobiáš). Od r. 1706 následoval rod Ba rbo, z Temeřic. L. 1434 v m. červnu byla

1724 Šmídgrabnerové z Lusteneku, v blízkém lese bitva. L. 1554 od Křivo
1729 Jozef Vančura z Řehnic. Od klátu Ř. zastaven Jeronymovi z Hrob
1.1734 drželi je Rumerskirchové až čice.
Řevničov, Řemičov, ves \: Ml.V0
do naší doby. Od Ferdinanda 2 R. vy
stavěn tu zámek a l. 1769 kostel s lo žice, jež se teprve v 16. st. připomíná,
kalií, jež ]. 1857 na faru povýšena.
jsoyc přísl. panství Vožického.
ešin viz Úřešín.
Revňov (něm. Spilzberg), hora u Kynž
vartu za Vimberkem.
Řeteč viz Řeč.
Řetenice, Vřetenice, vesuTeplice, Rez, n. ves za Budislaví u Kamenného
v níž seděli !. 1282 Výšek a synové jeho Sedliště, l. 1347 majetek Litomyšl. biskupa,
Bojslnv a Vojtěch. Ok. l. 1386 k. část v l. 1361—1398 kapitoly tudíž.

.kl. Teplický

& byla pak do r. 1850

ežákov,

n. ves \" okolí Citolibě

rpřísluš. panství Teplickěho. OStatek byl (u Loun), l. 1400 sídlo Maříkovo. Pustá
1. 1398 manstvím k Oseku, 1401 statkem ves patřila do r. 1573 k Selmicům, pak
Cry 2 Lukova a v 16, st, přísl. Všechlap. k Citolibi.

Řetová velká, (prv. česká), farní
ves u Ustí n. 0., v l. 1292—1358

kl. Zbraslavského,

přísl.

hradu Landšperka &pak Lanškrouna. Far.
kostel l. 1349 postoupen k Litomyšl. hi
skupství & l. 1755 znova vystavěn. Fara
v 17. st. zanikla; l. 1787 zříz. tu lokalie
& l. 1855 fara.

Řetová malá (prv. německá), ves
u předešlé, v l. 1292—1358

Zbraslavského,

Řeže viz Řeřichy.
Reže (v Řežech, pův. v Řažech),

vl. 1358—1589ves

přísl. kl.

u Karlína, jež se přip. v zákl. listu
Vyšehrad. (1086) a r. 1228 patřila ke

statkům kláštera

sv. Jiří, od něhož

l. 1406 zastavena. V 16. st. drženy zá
stavou ke Klecanům, později patřily k Roz

tokám.

Rchoutovice viz Vrcholtovice.
Říčanské děkanství čili kraj děkana

pak Landšperka a Říčanského, obsahovalo ve 14. a 15. st.

Lanškrouna.
fary a kostely: Říčany, Čestlice, Oticc,
Reut, n. léno koruny České, ještě Průhonice, Tehov, Břízu, Sluštice, Kralo

. 1761—1795 (jsouc v držení Kolo vice, Úhřiněves, Kolovraty, Lipany, Pe
trovice, Dubček, Hostivaře, Hrnčíře, l\'un
vratů & Reicenšteinův) doznávané.
Řevnětice, n. ves v krajině od Stra ratice, Záběhlice, Vršovice, Modřany, Zlat
konic ke Lnářům, I. 1228 majetek kl. níky, Jerčany, Libeř, Vraný, Jílový, Kostelec
sv. Jiří.
_
u Křížků, Kamenici, Olešku, Popovičky, Po
Řevnice, městec u Zbraslavě, prvotně povice, Kunice a Žezlovice.
kostelní ves, jež se r. 1253 přip., ale
ičany, město a zbořený hrad, zalo
r. 1291 již městským právem obdařena žené bezpochybyod Ondřeje (1237—1276),
byla.
. byly prvotně na království, ale syna Petra ze Všechrom a předka Říčan

podací patřilo od r. 1253 křižovní

ských : Říčan.

Z rodiny této. záhy
*
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Říčky — Řimovice

rozvětvené, vládli tu Oldřich (1329 až
1345), Diviš, syn jeho Jimram (1349,
'i' j. 1400), tohoto synové Jimram a Diviš.
Tento vzbudil hněv strany pod obojí lou
pežemi, pročež Táboři & Pražané hrad
(1420, 4. prosince) opanovali, kněží tu
shromážděné upálili & Diviše jatého od
vezli. Hrad dobře opatřený zůstal v držení
té strany až do r. 1436. L. 1452 držel

jej ZikmundBolechovec

Richenwald,

prvotní jméno hra.!u

Rychvaldu na Moravě, jenž se omylem
v Čechách hledal.
ikov, ves u Jaroměře, až do r 1366

statek Tasa z Ryzemburka

kláštera

v Jaroměři,

a odtud

kterému do

r. 1420 patřila. L. 1436 zastaven Ř. ke
Chvalkovicům. V 16. st. oddělen od Chval
kovic a byl samost. statkem. Dvory tu

z Pušperka, drželi Rodovští & Dobřenští a v 17. st.

]. 1483 Mikuláš Popel z Vesce. Jo Strakové z Nedabylic (MB. X. 64.)
ikov, ves u Otic, po níž se psal
hanka z Březovic zapsala Ř. (1491) Mi
kuláši Trčkovi, manželu svému, za jehož r. 1219 Pertolt : Ř. Ve 14. st. byl Ř.
dědiců hrad opuštěn. Od Trčků prod. na drobné statky rozdělen. Z těch zůstal
Ladslavovi Ostrovci z Kralovic. Když jeden svobodnický statek; ostatek skoupcn
se synové tohoto l. 1565 dělili, dostaly k Chotěticům a Smilkovu.
se
na díl Jetřichův Když se tento za
Říkovice (pův. Řikovici), ves u Lito—
dlužil, prod. . Jaroslavovi Smiřickému myšle, jež darována r. 1167 skrze Vladi
ze Smiřic (před r. 1575) a přip. potom slava l. klášteru Litomyšl. Zůstaly
k Úhřiněvsi. L. 1575 obdržely Ř. majestát pak přísl Litomyšle a l. 1347 přiděleny
na trhy. Až do r. 1772 byla tu poprava biskupovi. K biskupství patřily do r. 1421
známá jako )tuhě právo Říčanské . L. 1850 a pak k zámku Litomyšli.
staly se . sídlem c. k. úřadův. Erb maje
imín, n. ves, nyní položení na Ře
státem l. 1575 propůjčený: Červ. štít, míně, jihozáp. od Vinařic (Loun), ]. 1348
v něm střib. brána s dvěma věžemi s čer statek Ratoltův. Ve 14. st. přip. se ně
nými krovy a zl. makovicémi, mříží zl. kolik zdejších vladyk. L. 1454 ještě stál
a pěti stínkami & mezi věžemi erb Smiři a později se nepřipomíná. (M. XXVll. 15.)
ckých, štít polovičný, pokosný, svrchu
ímov dolní, farní ves u Budějovic,
černý, ze zpodu stříbrný.
n. s tvrzí, do r. 1401 statek Mikuláše

íčky, Říčka,

farní ves za Rychno z Řevnovic

& pak Kozákův z Hlava

tec (1401 Vilém, 1425 Vilém, 1449 Jan
a Petr, 1472 Vilém, 1473 Aleš). L. 1505

vem, jež založena byla v 17. st. od dře
vařů, kteří v král. reservatních lesích pra
covali. I... 1703 prod. k panství Rychnov
skému. L. 1790 vystavěn tu kostel, při
němž byla lokalie již 1. 1787 zřízená, jež
l. 1856 na faru povýšena.

dostal Ctibor Roubík z Hlavatec

za díl a po něm (1—1548) dostal se Jin

dřichovi Ojíři z Protivce,

po němž

syn Ctibor (1- c. 1591) a po tomto brair
Říčky, ve 14. st. dvůr v okolí Žleb, Jáchym (1- 1597) a Ctibor, syn tohoto,
nynější Koudelov. který se nazýval dříve následovali. Ctibor zemřel před r. 1622
a statek zabraný dostal se 1. 1626 v držení
také Řečicí.

koleje

Řidelec

jezovitské

v Krumlově.

(vedle Palackého Pop. 601), Jezovité postavivše tu Loretskou kapli a
25 kapliček (1658—1670) učinili z
Řídka, Ř ítk a, ves u Zbraslavě,prvotně místo poutnické. Po zrušení řádu patřil
Lhota řečená a nynějším jménem po . 1773—1802 stud. fondu. L. 1786
n. ves v bývalém Loketsku.

Václavovi Řítkovi

ze Lhoty (1416) zříz. tu lokalie a l. 1857_fara. (H. lll. 280,
pojmenovaná. Ode dávna tu byly tvrz a TB. 360.)
manství služebně ke Karlšteinu. Samost.
imovice (prv. Řimovici), ves u Golč.
statkem a manstvím byla až do r. 1850. Jeníkova, n. s tvrzí, na níž seděl 1372
(H. VI. 89.)
až 1376 Ješek Talafous z Říčan.
Ries- viz Ryz-.
Týž prodal Ř. ke hradu Chlumu a měl
Rich- viz Rych-.

!

jel. 1398 Mstich z Chlumu

a syn jeho

Řimovice — Řmenín
Jan. Později patřily zase ke Chlumu,
v l. 1417—1461 k Podbořanům a pak
opět ke Chlumu, později k Jeníkovu
(H. XI. 274.)
imovice, n. ves v okolí Libějic (Vod
ňan) L. 1389 patřil tu dvůr kmecí k Li
běiicům.
imovice, ves u Vlašimě, l. 1380 statek

Pešíka
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nice a jich potomci až do r. 1678, kdež
prod. Janovi Jindř. Chřepickému z Mo

dliškovic.

L 1678 koupenaŘ. ke Sla

větínu, s nímž přip. k Lukavci.

Řisuty (dříveŘisut. : Řisuti), ves
u Slaného, n. s hradem, 1. 1316 statek
Domaslavův, po němž tu byli 1321 Jin
dřich, ok. ]. 1333 Albert. Potom k. pro

Vydřiducha, l. 1414 Zachaře klášter

u sv. Ducha v Praze, který

z Ostrova. Část patřila 1437 k Dalko je s farním kostelem až do r. 1421 držel.
vicům. Odtud snad pocházel Ondřej V ty doby se tu zakopal stranník pod
Kerský, hejtman Táborských. V 16. st. obojí, jenž byl 1434 marně od panské

patřila část k Ostrovu, část do r. 1550 jednoty obléhán. Hrad jemu a dědicům
z Vesce, pak 1550—1628 jeho zůstal do r. 1454 a ves držena ke
ke Kácovu a 1628—1850 ke Vlašimi. Křivoklátu. V 16. st. patřila Velká strana
Část bývala rozdělena na tři svobodnické při kostele ke Smečnu a nějaký čas k Okoři.
živnosti.
Malá strana patřila k nejv. purkra b

Veseckým

Rindl u Ronšperka, česky Korytany.
Říp, hora u Roudnice, k níž se váže
nejstarší pověst národu Českého 0 pří
chodu Čechově a usazení jeho pod Řípem.
Za pradávných dob postaven tu kostelík
sv. Jiří, který kníže Soběslav (1126) na
památku svého vítězství u Chlumce, an
již byl sešlý, obnovil. Po založení klášt.

Strahovského

ství & prodána Lidmile

Žďárské,

která ji pustila ]. 1578 Jiříkovi z Mur

tinic.

(H. Vlll. I47.)

Řisuty,

ves u Bíliny, v níž byl farní

kostel již před. r. 1364.

dávna kapitole

Pražské.

. patřily ode

Král Zik

mund zastavil je napřed (1420) Janovi a

Petrovi ze Sulevic,
dáno mu podací téhožlbovi
ze Vřesovic,

pak (1436) Jaku
jehož potomkům

kostela, při němž byla fara. Odtud nazý jještě 1. 1467 patřily; pak drženy do
váno bylo Řipské děkanství. Klášter pro
ir. 1474 k Vršovicům, později k Novému
!hradu, od r. 1498 k Doubravská hoře a
odkudž patříval k Roudnici. Některý čas od konce 16. st. až do r. 1850 k Libčevsi.
potom zrušena "fara, ale zůstal hřbitov Fara v 17. st. zanikla.
při kostele až do r. 1784. V 18. st. by
Říškov viz Hříškov.
dlíval při kostele poustevník. (PA. 11.137,
Řitka, n. ves u Božešic (Jílového),
M XVI. 37.)
[.
ipské děkanství neb kraj děkana 1540 již pustá.
Ř. obsahovalo ve 14. a 15. st. fary a ko
Řitonice (pův. Žitonici), farní ves
stely: Říp, Černoušek, Ledčice, Straškov, u Sobotky, v níž byl farní kostel před
Charvatce. Račiněves, Nížebohy, Roudnici, r. 1362. Ř. drželi r. 1362 Jan z Veselice,
Bechlín, Počaply, Kostomlaty, Cítov, Vlině v l. 1393—1417 vladyky z Nechanic,
ves, Vrbno, Lužec, chřec, Chržín, Vel v l. 1418—1430 Jan Semečka z Semčic.
vary, Malovary, Hospozín, Kmetiněves, Odtud patřily k Semčicům, ] 1497 1561
Nabdín, Vskury, Hobšovice, Slatinu, Ze ke hradu Kosti &l. 1561 odprodány Zik
mčchy, Nelahozeves, Minice, Holubice, mundovi Gryslovi : Lověe. Od jeho
Libčice, Tursko, Levý hradec, Únětice, synů postoupeny (r. 1576) Heřmanovi
Noutomice, Svrkyni a Budeč. R. 1510 z Bubna a drženy do r. 1610 ke Ska
byl Jan z Pouchova farář Budyňský, dě šovu a později ke Březnu. Fara v 17. st.
kanem kraje .
zanikla. l.. 1796 zříz. tu lokalie a později

dal .(1577) Vilémoviz Rožemberka,

'
isnice (staroč.Řésnice), ves u Pa fara.
Řmenín, Hřminín, ves u Libáně,
cova. po níž se psal ]. 1457 Čeněk. Ves
bývala rozdělena na statky. Dvůr drželi jež se 1. 1340 přip. Bývala přísl. hradu
1.15451an a Jiřík,brat'íŘisničtí z Řis Staré až do r. 1686 a pak Kopidlna.
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Část patřila do r. 1551 k Milkovicům a kerů m, kteří tu byli do r. 1850 vrch
ností.
pak také ke Staré.

Robce, Hrobce

(pův. Robci), ves

Ročov hořejší, Dračov, V y so k á,

u Roudnice, jež se přip. v zákl. listu městec u Loun, prvotně jen tvrz, u níž
ok. l. 1352 les
Kladrub. (1115), ale ok. r. 1238 ke stat Albrecht z Kolovrat
kům Zbraslava z Miletína
patřila. Ve Bor vysekal a mčko založil. Asi 1. 1358
14. st. patřily k arcibiskupství & drženy zřídil tu kostel a faru. Po něm ('i' 1391)
do r. 1850 k Roudnici.
drželi ten statek Herbort (1392—1420),
Robeč, farní ves u Úště, v níž byl Beneš (1427) a Jan (1473) syn, vnuk a
farní kostel před r. 1374. R. patřila pravnuk. Jeden z nich vystavěl na zboží

k arcibiskupství a Hrádku l'lelfenburku. hrad Pravdu a prodal jej s R. (1523)
jehož potomci
L. 1591 odprodána ke Smědovicům a Děpoltovi z Lobkovic,
s nimi přip. později k Liběchovu.

jej drželi k Bílině a k Divicům.

S Divi—

Roblín, ves u Zbraslavě. D olní R. ckým zbožím připojen k Citolibi. Erb:
býval manským statkem ke hradu Karl R pečetí erbem království Českého.
Ročov dolni, Področov,
ves a
šteinu a dvoru se říkalo Strkovský. Horní
R. patřil ve 14. st. k Třebotovu. Jan klášter pod předešlou. Klášter založen od
Albrechta
z
Kolovrat
(1'1391),
a to
z Poměnic prod. jej (1572) Ctiborovi
Sluzskému : Chlumu, pak patřil do asi v l. 1360—1365, avšak teprve 1. 1373
od krále & papeže k tomu svolení dáno„
r. 1588 k Vonoklasům, odtud k Mokro- l . 1380 řeholníci zákona sv. Augustina
psům a později ke Zbraslavi.
sem uvedeni a klášter nadán. Václav lV.
Robnava viz Romava.
potvrdil i. 1384 jeho založení &pp. z Kolo
Robouň, Rabouň, ves u Skutče, od vrat a jiní dobrodinci přidávali mu zboží
14. st. přísl. hradu Rychemburka.
pozemských. V 15. st. ochábla o něj péče
Robous, Robousy (pův. Robús), & opusti. Václav Bezdružický z Kolovrat
ves u Jičína, před r. 1357 farní. R. drželi jej 1. 1520 obnovil a Jiří odtudž dal jej
1357 Bohunko Líčeň z R, 1360 Jan Skála ]. 1523 znovu vysvětiti, L. 1631 klášter
z Češova, 1365 Adam 2 Heřmanic, od Sasů vypálen a vytlučen, ale i. 1646
1366 Vácslavz Železnice, 1399—1406 od Jindřicha a Oldřicha Libšteinských a.
Mik. a Jan bratří z R. a r. 1415 Jarek Kryštofa Jaroslava Krakovského obnoven
z Ryzemburka.
Po něm dostaly se R.
Ročovice, n. ves u Netolic, od počáiku
Janovi z Míkovic

(1437) a část patřila 14. st. přísl. kláštera

pak Lemberkům z Ryzemburka. Ok. l. 1490
patřily ke Kozojedům a pak s kostelem
až do r. 1850 ke Kumburku. Části patřily
1543 ke Kovači, 1545 k Tuří, 1545 až
1596 k Dřevěnici (&odtud ke Kumburku)
a 1653 k Popovicům. Fara v 17. st. za
nikla. (M XVI. 67.)

v l. 1420—1471

Zlatá koruny,

Krumlova & odtud Ne—

tolic. "Při zakládání Kratochvilské obory
(1579) svedena ves tato docela.
Rodov, ves u Jaroměře, n. s tvrzí,.

l. 1388 statek Milotův al.

1392 Petra

ze Sendražic.
Později tu seděli Ro
dovští z Hustiřan. Poslední z nich tu:

Robučín, potok r. 1086, jak se zdá, byli 1523 Jan, 1567 Jan. L. 1589 patřil;
nynější Žejbro u Skutče.
Kryštofovi Heřmanskému z Sloupna,
Rockendorf, ves u Chebu, ve 14. st. po němž následoval Věnek Kordule ze
Leuchtenberské manství & ok. ]. 1360 Sloupna
(před r. 1597). L. 1600 k.,

statek pp. z Hertenherka,

pak až asi k Miletínu, ]. 1625 postoupen M. Majda-r
a přip. ke Smiřickemuz
do r. 1525 přísl. Mostova, odtud až asi léně Trčkové
do r. 1603 přísl. Kynšperka. Kromě toho panství.
Rohatce (pův. Rohatcil, ves u Roud
tu byl 1. 1598 manský statek Loketský
po nichž následovali nice, jež stála r. 1226 na klášterství
ok. !. 1650 Štampachové
a později Doksanském,
byvši ok. l. 1142 od krále—
Perglárové.
L. 1753 dostal se Jun Vladislava darována a při něm zůstala do
rytířů z Globen,

Rohenice — Rohy?
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r. 1436, kdež zapsána Litoměřickým.

jej ke knížectví Frydlantskému připojil a
Asi od r. 1460 patřila polovice ke Mše l. 1628 v manství prodal Mikuláši Des
nému. Později R. zase ke klášteru přip, í'ours. Tomuto ponechán 1635 jako
Rohenice, Rohynice (prv. Rohe zpupný statek & drželi jej potom jeho
nici), ves u Opočna, v níž byl farní ko potomci (1661 Albrecht Maximilian, 1683
stel před r. 1361. R. patřívaly od nepa Albrecht Maxim, 1732 Karel Jozef, 1775
měti ke zboží hradu Veselice. V 16. st. František Antonín, 1822 Frant. Antonín.
byly R. mezi několik pánů rozděleny. 1- 1831). Po vymření této pošlosti dostal
Část s kostelem patřila do r. 1528 k Městci se R. hrab. Jozefovi Desfours. (H. X. 197.)
a odtud k Novému městu, část r. 1534
Rohozná, ves u Nasevrk, již prodal
k Opočnu, část 1544 ke Vranovu a část ]. 1494 Zikmund z Šárova
Mikuláši
1555 k Tošovu. Později ty části všechny mlad. Trčkovi z Lípy. Držena odtud
k Opoěnu přip. Fara v 17. st. zanikla. k Trhové Kamenici a s ní přip. k Nase
vrkám.
(P. A. HI. 307.)

Rohov viz Houska.

Rohovka,

Rohozná, ves u Poličky, se starobylým
ves u Pelhřimova, jež se kostelíkem, jenž byl r. 1349 postoupen

již 1. 1203 přip.

k bisk. Litomyšlskému a na jisto byl
dvě vsi 11Pod r. 1415 farním. R. byla starodávným
R. byl 1. 1411 statkem přísl. hradu Svojanova až do r. 1850.

Rohozec, Rohožka,
bořan. Český

Bohuslava z Mašťova, l. 1547 přísl. Vintí— Fara v 17. st. zanikla a teprve 1. 1874
řora a l. 1569 Vroutku. Německý R. obnovena. (PA. l. 275.)
patřil ]. 1424—1482 ke tvrzi Křečovu a
Rohozná, ves u Pelhřimova, jež se
přip. r. 1250 jsouc sídlem Arnoltovým.
později k Rozlezlým Třebčicům.
Rohozec hrubý, zámek a ves u Tur Ve 14. st. patřila k arcibiskupství &hradu
nova. Hrad založen zde od Havla Jaro Řečici a v l. 1454—1850 k Pelhřimovu.
Rohozná, n ves v okolí Žlutickém
slavice, jehož syn Jarek žil ]. 1322. R.1323
psal se odtud Havel Ryba z Lemberka. neb Podbořanském, ]. 1209 statek Nera
Později (1362—1371) snad tu seděl Hen dův a l. 1253 majetek křižovníků
slin z Turgova. Nástupce jeho Markvart s červ. hv. Později se nepřipomíná.

z Vartemberka bouřilse, proto(1388) Rohoznice, ves u Hořic, jež se přip.
zajat a R. ujat od krále Václava a držen r. 1267. Ode dávna až do r. 1584 pa
L. 1417 měl jej Jan ml. třila k Miletínu, pak byla dílem Zdeňka

ještě 1. 1394.

z Michalovic,

po němž následoval syn z _Valdšteina

(1-1593), po němž se

Jindřich (1439—1..68). L. 1474 držel jej dostala k Poliěanům. L. 1619 seděl tu
sice Mikuláš z Valdšteina,
ale potom Jiřík z V. na nové tvrzi. Tomuto zabrána

Jan Tovačovský z Cimburka (T1483), a prod. Albrechtoviz Valdšteina.
jehož syn Adam

Byla

(1-1502) zapsal jej ma pak manstvím ke kníž. Frydlantskému,

která hrad od r. 1629 statek Zilvárův z Silbr
L. 1655 r01dělena mezi d\'a
skvostně přestavěla. Stavbu dokončil (1 5 16) šteina.
teři své Johance : Krajku,

bratr a dědic její Kunrát. L. 1534 násle bratří téhož rodu; každý díl svůj prodal,

doval po něm Volf st. 2 Krajku,
jenž jeden 1655 k Poličanům a druhý 1660
jej t. r. postoupil Janovi z Vartemberka. k Miletínu. (H. V. 128.)
Rohoznice, ves u Pardubic, jež se
Syn jeho Adam propadl R (1547), ale
zase jej 1. 1555 získal a drželi

po něm 1. 1372 přip. Před tím & potom byla přísl.

synové, z nichž jej 1. 1565 Kryštof na díl klášt. Opatovského, vl.1421—1560
dostal ('i' 1584). Po něm ujala R. Eliška držena ke Kunětické hoře a odtud do
vdova (vdaná po druhé Hofmanová), r. 1850 k Pardubskému panství.
ale vyvedena skrze bratří zemřelého, z nichž
Rohy? Rohov? n. ves, soudíc odtud,
Karel R (1593) ujal (1- 1612). Po něm že se odtud psal ]. 1382. Všech z R. od
jej ujal syn Jan Jiří, jemuž 1623 zabrán. jinud z Tlukačov—a.Jan Tlukáč z R. měl
Prodán Albrechtoviz Valdšteina,
jenž statek u Kostelce n. 0.
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Rohynice viz Rohenice.
Rochlice (vl.Rokytnice),

(1088), ana tu země kostelu Vysebr. da

farní ves rována. Od 15. st. patřily k Jincům.

11Liberec, v níž byl farní kostel již před

r. 1360. R. patřívala k panství hradu
Frydlantu & později držena k panství
Libereckému. Fara, která po r. 1620 za
nikla, zase ]. 1652 obnovena.
Rochlov, ves u Stříbra, l. 1379 statek
Lvíkův (Větší R.) & Rackův a Onšův
(Menší R.). L. 1406 seděl tu Přech

Rokošín, jinak sv. Jiří, samota u Ron
šperka, n. ves, kterou dal ok. r. 1186
Jiven klášteru Kladrub. V držení jeho byla
ještě r. 1339. Před r. 1359 byl tu farní
kostel, jenž patřil ke zboží Ronšperskému,

ale r. 1391 drželi R bratří 2 Heršteina,
kteří jej darovali klášteru v Pivoňce.

V 16. st. zaniklo jméno Rokošína; místu
z Holedče.
V 15. st. přip. se Roch se říkalo pustotiny u sv. Jiří (15861.
lovci z Rocblova. V 16. st. patřila L. 1599 stál tu dvoreček. Přísl. Pivoňky
část k Vlkýši. Později byl R. samostat zůstal R. i po zrušení kláštera.
Rokycanské děkanství neb kraj dě
ným statkem. (Viz Sommer, Pils. Kr. 125.)
Rochňovec, samota u Chotěboře, n. kana R. obsahovalo ve 14. a 15. st. fary
ves (l. 1373 dva dvorce), která patřila ve a kostely: Rokycany, Osek, Dýšinu, Ko
14. st. ke Kroměšínu.
stelec, Planou, Oboru, Čívice, Kozojedy
Rochov, ves u Brozan, jež patřila Z\í,kovec Bnečice, Druh. Újezd, Ojenice,
r. 1219 kl. Tepl. a r. 1226 Doksan— Chomle, Přívětice, Ú ezd sv. kříže, Stupno
skému (tomuto část ok. ]. 1170 daro Lhotu, Radnici, ,Mýto, Strašice, Cbýlice,
vána). Snad tu na nějakém statku seděli Skořice, Spal. Poříčí, Mešno, Číčov, Tě
předkové Šmobářův z Rochova (1289 ňovice, Seteč, Zdemyslice, Žakavu a Ne.
Kunrát, 1346 Bušek). Nějaký statek tu zvěstice. Stav jeho !. 1573 v Pam. arch.
koupil | 1397 Zbyněk probošt Mělnický; VII 224.
l. 1408 seděl 111Petr z Bechlína,

l. 1409

až 1450 držena část k Syřovicům, pak
až do r. 1486 ke Košťálovu a odtud
k Čížkovicům. Od konce 15. st. držen
k Bro7anům,
Rochov, ves u Úště, n. s tvrzí, l. 1335
až 1355 statek Čeňkův a pak synův jeho,
1391 Chvala z Těčeněvsi,
1401 Jana
odtudž, 1450—1471 Protivce. Odtud až
k r. 1528 patřil k Tečeněvsi a v l. 1528
až 1574 k Úštku. L. 1574 oddělen a b\l
pak v držení Bedřicha st. Sezimy z Ústí
(1- 1582), pak dcery jeho Mandalény, s níž

Rokycany (prv. Rokycané),

král

město, r 1110 ještě ves, v níž měl biskup
svoje hospodářství. Od r. 1176 vyskjtují
se arcijáhnové v R-ech (pozdějšího arci
jáhenství Plzeňského). Biskupové vysadili
R. za město a Arnošt, arcibiskup, prn
měnil (1362) faru v proboštství a konvent
6 kanovníků, jež po r. 1365 nákladně
stavěno. Před r. 1399 město hrazeno a
obyvatelé, kteří při tom pomáhali, ob
drželi svobody. Jiné svobody obdrželi
]. 1406. L 1404 založeny tu grunt. knihy
L. 1420 0panovali je Plzeňští, vyhnáni
odtud sice l. 1421 a klášter od Táborů
jej vyženil Jan Kryštof z Valdštejna.
Tento jej l 1616 prohospodařil. Dostal zkažen, ale 1. 1422 tu zase panovali.
se Adamovi Kryštofovi Sezimovi z Úště, l.. 1424 byl tu pánem katolík Jan Ha
ale 1. 1430
ale zabrán mu 1. 1623 a přip pak k Úšti novec ze Švamberka,
patřily R. k bratrstvu táborskému a po
(později k Liběšicům).
Císař
Rojice, ves u Strakonic, v 15. st. přísl. roučel tu Svojše ze Zahrádky,
statku Volynskébo, pak do I. 1494 Petra Zikmund zastaviv statky proboštství zapsal
Kaplíře ze Sulevic, pak Sedlce. Adam Řepi R. (1436) Janovi Malovcovi z Pacova,
cký ze Sudoměře prodal je 1545 obci ale po roce 1439 dostaly se zástavou Ja
po němž 1465
města Písku, jež R. 1. 1547 propadla. novi ze Švamberka,
a l. 1475—1498
Patřila pak do r. 1726 k Sedlci & odtud Lev z Rožmitála
Zdeněk ze Švamberka
následovali.
k Drhovli.
Rojkovice, Rejkovice, ves u Ho Král Vladislav obdařiv město (1497) trhv,
řovic, jež se přip. v zákl. listu Vyšehrad. vyvadil je I. 1498 a učinil je městem ko

769

Rokytensko — Rokytovec

morním. Po r. 1436 také klášter obnoven.
Obec majíc ode dávna tři vesnice, od poč.
16. st tak dobře hospodařila, že kupo
vala statky okolní. L. 1547 obdrželi R ští
svobody a statky proboštství za svou věr
nost dobře hospodařili po celé 16. st. a
řídíce se kněžími od arcibiskupa dosaze
nými, nabyli l 1575 proboštství dědičně.
Konečně ]. 1584 R. za královské město
vyhlášeny. L. 1609 vytrhli se z poslušenství
arcibiskupova. L. 1620 přidali se ke sta
vům, začež l. 1623 statky jejich všechny
zabrány, z nichž něco odcizeno a větší
díl 1. 1628 obci navrácen, ale pro velké
náklady na vojáky a dluhy musila obec
něco statků prodávati. L. 1639 město
drancováno od Švédův. Z této pohromy
se ještě 1. 1688 nezotavilo. V l. 1688 a
1712 přestěhoval se sem apelační soud
pro mor. L. 1741 přitrhli sem Francou
zové, ]. 1757 a 1784 velká část města
vyhořela. L. 1784 zříz. král. magistrát &
dvory obecní podle Rábovy soustavy roz
prodány Nicméně bylo hospodářstvíohecní
v potomních dobách tak dobré, že R. po
čítány v 19. st. ke třem nejbohatším mě
stům. V témž st. povstalo tu drahně vzdě
lávacích a jiných ústavův; od 1. 1850

byly tu c.k. úřady. Znamenití rodáci:
M. Jan z Rokycan (nar. 1397), Jakub
: Varvažova (nar. ok. 1520), Bartoloměj
: Varvažova (nar. ok. 1552), A. Kraft
(1- 1820), J. Čejka (nar. 1812), F. Hej
rovský (1- 1839', M. F. Lehner (nar. 1837).
Erb ]. 1562 polepšený: Štít červený, v němž
stříb. zeď ze štukoví, na níž dvě věže
s dveřmi, 4 okny a kranclemi, mezi nimi
štít arcibiskupství (černý se zlatým pru
hem napříč) a nad ním půl biskupa pod
infulí v bílém rouše. (A-.Srb, Rokycany.)

Rokytensko, jiné jméno Rakovni

ckého kraje.
Rokytnice,

vystavěn. Od r. 1696 byl při kostele ad
ministrátor a l. 1704 zříz. fara. L. 1850
stala se R. sídlem c. k. úřadův.

Rokytnice, Roketnice, městou Žam
berka, prvotně ves asi po r. 1260 na
panství Rychnovském založená, l. 1318
podíl Hroznaty, kanovníka Pražského, po
tom farní ves pp. Rychnovských & v 15. st.
přísl. Dubna. Johanka z Rychnova zdědivši
R. po svém otci (ok. ]. 1519) zůstavila
ji s nům Jiříkovi a Jindřichovi Vlkům

z Kvítkova
a dvěma dcerám a ti ji
prodali (1548) Janovi Lickovi : Ryzcm
b 11rk &.Tehdá tu vystavěna tvrz. Zikmund,

syn Janův, prodal R. (1567) Jáchymovi

Manšvicovi

z Armenruh

(1-1585).

jehož nástupce Kryštof (1600) tvrz v zá
mek rozšířil. L. 1623 seděl tu Jáchym

Cígler z Kliphauzu,

jenž prod. R.

(1627) Janovi Mikuláši z Nostic,

jehož

rod (Ota 1- 1664, Kryštof Václav 1- 1712,
Jan Karel 1“ 1740, Jozef Vilém 1- 1787.
Jan Jozef 1- 1794, Jozef 1—1849 a Jan
Václav “] 1851) tu byl vrchností až do
r. 1850. L. 1636 založ. kostelní knihy.

Erb: Červený štít a na něm strom lípa
a na něj medvěd vylézající, kterého dva
oděnci bodají. (l—l.ll. 92.)

Rokytník,

ves u Náchoda, n. s tvrzí,

l. 1465 přísl. statku Machovského, před
tím, tuším, samostatný statek, na němž

sedělipředkovéOstroměřských
z Ro
kytníka. S Machovem přip. k Náchodu.
(H. V. 51, PA. IX. 955.)

Rokytník starý, farní ves u Trutnova,
]. 1304 sídlo Vilémovo a manství ke hradu
Trutnovu. Ve 14. st. tu byl farní kostel,

jehož podací patřilo kl. Zderazské

mu.

Na tvrzi seděli [. 1424 Petr Manšvic, 1454

Hašek, 1482 Alexander Temeryc
ze
Železného. Později spadl R. na Trut
novskou vrchnost, ale l. 1529 byl zase

potok ústící do Vltavy statkem Jindřicha Berky z Dubé. Sy
nové tohoto prodali R. (1542) Adam0vi

u Libně, jenž se přip. r. 1109.

Rokytnice, Roketnic e (něm.NiederZilvárovi
Rochlitz), okr, mčko. nad Jizerou u Jilem
nice, !. 1574 ves na panství Jilemnickém,
nedávno před tím založená. Ok. l. 1630
vystavěn tu panský dům a tuším v ty
časy také kostel (tento prý již 1. 1508
založen), ale i. 1758 znova z kamene

z Pilníkova

&držen pak

napřed k Břecšteinu a pak k Žírči. (H.
V. 98.)

Rokytovec, ves u Ml. Boleslavě, ]. 1368
na statky rozdělená, z nichž jeden patřil

l. 1409 ke Kovani. Václav Procek
z Cetně koupiv R. (1553) od Albrechta
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Ronov, město nad Doubravou r. 1307
prod R. 1573 Markétě Vanču'rové založené a vysazené skrze Oldřicha z Lich
z Řehnic, od níž se dostal 1580 Mar temburka a pak do r. 1596 přísl.hradu
janě Vančurové
ze Sulevic. L. 1600 Lichnice. Záhy tu založen kostel a fa—
k. jej Mikuláš z Gerštorfu
a připojil ráři : Protivenic se sem ve 14. st. pře
Klusáka z Kostelce, vyzdvihl tu tvrz. Týž

k Vel. Horkám. (H. X. 389)
Role nová, ves u Lokte, v níž byl
1. 1293 kostel Filiální k Sedlci. Statek
zdejší měl 1. 1340 Albert Plik, dvorec
jeden patřil k branství Loketského hradu,
(1359, 1411). Ve 14. st. tu byl far. kostel.
V 16. st. patřila část k Falknovu a část
ke hradu Loketskému; tato také k dílu
onoho ]. 1553 přikoupena. L. 1646 tu
založ. kostelní knihy.
Role stará, ves u K. Var, bezpochyby
starší než předešlá a ode dávna statek

křižovníků
s červ. hvězdou. V 16. st.
byla v zástavném drženi Karlovarských
Ferdinand I. daroval R. (1562) Arnoštovi

stěhovali. Od krále Václava dostal R.
(1397) potvrzení svobod a l. 1504 od
vrchnosti rybníčky. Ok. l. 1590 s tvrzí
se

dostal

z Suché

Arnoštovi

R 0 b e n 11á p o vi

za díl. Po jeho smrti prod.

(1628) Benigně Kateřině z Lobkovic,
l. 1638 k. jej Frant. Chiesa.
Po vy
mření
špitálu
něhož
získav

Chiesovského rodu d0stal se R,
u sv. Jana v Oboře (v Praze), od
jej k. 1664 Ant. Augustin Binago
i podíly jiných dědicův. Po něm

následovali 1669 Jan Frant. z Kaiser

šteina,

1671 Jan Ignác Vltavský

z Manšvertu,

jenž rnčku. majestát na

trhy vyjednal (1674), pak 1678 Arnošt

z J onu, jenž ji držel k Otovicům. L..1598 Hysrle z Chodův, pak 1687 hrabě
měl ji Tomáš Tyzl z Daltic. V těch Gallas, 1691 Zik. Leop. Schmidl, 1711

1727 kl. Žďárský, později Věžníkové
dobách tu byla tvrz. Ta se dostala 1613 až
& hrab. z Millesimo. z nichž Jan Jozef
Otilii Jonové ze Žďáru al. 1614 Zik
mundoviRabicárovi : Rabic, jehož jej fondu pro nuzné šlechtice odkázal.
potomci tu drahně let seděli. Později přip. Erb: R. pečetí erbem král. Českého. (H.
Xl. 44.)
k Děpoltovicům.
Ronov, n. hrad nad Přibyslavi u Sá
Romanov, véska u Mšena,majícíjméno zavy, jenž byl buď v l. 1261 1272 neb
své od kaple sv. Romana, která již l. 1681 nejpozději před r. 1329 založen. Držitelé
stála. Držitelé Mšenští vystavěli si při ní jeho byli pp. z Ronova,
1261 Čeněk a
zámeček, v němž přebývali, když alel. 1724 synové jeho Haiman a Čeněk, 1322 Smil,
nový zámek v Lobči založen, ponechán 1355 tohoto synové Zdeněk, Čeněk, Hy
zdejší spoustě. (K. Červenka, Památky nek a Smil, později jen první dva jeden
Mšena 123)
po druhém. Čeněk zemřel brzo po r. 1389
Romanov, n. ves v blízkém neb da. a po něm následovali synové Zikmund,
lekém okolí Žatce. Bušek z Radkovic vy Smil, Jodok, Hynek & Čeněk a naposled
prosil si tu 1. 1416 odumřelý statek po tento sám. Týž popudil na sebe stranu
Janovi Mazanci.
pod obojí tak, že 1. 1424 Přibyslavě do
Romava, pův. Robnava, ves u Nové bývali. Při tom bezpochyby R. dobyt. Po
Bystřice, v 15. st. její přísluš. L. 1489 válkách přip. R. !( Polné. (H. XI. 167.)
byla pusta a přidělena k Dacicům; od
Ronov, n hrad na hoře nad Stolín
r. 1550 vyskytuje se zase jako přísl. By kami, založený snad teprve na poč. 15.
střice.
věku snad od pp. z Ronova odjinud
Romberk viz Rumburk.
ze Žan dova. Snad jej měl 1. 1424 Vilém
Ronov, místní název často se opaku 2 R., jistě jej držel ]. 1429 Jaroslav Berka
jící, ale jen v býv. českých zemích, po z Dubé a l. 1437 bratr jeho Jindřich.
cházející od něm. kmene ron, jež znamená L. 1444 pomáhali držitelé Vartemberkům
v herald. znamení ostrev potomků Smila proti Lužičanům, pročež tito hrad R. ob
Světlického (1192—1211) a nijak nesou lehli a pak vypálili. L. 1482 držel jej
Vilém z llburka
('I- 1489) a po něm
visící s osobním jménem Hron.

Nový Ronov — Rosejovice
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syn Vilém (1- 1538), jenž jej odkázal synové Zdeněk, jemuž l. 1510 pro lou
manž. Anežce a dceři Anně Kurcpa
peže vzat, a pak Volf a Václav. R. 1526
jenž
Po této (1- c. 1553) ujal jej syn jej držel Albrecht z Gutšteina,
Jindřich K. z Trachenberka
(1-1590). jej zastavil a l. 1542 Petrovi, Bartoloměji
Po něm jej dědila vnučka Eva, manž. a Janovi ze
vamberka prodal. Petr
Jáchyma Malcána z Pencelínu. ujav jej, postoupil (1573) s_vnu Janovi

chové.

Tento jej prodal 1603 Alžbětě Vartem

berské a Jan z Vartemberka

l. 1608

Jiří, jenž obci svobody zjednal (1590,
1596). Po něm (1- 1617) drželi jej synové,

Adamovi Hrzánovi z Harasova. Tento avšak zabrán a prod. 1622 Severynovi
zanedbal jej tak, že spustl. Držitelé již Táhlovi z Horšteina
(1- 1641). Po
v 16. st. raději bydlívali na tvrzi ve Sto tom byl v držení pp. z Bedenberka, od
linkách, než na vysokém hradě.
r. 1659 Daniele Pachty z Rajova
Nový Ronov, zámek u Oskořínku (1- 1682), pak zetě jeho Mat. Bohumíra

(Nymburka), založený r587—1593 na z Vunšvic (1' 1695), jehož syn Bohumír
zboží Jesenickém od Bohuslava Křine Daniel (1- 1741) byl té doby nejlepším

ckého z Ronova.

V držení rodu jeho znalcem české genealogře. Od r. 1717
byl až do r. 1622, pak se dostal 1623 držel R. Volfgang Mulc z Valdova,

Adamovi z Valdšteina,

po něn.ž jej pak násl. 1725 Jan Jiří hr. : Konigs
Pak byl feldu, 1749svob.pp. Linkerové, 1805
od Leopold hr. z Thunu, biskup, pak bratr
r. 1652 patřil Alšovi Ferd. Vratislavovi jeho Antonín (1—1840) a tohoto syn Leo
z Mitrovic & vl. 1658—1689 Věž pold. Velkostatek patří od r. 1864 rodině
níkům : Věžnik. L. 1689 k. jej Jan Coudenhove. Od r. 1850 je R. sídlem
ujal (1638) syn Jan Viktoryn.

v držení Záborských

Rud. hrabě : Morzína
(H. X. 377-)

z Brloha,

a přip. ke Křinci c. k. úřadův. Erb:

Modrý štít, na něm
dvě věže hranaté stříb. s kranclemi, červ.

Ronovec (staron. Summírburch, Som střechami a makovicemi, uprostřed nich
merburg, odtud i Žumburk), hrad zalo brána se šraňkem vytaženým a na té
žený od Smila z Lichtemburka
před bráně půl berana z koruny zl. vyzdviže
r. 1265, jehož syn Hynek někdy tu by ného, bělorouného, majícího rohy a kopyta
dlíval. Po něm jej držel syn nejmladší pozlacené (erb Dobrohostův polovičný —
Čeněk (1- j. 1314), pak tohoto synovec H. lX 87.)
Hynek. Od toho postoupen králi a pak
Roseč, farní ves u Jindř. Hradce. Kapi
se dostal pp. z Lipého. Tito jej dali tola Vyšehradská prod. část její 1367 Oldři
v manství (1362) Ješkovi ze Zlíchova, chovi mladému ze H ra d ce, jenž tu l. 1395
předkoviAndělů z Ronovce, z nichž seděl. Druhou část měl ]. 13Pf. Jindřich ml.
jej ještě Jan, syn Ješkův, držel. Pozdější Později držena R; k eči... a s ní ke
držitelé nejsou znami. Opustivše R. vy Hradci. L. 1551 dovoleno obyvatelům,
stavěli si tvrz v Dol. Krupé. 1544 byl R. aby si vystavěli nový kostel (starý prý
před dávnými lety byl zbořen). Při něm
pustinou. (H. XI. 248.)
Ronšperk (vlastněRomšperk podle zřízena fara (1785) a kostel ]. 1794 po
něm. Ramsperg, pův. Poběžovice), město, druhé vystavěn. (TB. 421.)
Rosejovice, Rosovice, ves 11Do
prv. tvrz a ves 1359—1373 Zdeňka z P.,
1387—1411
Dobrohosta z M ěl n i c. bříše, při níž postaven ve 14. st. pevný
dům od Ctibora Tlama,
lovčí Dobříš—
L. 1419 držel jej Bohuslav z Horšova,
za něhož (1424) na mčko. povýšen. Jan ského. Václav IV. daroval jej 1391 Ha
Švestrzun z Hradiště dal 1. 1443 vlovi z Poučníka al. 1454 měl jej Lacek
první svobody. Nástupce jeho Dobrohost : R. Ves byla 1. 1321 přísluš. Dobříše,
z Ronšperka
založil tu hrad, ohradil ]. 1390 a t. d. Příbramě. Tato n. arci
mčko., postavil nový kostel a obec hojně biskupské část držena asi od r. 1520
nadal. Sám ustanovil nové jméno Rom k Valdeku & od r. 1580 patřily celé R
šperk „(1—1506). R. měli po něm napřed k Příbrami. (H. VI. 120.)
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Rosenberg — Rotštein

Rosenberg,

pův. jméno

R 0 ž e m po něm synu Bohuslavovi

(1- o. 1651).

'berk a.
Po něm jej koupil Mikuláš Šťastný Be—
Rosenberg, n. přísl. koruny České, chjně z L. jehož potomci tu do naší pa
l. 1353 koupené,

náležité.
Rosenburg,

avšak l 1374 k Falci měti seděli. |H. XI. 250)

Rosochatec, jeskyně při vodopádu ve
lidové pojmenování sta skalách Adršpašských, jež se přip. r. 1213.
rého hradu v městě Krupce.
Rosochatec, l 1233 hora, l. 1596
Rosendorf, farní ves u Děčína, v níž les u Štok & Vyskytné.
byl farní kostel již před r. 1363. R. patřil
k panství hradu Ostrého, ale \' l. 1408
až 1414 byl samostatným statkem, bez
pochyby k Ostrému manstvím zavázaným.
Později patřil zase k Ostrému, pak k Be
nešovu a l. 1653 k dílu Bindorfskému,

Rosochy viz Rasochy.
Rosovice viz Rosejovice.
Rossberg u Myšlan, česky Chobolka.
Rosspresse, samota u Dubé, česky

Rozprechtice.

Rossen, n. léno koruny České v Brani

k němuž až do r. 1850 patřil V 17. st. borsku, l. 1630 dávno promlčené.

zanikla

Rostejný,

fara a teprve 1. 1787 obnovena.

Rosenthal, pův. název Rožmitála
Rosice Vladycké,

Ros-tejná,

ves u Chotč

boře, od r. 1448 až do r. 1696

přísl.

ves u Chrudimě, statku Chuchle a pak (1696 —1850) Běst

n. s tvrzí, ]. 1318 sídlo mnohých vladyk, < ny.
Rostoklaty viz Chroustoklaty.
1. 1349 farní ves biskupství Litomyšl.,
pak statek 1415 Janův, 1440 Jakuba
Rošice, véska u
ekanic (Blatné),
Larvy & Mik. Čeláka a ještě do konce ]. 1384 statek Přibce Voděrada, 1396
15. st. rozdělena. Větší část měli Tala Zdeňkův. V 16. st. patřil pustý dvůr R
ckové z Ještětic (1483 Vaněk, 1512 k Cekanicům, ves pak v l. 1545—1577
Jindřich, 1525 Václav, 1558 Jindřich, pak k Sedlci a pak k Čekanicům.
Rošovice (Rašovice? Radošovice?
bratr jeho Václav, 1600 Jindřich). L. 1611
k. je Lev Burjan Berka z Dubé a odtud něm. Roschwitz), farní ves u Klášterce,
sdílely obyčejně své držitele s Rychem l. 1443 přísl. hradu Egrberka a později
burkem. Po vymření Berků dostaly se Felixpurka, avšak po r. 1540 drže'n jc
Václ. Vojt. z Vrbna (1714) a od něho Majdaléna Fictumova ve věnné zástavě.
1718 Václ. Norb. Okt. ze Vchynic, jehož Od r. 1655 patřily ke Klášterci. L. 1789
potomstvo tu bylo do r. 1850 vrchností. vystavěn tu kostel a zříz. lokalie, z níž
Po roce 1664 fara zanikla. (H. l. 2.20, povstala (1852) fara.
PA. Vll. 359.)
Rošteín, v 16. a 17. st. pojmenování
Rosice, farní ves u Pardubic, l. 1325 vésky Hamrů ležící pode vsí Griin neda—
statek Heřmana z Mrdic a pak tří jeho leko Bečova.
Rotemberk (pův. Rothenberg), n.
synů. z nichž je naposled Jaroš (1373)
držei. Tehdá tu byl farní kostel. R. pa hrad u Habřiny (Jaroměře), založený od
třily později kl. Opatovskému a l. 1436 držitelů Neznašova. L. 1542 byl již pust.
ke Kunětické hoře, s níž se dostaly k Par (H. 11. 237.)
dubsku. Když fara v 17. st. zanikla, zříz.
Rotland, n. \'es, nyní rybník mezi
tu 1. 1787 lokalie a 1855 fara. (H. I. 67, Rvenic, Novosedly a Kunratici, !. 1608
přísl. Novosedl a pak Rvenic.
PA. X. 580.)
1

Rosice viz Rošicc.

RotŠtein (prv. Rothcnstein),

n. hrad

Rosochatec, ves u Chotěboře,n. stvrzí. u Klokoče (Turnova), _založený ke sklonku
Ves stála jižl 1283 &patřívala ke hradu 13. st. od Voka, syna Jaroslavova z Hru
Ronovci & později ke Krupé. L. 1572 od štice Ok. ]. 1318 patřil několika jeho
dělen R. Jindřichovi Haugvicovi z Bi synům. Potomek jednoho z nich byl Ješek
skupic, po němž jej držel bratr Zikmund (1360 —1412), jenž R. odkázal manž.
(1584—1600), Později dostal se Abraha Žofce. Od r. 1415 držel jej Ondřej Paldra
movi Bechyni z Lažan (1' i. 1637) a z Vařin a po něm 1426 syn Václav. Po
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Václavovi již tu nikdo nebydlíval a když také sídlo arcijáhnův. Záhy tu byl hrad
R. přik. ke Hrubé Skále, spustl docela. a pod ním trhová ves, jež obdržela od
(H. X. 71.)
krále městská práva (1237), Biskup Jan Ill.
Rottenberg, n. přísl. koruny České, ('i' 1278) bezpochyby hrad po západním
l. 1360 koupené, ale později k Falci ná způsobu vystavěl L 1279 osazen od Brani
ležité.
borců. Jan IV. potvrdil ]. 1302 nové vy

Rottenburg,

město nad Doubravou ve sazení městečka,

vystavěl kapli a zaiož1l—

Francích, od r. 1360 přísl. koruny České. 1333 klášter Augustinianský, jenž měl bý1i
Rottenstadt, n. manstvíkoruny České, pravým českým klášterem, ale toho papež
ještě 1. 1794 doznávané.
odepřel (1349). L. 1333 vystavěl tu první
Roubovice, viz Hroubovice.
kamenný most v Čechách, na nějž nikde
Roudná, Roudný, ves u Soběslavě, v okolních zemích stavitele nesehnal až
ok. l. 1350 statek Vítkův, sice i přísl. teprve v Avignonu 11-1343). Arnošt zpevnil
Bechyně a l. 1498 z části Vřesné L. 1550 hrad i město a na hradě věznil do r. 1351
přip. ke Bzí, l. 1558 oddělena Václavovi Římana Cola di Rienzo Arnošt tu 1. 1364.
Ho zlaurovi z Hozlau (1-1560),jehož zemřel Jan Očko stavěl na hradě (1371).
rotl (Mikuláš 1- j. 1591, Václav) tu do založil nové město a starému (1378) po
r. 16 10 seděl Následovali pak 1600 Anna tvrdil svobody 11- 1380). Jan z Jenštejna
Častolárova, 1615 Zdeněk Lev Kavka tu bydlíval a tělo své oddával trýzni.
z Říčan, 1616 vdova po něm Markéta, Kunrát : Vechty uchýlil se sem i. 1419.

jež prod. R. (1616) Anýžce Dvořecké.

ale když se Pražanům poddal, probošt

Odtud patřila k Myskovicům. V 16. st s řeholníky odtud ujeli Arcibiskup dal
se pod ochranu Janovi ze Smiřic, jenž
tu byla tvrz. (H. IV. 307.)
oudná, n. tvrz a ves, nyní položení tu pak poroučel jako ve svém a l. 1440
a les u Sence (Plzně), jež se již 1. 1383 obci vysadil baštu za. solnici (1- 1453). Po
se zmocnil
přip. L. 1383 tu seděl Petr, 1416 Jiří. něm Zdeněk ze Šternberka
L. 1456 odumřela po Elišce Plzenské a R., ale přišel o ni l. 1467 svou nevěrou.
Michalovi, synu jejím, a dostala se Janovi Král Jiří zapsal R. (před r. 1475) Ješkovi
z Plané. L. 1543 bylo tu vše již pusto : Bozkovic. alel. 1497 vyplatil ji Půta

a v držení Plzenské

obce.

Roudnice, hajnice a les mezi Dubcem,
Pavlovici a Dehetným (u Týna Horš.),
n. ves, která r. 1379 stála, r. 1431 od
křižáků vypálena byla a r. 1544 jako
pustá ves k l—lostouni patřila.

z Ryžemberka,

po němž jeho synmé

následovali (1504) l-. 1515 tu byl sjezd

panstva. Od Václava Haugvice : Bi
skupic R. 1. 1527 vyplacena a zastavena
1528 obci, která dílem pro požár r 1534
a jiné příčiny panství udržeti nemohla.

Roudnice (prv. Rúdnica), ves u Ne Zapsáno l. 1540 Karlovi Dubanskčmu
chanic, n. s tvrzí, l. 1384 statek Beneše z Duban,
jenž obci svobody potvrdil.
z Ryzemburka,
i. 1395 Anežkyz Tře L. 1544 k. R. Jan Kryštof z Tarnova
bechovic. L. 1400 k. ji Markvart z Jeřic,
po němž následovali synové Jan (1421)
a Zdislav Mnich jinak Sokol (1436) To
hoto syn Jan Mnich zapsal R. 1457 Sobě
slavovi z Miletínka, ale vedle něho držel
dvorec Jindřich, druhý syn Zdislavův. Onen
statek patřil pak vlad. z Bu k ovky, tento

(1- 1567), po němž sestra Žofie s manž.

Konstantinem,kníž

Ostrožským.

a

synem Janušem následovali. L. 1575 dě

dičně postoupena Vilémovi z Rožem
berka, jenž se jí ]. 1577 dosoudíl a
l. 1592 R. manž. své Polyxeně z Pern
šteina
zapsal. Tato potvrdila (1595)

Radikovským ze Hrádku. Po sloučení svobody obce &vdala se (1603) za Zdeňka
obou prodal Martin R. 2 H. Roudnici Vojtěcha z Lobkovic. V R. zřídila pro
(1513) k Pardubskému panství. (H. V. boštství a založila (1614—1615) kl. kapu
346)
cínův u zámku. L. 1619 přidala se obec
Roudnice, město nad Labem, od pra ke stavům. V l. 1631— 1648 mnoho zkou
dávna hospodářství biskupovo a od r. 1167 šela od vojákův. Václav L. (syn Zdeňkův)
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Roudnička

v l. 16:2—1672 pilně o zámku stavěl;
stavbu dokonal stavitel A. Porta. Po něm
následovali Ferd. August (T 1715), Filip
(1- 1734), Ferdinand Filip (1-1784). L 1786
udčien Jochovi Františkovi, synu tohoto,
titul knížat (vévod) Roudnických. V držení
zámku a panství následovali 1816 Ferdi
nand Jozef (1- 1868) a pak jeho syn

-—- Rovná

Rousínov,

farní ves u Rakovníka,

v níž byl farní kostel před r. 1363. R.
patříval k panství hradu Krakovce, k ně
muž až do r 1579 náležel. Odtud náležel
do r. 1588 ke Zhoři, pak zase ke Kra
kovci, od 1. 1644 k Petrovicům, později
zase (až do r. 1850) ke Zhoři a Slabci.
Fara v 17. st. zanikla; ]. 1788 tu zříz.
Mouřic (1- 1903). l.. 1850 stala se R. lokalie & l. 1855 fara. Kostel ]. 1825 ob
noven.
.
sídlem c. k. úřadův. (H. Vlll. 164.)

Roudnička,

n. ves v okolí Bezdědic

Rouzený, na Rouzeném, polohavých.

a Cheznovic (u Hořovic), l. 1520 již pustá od Uhel. Příbramě k Nové vsi, n. \'es. Ve
a přísl. hradu Valdeka.
13. st. tu byla vesnice kl. Vilémov

Roudník, Roudníky, ves u Chaba ského,

která spustla. L. 1288 si ji najal

aby ji znova vysa
řovic, v níž byl již ve 14. st. farní kostel. Mstislav z Chlumu,
R. patříval ke kanovnictví sv. Apolináře. zoval, k čemuž nedošlo. (PA. X. 670.)
Král Zikmund zastavil jej 1420 Petrovi
Roveň, ves u Sobotky, n. s tvrzí, na
Skálovi ze Sulevic a l. 1436 Jakubovi níž seděli 1406 Zdeněk, 1422 Mikuláš,
z Vřesovic, jehož potomci jej k Dou 1467 Jan Vlček z Hrádku. V 16 st.
bravská hoře drželi. Ke konci 16. st. od. drželi jej Šmolcové ze Šmolce (1538
dělen, a Bohuslav Kaplíř ze Sulevic Lorenc, 1551 Zikmund, 1569 Kryštof).
prod. jej 1603 Radslavovi ze Vchynic Pak patřil Elišce Smiřické a dcera její
lt Teplici. Později přip. k Trmicům. Fara prod. R. (1609) hrab. z Thurnu. Násle
v 17. st zanikla.
doval pak 1619 Alex.z Debneru, vl. 1623
Rouchov viz Rudkov.
až 1636 patřila ke kníž. Frydlantskému
Roupov, městec a starý hrad u Přeštic, a l. 1668 přip. k Mladějovu. (H. X. 79.)
r. 1250 sídlo Držka z R, Na hradě se
Roveň, Rovný, něm. Rabnei, ves
děli l. 1320 bratři Jaroslav, Drslav a Ota. u Dubé, dříve přísl. hradu Housky.
Od polovice 14. st. následovali předkové
Roven, neb Rovná horní (staron
Roupovských z Roupova, z jich rodu Walthersdorf), jež se vyskytuje r. 1336
seděl tu r 1375 Něpr (1-o. 1398), po něm jako přísl. zboží Chvojenského. R. 1349
následoval Purkart (1- j. 1412) a tohoto postoupena i s farním kostelem k biskup
synové .Jan, Purkart a Hynek. L. 1427 ství l.itomyšl. Část patřila l. 1412 pp. ze
R. opanován od podobojích. Jan, syn Šternberka. L. 1454 odumřel tu statek
1488 držel část
Janův, zvětšil panství a zemřel po r. 1493. po Vítkovi z Zálabí,
Po něm ujali R. synové Hynek & Jan; Neptalim z Frymburka,
až do r. 1506
tento koupiv díl onoho držel R. do r. 1540, patřila část k Brandýsu a odtud k Par
pak jej ujalisynové, zejména Adam (1-1573). dubicům. (PA. X. 297, M. VI. 85.)
L. 1574 rozdělen R. mezi syny tohoto,
Rovensko, městečko u Turnova, ve
Viléma & Kryštofa Karla. Oba (1581 až 14. st. rozdělené. Část držel Markvart
1584) prodali díly své bratru Janovi, jenž z Kamenice, jenž ok. l. 1388 zemřel
v l. 1595—1598 hrad nádherně obnovil, Ok. l. 1408 patřilo Ri ke hradu Hrubé
ale potom prohospodařil. Dostal se Ja Skále a tak to bylo až do r. 1850. R. ob
novi z Klenového (1607), jenž jej dal drželo od Ferdinanda [. (1558) majestát
1. 1616 synu Vilémovi ('i' 1642). Při dě na trhy a 1676 svobody od Arnošta Jo
lení synův (1 653) ujal jej Hartman (1-1675), zefa z Valdšteina. Erb: Na stříbrném štítě
po němž syn Frant Hartman následoval. trávník a na něm laň sedící své přirozené
Tento prod. R. (1707) Janovi Jiří hr. von barvy.
der Hauben, jenž jej k Červ. Poříčí Rovná, ves u Strakonic, l. 1319 sídlo
připojil. Hrad opustlý se r. 1817 z velké Hroznatovo a později z části přísl. Doma
části sesul. (H. lX. 193)
nic (1414), l. 1454 z části Vlhlav. Tato
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část patřila v l. 1528—1553 k Řepici, jiná sedel tu Jan ze Smolina,
v 16. st. ke Strakonicům,
Štěkni.

Rovná,

Rovný,

později ke

stala se část obci

!. 1457 do

Pelhřimovské.

Ostatek držel 1488 Svatomír Vejhák
kostel na krchově z Koutův. V 16. st. byla přísl. Pelhři

\
u Skalice Stř., r. 1360 a potom kostel mova.
farní. Podací náleželo držitelům Skalice
Rozbělesy (něm. Rosawilz, pův. Rosen
a r. 1417 Jankovi z Chotěmic a opatu blilz, Roseblitz), farní ves (již 1363) u Dě
Sázavskému společně. Vesnice při ko čína. R. patřívaly ke hradu Děčínu a část
stele stojící patřila kl. Sázavskému. Obě až do r. 1513 k Želenicům a pak také
části, Skalická i Sázavská, přip. později k Děčínu, V l. 1579—1591 a 1653—1671
ke Kostelci.
patřily k Podmoklům, sice až 1850 k Dě
Rovná, Rovný, n. tvrz, dvůr a ves čínu. L. 1596 založeny tu kostelní knihy.
mezi Drah. Újezdem &Zbirohem, ]. 1367 Fara, která po r. 1620 zanikla, l. 1702
sídlo Mikulášovo, 1379 Machovo, po němž obnovena, a nový kostel l. 1783 dostavěn.
1400 syn Mikuláš následoval. L. 1410
Rozběžice, Rozběřice, ves u Hradce
držel R. Vojslav Vlk z Miletic, po němž kr., jež se 1. 1371 přip. Ve 14 st. bývala
' 1414 Ondřej z Vlkova, 1418 Lvík z Jiv v držení Hradeckých měšťanův (1377 Po
jan & 1486 Václav Guta z Dubňan ná licerův, 1392 Štadlerův). Později patřila
sledovali. Později přip.k Libšteinu a spustla; obci Hradecké; l. 1547 jí zabrána a
l. 1573 přip. pustina ke Zbirohu. (H Vl. přip. k Pardubicům. Od r. 1548 byla
v drženíSadovských ze Sloupna
264.)
Rovná, Rovný, ves u Krumlova ve (1548 Adam, 1553 Jan, pak Mikuláš
farnosti Kajovské, n. s tvrzí, statek 1308 1-1577, Jan 1- 1594). L. 1623 patřily R.
Buškův, 1325 Oldřichův, 1346 Buškův. k Sadové a později ke Smiřicům.
Rozdranov, n. ves severozap. od Žleb
Ok. ]. 1360 seděli tu Smil a Litvin Uzel,
též Jan Borovec. L. 1422 držel R. Buzek nad Doubravou. V 16. st. byla přísl. statku
z Harach u, jenž přikoupil (1436) dvůr Ksyn.
Rozdraž,
podle Palackého Popisu
od kl _Zlaté koruny (1- 1447). Později tu
vládli Ondřej, Zachař a Jan z Nemyšle str. 601 n. ves u Krakovec.
Rozhovice, ves u Chrudimě již 1. 1131,
(1475) a pak Jan, syn Ondřejův. L 1487
k. R. Václav, kancléř pp. z Rožemberka, r. 1349 s farním kostelem, jenž postoupen
jenž byv do stavu vladyckého povýšen k biskupství Litomyšl. Z vladyk zdejších
(1488), odtud se psával (1- 1531). R. dědil se přip. 1358—1379 Pešík, 1383 Bohu
po němkl. Vyšňobrodský. (H lll. 119.) něk, 1405 Čeněk. Sice byla ves rozdělena.
Rovný, ves pod ípem u Roudnice, Část byla 1437 Bonuše z R. a po ní 1440
prvotně hospodářství vladycké, jehož po Litka, část v l. 1441—1547 města Chru
lovici měli rytíři Svatomářští dříve dimě, jiná 1541—1661 k Morašicům a
a druhou koupivše od sestry Jetřichovy, odtud k Městci (1597-—-1612 samost. sta
vše postoupili r. 1194 k biskup. hospo tekl. Část n. Chrudimská držena k Par
dářství v Roudnici. Odtud držena větší dubicům, odprodána pak a přik. ]. 1575
část k Roudnici (část 1. 1554 také k Beř k Morašicům. Fara v 17. st. zanikla.
kovicům). Držitelé Roudnice vysadili tu (PA. II. 262.)
manství, jež držívaly osoby vladycké.
Rozkoš, samota u Střízovic (Strmi
ovný, ves u Červ. Řečice, ve 14. a lova), starodávné přísluš Hradce Jindř.
15. st. farní, jež patřívala k arcibisk. pan Adam z Hradce (1- 1531) vystavěl tu tvrz,
ství Řečickému. S ním zastavena v 15. st., kterou syn jeho Zacharyáš k Telči držel.
ale zůstala přísl. Řečice až do r. 1850. Po jeho smrti (1- 1589) připadla R. zase
Fara v 17. st. zanikla a od arcibiskupů k panství Hradeckému. (H. IV. 70)
neobnovena.
Rozentál viz Štuplhof.
Rovný, ves ve farnosti Rynarecké u Pel
Rozmyšl, podle pravdě podobnosti po
hřimova, jež se přip. r. 1204. L 1430 jmenování vsi Rossmeisl u Falknova.
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Rozněvice, ves u Touškova, jež pa-ivystavěn. Fara v 17. st. zanikla; ]. 1768
třila r. 1273 klášteru Teplskému & tu zříz.loka1ie a 1856 fara.
Roztoky, ves u Semil, kterou l. 1360
v jeho držení až do r. 1576 zůstávala.|

Rozpakov,n.hraduNerozhovic (Heřm..klášter Hradištský

Haškovi z [,em

prodal Později patřily k Nava
vladyka Zdislav zemřel. rovu a od r. 1664 k Jesenému.
Později se nepřipomíná.
Roztoky, farní ves u Děčína, jež se
Rozporno, něm. Rossboden,Rossborn, přip. r. 1186 jako majetek křižovníků
samota 1.1Štědré (Žlutic), n. ves, jež byla Svatomářských, darovaný před r. 1179
již v 16. st. pustá a přísl. Prohoř. Hrádku od bratří z Peruce. Později asi do r. 1350
do r. 1573 a pak Žlutic.
patřily k Děčínu, odtud asi do r. 1383
Rozprachtice, Rozpřechtice (něm. ke Střekovu a odtud zase k Děčínu,
Rosspresse), samota u Dubé, n. ves, jež v l. 1653—1664 k Bynaburku a 1664
patřila r. 1253 křižovníkům s červ. hvě až 1850 zase k Děčínu. V 17. st. stál tu
zdou. R. 1616 byl tu 1 osedly' & les, které dřevěný kostel, při němž zříz. lokalie.
L. 1851 tu _zříz. fara a v l. 1857—1858
patřily k Novému Beršteinu.
Rozprachtice, Rochpratice, Ro kostel znova vystavěn.
Městce), 0 němž jedině to známo jest, že:berka

tu ok. l. 1381

prechtice (prv. Ruprechtici), farní

Roztoky, farní ves nad Vltavou u Prahy.

ves u Semil. v níž byl farní kostel již, jež se přip. r. 1233. R. bývaly do r. 1387
r. 1368. R. držel v 1. 1368-1395 Jan z části kláštera Břevnov., část s tvrzí drži
z Valdšteina
k Sytovčmu,od r. 1413 vali měšťané Pražští. L. 1424 dostaly se
Štěpaničtí
z V. Pak patřila část k Sy Janovi : Pořešlna.
L. 1434 tu h_v.:1
tovému a část ke Štěpanicům. Tato s ko kaple. L. 1454 patřily Bedřichovi 2 Do
stelem přidělena k Jilemnici, při níž až nína, l. 1504 Albrechtovi Rendlovi
do r. 1850 zůstávala. Druhá patřila _do z Úšavy, po němž se držitelé z rodin
1'. 1538 k Malé Skále, pak k Rohozci a Budovců, Švihovských, Sekerků, Šliků,
Adam z Vartemberka prodal ji (1557) Krabiců, Křineckých, Kaleniců. Šradynů
k Semilům. V 17. st. fara zanikla. Kostel rychle měnívali. Dále je drželi Bory
l. 1756 znova vystavěn a farářem opatřen. ňové ze Lhoty (1590 David. 1606
L. 1825 shořel.
Václav, 1618 David). L. 1623 k. R. Karel
Roztěž, ves u Kutné hory, n. s tvrzí, z Lichtenšteina, jehož rod je do r. 1803
ve 14. st. mezi vladyky rozdělená (Ješek držel. Při kapli, v kostel rozšířené, zřízena
1- j. 1391, 1396 Štěpán, 1401 Rynart), ]. 178610kalie a 1858 fara. (H. VllI. 303)
V 16. st. patřil R. k Malešovu, ok. l. 1576
Roztoky, snad n. ves, možná jen po
sveden na dvůr a 1824 tu vystavěn zámek loha u Sezemic v těch místech, kdež jest
roztok Loučné. Tak slove v prvotním na
držitelů Malešovských. (H. XI. 144.)
Roztěž, ves, kterou l. 1410 křižovníci dání kláštera Opatovského (10861.

řádu sv. Jana Janovi Bořičkovi
ze
Roztyly, véska u Žatce, jež náležela
Samšiny prodali, buď předešláneb jiná. r. 1185 klášteru Valdsaskému a
Roztoky, farní ves u Jilemnice, v níž jemu ok. l. 1196 byla potvrzena.
byl farní kostel již před r. 1360. R drželi
Roztyly horní a dolní, \'es u Kar
r. 1360 Zdeněk z Radimě a Kunka se lína. Část patřila do r. 1321 křižovní

a pak kapitole
syny svými Ivánkem a Heřmanem 2 R., kům Svatomářským
r. 1390 Eulalie z Kostelce n. 5., r. 1394 Vyšehradské, něco od r. 1362 kl. Zderaz
Štěpán Karlovac : R. L. 1429 seděl tu skěmu. V 15. st. byly v zástavním držení
Záviše z Valdšteina.
V 16. st. spustly. vladyk, ok, l. 1506 drženy k Záběhlicům,
Část jedna s kostelem patřila k Štěpani k nimž až do r. 1850 patřily.
cům a vl. 1492—1850 11Jilemnici. Druhá
Rozvadov, n. tvrz. dvůr a ves severně
patřila do r. 1540 k Bradlci a pak ke od Podmokl (Manetiny), z níž zbyl mlýn
Kumburku, jiná 1628—1701 ke Branné mezi Hůrkou, Úněšovem a P. R. přip. se
a odtud k Jilemnici. L. 1739 kostel znova r. 1115 v základ. listu Kladrub Klášter
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tu měl dědiny ještě 1. 1239. Tvrz 3 po Oldřich. Ten zastavil R.(1420) Reinprech
plužím měli l. 1379 Arkleb a později tovi z Walsee, od jehož potomků teprve
Rozvadovští z Něšova. L. 1539 1. 1456 vyplacen. Držela jej pak \'ěnnou

prod. jej Marjana z Chrastu
Jiříkovi zástavou Anežka Rožemberská z au m
z Kokořova.
L. 1551 nabyl ho Šebe burka
(1- 1461) s druhým manželem
z Hrádku a přip. Michalem z Hardeka. L. 1462 zase vy

stian Markvart

k Nekmíři. Potom tvrz spustla & mlýn
patřil v 17. st. k Podmoklům a Bělé.
LBOŽďaIOVice, město nad Trnavou,
r. 1223 vlad. sídlo Soběhrdovo a 1252
Matěje a Čáslava. L. 1318 je měl Boleslav

baven a znova zastaven l. 1464 Janovi

Popelovi

z Lobkovic

L. 1467

marně od nepřátel oblehán, ale i. 1469

od Zdeňka ze Šternberka

dobyt. L. 1472

R Opět od pánův vybaven. V l. 1476 až

ze Smečna al. 1320 Plichta. Ve 14. st. 1477 znova dobyt od nějakých rakouských
byl tu farní kostel a R. byly rozděleny pánův, ale zase vybaven. Odtud zase byli
mezi pp. z Michalovic & Košíky
z R., páni 2 R. v nepřetržitém držení. Petr Vok
později mezi tyto avl. z Mochova. L 1457 poslední z nich zapsal R. (1597) Janovi

držel je Aleš Vykart

z Šanova

s Ja hr. Zrinskému,

nem z Mochova, později Valkounové &
Křinečtí. Křinečtí skoupivše celé R. drželi
tvrz až do r. 1622 (Jan 1' j. 1487, Jiří
aViktoryn -|-1510, 1510 Jan ml. a Šťastný,
1542 onen sám, pak Jindřich 'l- 1602,
1602 August 11Karel Jindřich, 1614 Jan
Albrecht). L 1622 zabrány & l 1623

jenž tu bydlil a vládl.

Když tento l. 1612 zemřel, spadl R. na

pány ze Švamberka,

jako dědice R0

žemberských. L. 1619 mčko. od císařských

vypáleno, l. 1620 hrad od Karla hrab.
z Bukvoj
dobyt. Tomuto hrad s pan—
stvím ]. 1620 od císaře darován a panství

zůstalo trvale v držení jeho potomkův.
nabyl jich Adam 2 Valdšteina ('i' 1638), L. 1600 založeny kostelní knihy, 1. 1623
po němž následovali potomci (1639 Karel obdržela obec svobody. Erb: R. pečetí
Ferd., 1650 Jan Kryštof 1655 Oktavian, erbem pp. z Rožemberka, červenou růží

1672 Leop. Vilém, pak Václav Jozef, pak
Karel [1- 1784] a Krystyan Filip). L. 1793
prod. a l. 1819 k. je Sidonie z Lobko—
vic, po níž následovalo potomstvo. Obec
obdržela !. 1675 a 1708 majestáty na
trhy a svobody. Kostel v l. 1725—1734
stavěn. V R. narodil se 1. 1511 Jiří Me
lantrych. Erb: Modrý štít a na něm stříb.
věž s okny, cihelnou střechou a zl. mako
vicí. V otevřené bráně stojí oděnec (správně
má býti kartas, erbovní znamení Košíkův.
H. X. 354.).
Rožemberk
(vlastně R 0 s e 11b erg),
hrad a město založené ok. l. 1250 od
Vítka a Voka Vítkovcův. Odtud Vokovi

potomci psali se pp. z Rožemberka
a drželi jej do vymření, ač ok. ]. 1305
sídlo své na Krumlov přenesli. Jindřich
z R. daroval faru a kostel zdejší (1279)
klášt. Vyšňobrodskému. Po Jindřichovi
(i- 1310) držel R. Petr (1- 1347), jehož
synové podhradí (1362) právem Píseckým
vysadili. Ok. l. 1374 vzali je za díl Petr

na stříbrném štítě. (H. Ill. 98.)

Roženice, staré jméno (1389) potoka

Malčického u Krumlova.

Rožmitál,

městec u Kaplice, založený

bezpochyby od Voka z Rožemberka
a po jeho erbu Rosenthal jmenovaný. Týž
tu vyzdvihl farní kostel, jejž daroval (1259)
klášteru Vyšňobrodskému. Sice zůstal R.
přísl. hradu Rožemberka. Obec obdržela
!. 1681 od vrchnosti svobody. Erb: Modrý
štít, na něm u zpodu zlatá růže, nad tím
v pravo zl. hvězda a vlevo stříbrný půlměsíc.

Rožmitál (prv. Rosenthal),

město

11Březnice s hradem, založeným v l. 1250

až 1260 od Oldřicha, syna Budislava
z Březnice, jehož potomci se psali pp.

z Rožmitála,

zejména 1285 Protiva,

1318 Budislav a Oldřich. Ok. l. 1340
drželi je bratří Sezema a Oldřich. Sezema
daroval ]. 1347 svou polovici k arci

biskupství,

k němuž až do r. 1420

patřila. L. 1436 dostala se ta polovice

Janovi a VáclavoviZmrzlíkům ze Svoj
a Jan a později Jan (1—1389) sám. L. 1390 šína a ke konci 15. st. spojena s druhou
následoval Jindřich (1- 1412) a pak syn polovicí. Na této následovali 1367—1388
Místopisnýslovník:Část historická.
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Zdeněk, 1398—1454 Zdeněk odtud bratří

Rpužice, tolik co Erpužice.

Rtišovice (i Ertišovice), ves \: Pří
Lev & Protiva. Po smr1i Lvově (1- 1485)
následoval syn Zdeněk Lev (1- 1535) který bramě, n. s tvrzí, 1. 1369 statek Zdeňka
se nákladným živobytím zavedl. Věřitelé a Hrona a l. 1398 Ivanův. V l. 1407 až
proto se ve statky Adama syna uvázali 1437 držel část Bořivoj ze Svinař, po
a od nich jej vl 1550—1555 Floryan zději (1447) Jan Pinta a asi od r. 1491
Gryspek z Gryspachu vyplatil. L. 1567 Fremdárové
dán obci majestát na trhy. Po Floryanovi
(1- 1588) dostal se R. synu Janovi Jiříkovi
a když tento l. 1599 zemřel, jeho bratřím
a strýcům l.. 1612 ujal jej Floryan a
když R. 1620 v moc císařských padl,
zase jej s Mansfeldovými vojáky opanoval.

Proto

mu R. zabrán a zase darován

z Pruku (Jošt, 1524 Jan

a Kašpar, 1587 Adam, 1615 Jan). V 17. st.

drželi je Bynové z Bynu, od r. 1694
Karel Max. Lažanský z Bukové. Po
něm se vystřídalo mnoho rodin. R. byly
samostatným statkem do r. 1850 (H. Vl.
134.)

Rtyně, Rtín i Ertyně, ves u Teplice,

jk arcibiskupství. Arc1b1skup0védali n. vladyčí statek manský ke hradu Oseku,
05c1
svóboďyl. 1636, 1682, 1700,1714, jejž drželi 1333 Chřen, 1394 Cejnové a
\
1734.\Zá'mek několikráte vyhořel (1660, později Chrtové ze Rtína. Ve 14. st.
í

1724, 1813)
V R. narodil
(1- 1856).

ale vždy dobře obnoven. tu byl farní kostel a v 16. st. byla měste
se 1. 1795 Dr. J. A. Ryba čkem. Toto patřilo až do r. 1554 ke 510

E_„rbzModrý štít a na něm stř. ličkúm, pak k Doubravské hoře, v l. 1554

hradba, za níž stojí stř. věž s kranclemi, až 1586 k Malhosticům a pak k Teplici.
červ. střechou & zl. makovicemi. Na věži Fara a městské právo v 17. st. zanikly.
jest erb pp. z Rožmitála, černá sviní hlava
Rtyně, farní ves u Náchoda (již r.1368
na zl. štítě. (H. XI. 193, Slavík, Rožmitál.) farní), jež patřila .od nepaměti ke hradu
Starý Rožmitál (dřívei Staré mě Vizemburku a v l. 1509—1850 k Ná
sto), farní ves u předešlé, prvotní městce chodu. V 17. stol. fara zanikla; kostel
ke hradu R. patřící a proto již před 14. st. ]. 1679 z kamene vystavěn a l. 1786
s farním kostelem. Starý kostel shořel
zříz. při něm.lokalie, jež se stala 1854
l. 1794 a pak nový vystavěn. Kostelní farou.
Ruda, ves u N. Strašecího, ode dávna
knihy !. 1670 založeny. (Slavík, Rožmitál,
manský statek služebný ke Křivoklátu
M. 111. 63.)
Rožnov (snad z něm. Rosenau, něm. který d1želi 1437 Jan, 1454 Heřman,
Stradenitz, pův. i Stradanitz, Stradenilz, 1521 Jan Hrzek ze Mšena. Ok. l. 1530
což ukazuje na české Stradonice), ves seděl tu Hanuš z Nostic, jehož potomek
u Budějovic, jež se přip. r. 1259 &tehdá Burjan prodal (1581) tvrz R. cís. Rudol
vysazena byla za ves trhovou (r. 1262 fovi ll. Držena pak ke Krušovicům. (H.
Nové městečko) snad spojením dvou ves VIII. 912)
nic R. a St. Vok z Rožemberka
da
Rudec (velký), ves u Kostelce n L.,

roval R. (1262) kl. Vyšňobrodskému,

jež patřilal. 1260 kapitole

Olomou

ale král Přemysl vyměniv si jej připojil cké. L; 1323 byl R. v držení probošta

jej (1273) k šosu města Budějovic.

Pražského. L. 1420 uchvácen od svět
ských a držen v l. 1437—1454 ke Dra

R sklesl později na vesnici.
Rpety, vés u Hořovic, jež patřila r. 1186 žicům. Od r. 1454 drželi j'ej pp. z Vale
klášteru Kladrub. Ve 14. st. byla část čova, pak Samuelově z Hrádku, od nichž
vladyčí, část duchovní.Tato zapsána l. 1436 se dostal Markoltům z Tedražic.
pp. z Vrtby a držena pak ke Příbrami Asi od r. 1500 držen ke Svrčovicům a
a později 1520—1850 k Jincům. Druhá s nimi přip. k Brandýsu.
část patřila v 16. st. ke Komárovu. Dva
Rudeček, Rudeč malý, n. ves, nyní
dvorce patřily do r. 1583 k Točníku a položení na Starém Rudči od Kostelce
pak k Hořovicům, tři až do r. 1590 n. L. přes vodu. Na tvrzi seděli 1364 až
k Sv. Dobrotivé.
1386 Milota a Jetřich bratří, předkové

,

Rudkov — Ruprechtice

Hrušovských.
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Pak následovali 1411 Mik. : Gusku, 1431 Mik. Kyslšnk). Ještě

Ondřej Štuk, 1417 Jan Krabice z Veit l. 1446 držen k Honšteinu, ale později
mile. V druhé polovici 15. st. vše tu k Tolšteinu. Od vrchnosti vystavěn l. 1515
spustlo & patřilo k Jiřicům, s nimiž přip. kostel znova. Od prostředku 16. st. vy
k Brandýsu.
skytuje se jako městečko. Při rozdělení

Rudkov?

Rouchov? n. ves na klášter Tolšteinského panství (1566) dostal se R.

ství Želivském v krajině jižně od Hurn Jindřichovi ze lejnic, jenž tu víru
Lutherovu podporoval a nové sídlo vy
polce, snad u Krasoňova.

zdvihl. Týž prodal R. 1570 Kryštofovi.

Rudolfov \'iz Horky.

Rudolfstadt,
knížectví v Německu, jenž udělil mčku. (1579) svobody. Později
v l. 1579—1793 léno koruny České a zase byl držen k Tolšteinu a když tento
spustl, stal se sídlem panství, jež po smrti
naposled v držení rodu Švarcburského.
Rudoltice (něm. Rudelsdorf, pův. Ru Baltazara Měla ze Střelic prod. (1607)
dolfsdorf, lat. Rudolíi villa), farní ves Radslavovistar. ze Vchynic. Za něho
u Landškrouna, jež postoupena r. 1349 ]. 1614 celé město vyho'elo. Radslav dal
k biskupství Litomyšl. R. vyskytují se tvrz a mčko. R. s panstvím (1619) 01
vl. 1304—1358 jako statek kl. Zbraslav. dřichovi ze Vchynic. V l. 1624 polo
a až do r. 1506 držen ke hradu Land vice města skrze vojáky vypálena a později
v okolí od nepřátel pleněno. Statek Oldři
šperku a pak k Landškrounu.
chovi zabrán, ale 1. 1628 bratru jeho
Rudoltice, obec. Hrdoltice,
ves Vilémovi darován. Po zavraždění tohoto
u Nové Kdyně, l. 1379 na čtyři vladyčí darován R. Janovi Kryštofovi Lo'blovi
statky rozdělená. V 15. st. patřila část z Grainburk a, jehož dcery je prodaly
ke hradu Pušperku, ]. 1496 část k Bez
1656) Frant. Euseb. hrab. : Póttingu,
děkovu, 1505—1503 ke Švihovu. Pušper— manželu jedné z nich, jenž tu klášter ka
ská část držena v 16. st. k Polyni, část pucínův založil. Póttingové měli R. až do
1. 1711 k Úsilovu. Všechny pak koupeny r 1681, kdež prodán Ant. Floryanovi
k C'iuděnicům.

knížeti z Lichtenšteina,

Rudoltice,

jehož rod tu

n. ves u Přeštic jež se do byl do r. 1850 vrchností. Od nich zámek
Kladrub. a po ]. 1724 znova vystavěn. Kromě ohňů
vl. 1744, 1757 a 1804 škodily měku.
Rudweins, ve 14. st. německé pojme průchody vojenské, nejvíce ]. 1813, kdež
nování Stranné.
byla bitva v samém městě. Textilní prů.

staía r. 1239 klášteru
zději se nepřipomíná.

Rugehensenstein

slove r. 1359 fara, mysl, který tu byl již v 17. st., zmohl se

ku kteréž podávali bratří Oldřich &Erhart
2 R., páni na Velechově, ale není pochyby,
že se tu míní Velechov sám. Byl-li však
nějaký R. u Velechova, aneb v Čechách
aneb za hranicemi, není známo.

Ruchomperk viz Kouřim.
Rukendorf, ves u Vyšního Brodu, jež
se přip. r. 1278 a od té doby klášteru

Vyšňobrodskérnu

patřívala, byvši mu

darována Vítkem z Rožemberka.

Rumburk (prv. Ronberg,

tolik co

v 19. st. tak, že město rychle rostoucí
(od r. 1850 sídlo c. k. úřadův), brzy se
přičlenilo k největším městům v sev. Če
chách. Erb: Červený štít a na něm brána
otevřená s dvěma věžemi stříb. barvy.
V bráně stojí oděnec n dvéře modré jsou
ozdobeny po třech stříb. liliích Na \'ěžích
jsou lovecké trubkyl \-' pravo červená.
v levo modrá. Nad branou mezi \čžemi
jest zelené sítí, z nichž dra květy vynikají,
a mezi nimi jest stříb. labuť majíc na
prsou zl. kříž, v pysku zl. střelu a na
každém křídle modrý pruh se třemi stříb.
liliemi.

Ronov), město, prvotně ves patřící ke
hradu Honšteinu (v Sasích), avšak bylo
tu také manství k témuž hradu, proto
k farnímu kostelu podávali páni a někdy
Ruprechtice (něm. Ruppfrsdorf). farní
manové (1363 Opeček z Naptic, 1403 ves u Broumova, v níž byl farní kostel
Ota a Albert br. : Hrbic, 1427 Ješek a již ve 14. st. R. byly otie dáma majet
*
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kem kláštera

Ruprechtice — Rybná

Břevnovského.

Kostel skupství &potom připojena k šosu města
Berouna.

l. 1723 znova vystavěn.

Ruprechtice, Roprechtice, Oprech

Rvenice, Ervenice

(něm. Seestadll,

tice, ves 11 N. Kdyně, odkudž se psal dříve jen See, lat. Lacus), město, prvotně
l. 1434 Jan Vycher. R. patřily až do vladyčí sídlo, jež se přip. r. 1238, jsouc
r. 1534 ke hradu Heršteinu, v l. 1534 sídlem Alberba Načeplukovice a l. 1281
až 1547 Domažlické obci, pak k Úňovi— bratří Bohuslava & Nevlasa, jichž potomci
cům, potom k Chocomyšli a později k Chu byli Planští
ze Žeberka. Ve 14. st.

děnicům.

tu byl farní kostel, jehož patrony byli
Bedřich a Bořita. Onen
jež s Hynkem (1364) a l. 1370 sám obda
patřila r 1273 klášteru Tepl., a to až roval obec. Jiné svobody dal 1393 a 1399
do r. 1434, pak s Hroznětínem k Lokti VilémZajíc z Hazemburka. Část pa
a od r. 1489 k Ostrovu.
třila v l, 1417— 1500 ke hradu Borku;
Ruprechtov (Ruprechtsgrun), n. ves ostatek s tvrzí a kostelem držel 1406 Ota
v okolí vsi Watzkenreut, vl. 1185 a 1199 z Ilburka a l. 1434 patřil k Eisenberku.
majetek kláštera Valdsaského.
L. 1500 patřily R. ke hradu Borku, jehož
Ruprechtsreut, n. léno koruny České držitelé !. 1500, 1515,1536 a 1554 obec
ještě 1. 1501 doznávané al. 1630 pro osvobozovali. Kryštof z Karlovic prodal R.
mlčeně.
(1571) Bohuslavovi star. z Michalovic,
Ruprechtstein, ve 14. st. přísl.koruny jenž si tu nové hospodářství zařídil. Z toho
České, ale záhy odcizené.
iodu tu poroučeli 1575 Daniel, 1578 Petr,
Rusavka,
n. ves mezi Holubici a Mi— 1586 Diviš, jenž skoupil díly spoludědicův,
nici, prv. statek kapitoly Vyšehradské, za l. 1603 s Bohuslavem. L. 1612 skoupil
stavený po r. 1420 Václ. Prudkému
je Bohuslav. Oba obec sužovali. V l. 1622
z Kopisti, od r. 1440 přísl.Buštěhradu. až 1850 patřily R. k Novému sedlu a od
Rušinov, ves u Chotěboře, n. s tvrzí, držitelů obdržely v l. 1662, 1672, 1715
v l. 1398—1415 rodiště bratří Hertvíka, svobody. V 17. st. vyskytuje se také po

Ruprechtov

Ruprechtsgvůn),

(něm. Ruppeslgrůn, pův. 1362—1383
ves u Hroznětína,

Janka, Trojana a Janka z Ostružna

:: jmenování Weida

neznámého původu.

pak jich potomstva. V 15. st. spustla tvrz, Erb: Štít stříbrný & na něm strom vrba
jíž pak Jiří a Václav bratří prodali (1491) (weide) i s kořeny, nad štítem helma ote
br. Trčkům z Lípy. R. pak držen vřená s přikryvadly stř. a zelenými a nad
k Vilšteinu & Lichnici, od r. 1567 k Lipce, tím táž vrba.
1620—1695 k Modletínu a odtud k Malči.
Rybitví, ves u Pardubic, až do r. 1377
(H. XlI. 304.)
přísl. hradu Blatníka a odtud kláštera
Ruzyně, ves u Prahy, jež l. 993 od
Boleslava ll. dána kl. Břevnovskému v Opatovicích. Po zboření tohoto drženo
ke Kunětické hoře od níž v l. 1488 až
a v jeho držení se do r. 1420 i s dvo 1491 bylo zastaveno. V l. 1560—1850
rem a tvrzí nacházela. Avšak dvorec jeden patřilo k Pardubicům.
patřil l. 1227 kapli sv. Václava. Ok. l. 1420
Rybitví, ves, v níž opatové kl. Hradiště
opanována od Pražanů a pak udělena
dvěma sousedům. Od 16. st. patřila ke založili farní kostel. Když pak při ní město
Hradiště mnichovo vysazeno, podržel kostel
statkům nejv. purkrabství.
s farou jméno R., a tak se části města
Růže (staroč. U ráže), 11.ves v okolí i v 16. st. říkávalo.
Čáslavě, jež se dostala r. 1242 křižovní
Rybná, Česká R., ves u Skutče,
kům Pruským.
Rvačov, n. dvůr u Žiželic. Jan starší v l. 1392—1850 přísl. hradu Rychem
Kapoun ze Svojkova prodal jej 1. 1593 burka.
Zikm. Cedlicovi : Vilkova.
Rybná, Česká R., ves u Žamberka,
Rvačov, n. ves v okolí Berouna, jež v 15. stol. přísl. hradu Litic & později
se přip. r. 1260. Před tím byla na bi (1608—1850) Žamberka.
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Rybná dlouhá — Rychemburk

Rybná dlouhá, 1. 1352 název Suché

Rybné.

Nebeská

Rybná, farní ves u Rych

nova, v níž byl farní kostel již před
r. 1355. R. patřívala od nepaměti k pan
ství hradu Rychemberka (Liberka). S ním
v 15. st přip. k Liticům, pak patřila ok.
1500—1558 k Potšteinu a v 1. 1558 až
1850 k Rychnovu. V 17. st. zanikla fara,
avšak l. 1662 zase zřízena.

Německá Rybná, farní ves u Žam
berka. v níž byl farní kostel již před
r. 1354. R. patřila k starodávnému dě

dictví pp. z Potšteina

a od r. 1365

Rybník, !. 1558 pustá ves na klášterství
Plasském, bezpochyby táž co Rybnice.

Rybník,

n. dvůr u Kaplice, jenž se

jen 1. 1397 připomíná.

Rybnov,

ves u Lipého. n. tvrz, zalo

žená na zboží Milěanském, před 1. 1437

od Zikmunda z Vartemberka

koupe

ném, a to asi ok. l. 1437. Zikmundova
manž. měla tu své věno. R. zůstal v držení
potomků Zikmundových (Jana 1443 až
1464, Kryštofa 1465—1489 a Václava
1504 a t. d.), kteří přikoupili mnoho
okolních statků a zřídili panství, jehož
sídlem po opuštění R-a byl napřed Vít
kovec a pak Nový zámek.

držena ke hradu Žampachu. V 15. st. pa
třila k Liticům a tak asi do r. 1608, a
Rychemberk víz Liberk.
později k Žamberku. V 17. st. zanikla
Rychemburk (obec. Lichumburk,
fara; l. 1777 zříz. tu lokalie a l. 1852 pův. Richenburk, t. j. Reichenburg),
ara.
zámek s Předhradím neb Radyní, mě
Pustá Rybná (pův. Moravská R.), stečkem někdy ke hradu přihrazeným, před
ves u Poličky, v l. 1392—1850 přísluš. r. 1325 statek Heřmana : Mrdic. jenž
hradu Rychemburka.
jej prodal Tasovi. L. 1349 držel jej Beneš

Rybná, Suchá R (ve 14. st. dlouhá), z Vartemberka
ve 14. stol. přísl. hradu Potšteina a od
17. st. ke Kostelci.
Rybná, n. ves, l. 1394 přísl. Kropšláku
u Nových Hradův a snad část této vesnice.

(" j. 1361), po němž

bratří dědili. Později držel jej Smil Fla

ška z Pardubic

(1- 1403) a po něm

syn Arnošt. L. 1425 opanován R. od pod
obojích a velel tu v l. 1427—1432 Jiří

Rybná, n. ves u Opatovic, soudíc odtud, Kroměšín

z Březovic. Ok. ]. 1436 uvá

že l. 1591 tu byla pustotina řečená Ry zal se v něj Jan. syn Arnoštův, jenž ]. 1439

bensko
(P. A. [V. 2. 91.)
Rybňany (prv. Rybňané), ves u Žatce,
l. 1410 statek bratří Bedřicha a Zbramíra,
]. 1510 Alše z Koporče al. 1519 ně

zemřel. Pak jej držel Jan Pardus z Vrat
kova (1443 —1466) a pak potomek jeho

Vilém, po němž dědila matka Anéžka Sla
vatovna. Po této (1- 1501) dědil syn z tře
kolika zemanův. L. 1533 dostala se část tího manželství Jindřich z Valdšteina
Janovi Žateckému z Vejkrštorfu, (1' 1537) a když se synové tohoto dělili,
ostatek patřildo r. 1547 obci Žatecké. dostal jej Vilém, jemuž l. 1547 zabrán.
V 16 st. se tu držitelé rychle střídali; R. zastaven potom sirotkům n. Zikmunda
1570 přip. k Ličkovu, ale zase prodány. Robmhápa ze Suché (1552)al 1558
z Dubé,
Vl. 1584—1607 patřily Hruškům z Března, prodán Zdeňkovi Berkovi
od r 1614 Gedeonovi Pernklovi 2 en jehož rod (1572 Václav, 1600 Lev Burjan,
raitu, jemuž l. 1623 zabrány. (Pozdější 1625 Františka, 1641 Matěj Ferdinand
držitelé v Sommer. topogr. Zat. kr. 76.1 1- 1644, 1650 Bohuslav Ferd, 1659 Frant.
Rybníček, n. ves blízko Svojšína, k ně Karel, 1669 Frant. Antonín, 1- 1706) R.
muž 1. 1379 patřila.
až do vymření katolické pošlosti držel.

Rybníček,

Rybník,

n. ves v těch Potom držela R Františka Berkovna

končinách, kde stojí kostel sv. Štěpána (“I-1714) s manž. Vilémem Leop. ze Vchy
na Novém městě Praž.
nic, pak dědil Václ. Albrecht z Vrbna
Rybník, ves u Lanškrouna, jež se do & l. 1718 k. R. Václ. Norbert ze Vchy
stala r. 1292 klášt. Zbraslavskému. nic Vchynští (Štěpán Vilém 1- 1749,
V l. 1358 —1589 patřil R. k Landšperku Frant. Jozef -'r 1752, Marie 1- 1763, Filip
& pak k Landškrounu.
“|“ 1827) drželi R. do r. 1823. Tehdá se
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Rychleby — Německý Rychnov

dostal kníž. rodu Taxisovskému. Při ko
stele 1752 vystavěném zříz. lokalie a 1862
fara. Znamenítý rodák A. Heyduk (nar
1835). Erb: Modrý štít a na něm mě
stečko hrazené s kostelem, za nímž vy
niká hrad. (H. 1. 7.5)

Rychleby, vl. 1352—1385 pojmeno

vání farního kostela Kounovského.

Rychnov (z něm Richenaue, t.j. bo
hatý luh), farní ves u Jablonce, již r 1361
farní, jež patřila od nepaměti až do r. 1423

klášteru

Hradištskému. R 1425 ujal

ji Jan Ralsko z Vartemberka.

V 15. st.

jehož potomci (Frant. Karel 1- 1700, Nor
bert Leopold 1“ 1716, Frant. Karel 1- 1753,
Frant. Jozef 1- 1758. Frant. Jozef-|- 1825,
Frant. Antonín 'l- 1861) tu byli do r. 1850
vrchností. L. 1676 založen tu nový zámek,
l. 1714 založena kolej piaristů s latin.
školami. L. 1768, 1782, 1794, 1828 oh
držela obec majestáty na potvrzení svobod.
L. 1837 kostel sv. Trojice (v l. 1594 až
1602 založený) znova stavěn. L. 1850
stal se R. sídlem c. k. úřadův. Znamenitý
rodák F. M. Pelcl (nar. 1734). Erb: Štít
růžový, v"němž jelen s rohy nahoru zdvi
ženými, an jest polehl na nohy, na němž
panna sedí v modré sukni podávajic témuž
jelenu dvou lístků lekna k ústům. (H. ll.

držen k Malé Skále, v l. 1538—1565
k Rohozci a v l. 1565—1850 ke Svija
nům. Fara l. 1623 zanikla al. 1686 zase
obnovena. Kostel dřevěný l. 1712 rozebrán 181; Sedláček, Rychnov)
Rychnov (něm. Reichem, farní ves
a nynější kamenný najiném místě vystavěn.
Rychnov nad Kněžnou, město, zalo—u Benešova, v níž byl farní kostel před
žené nedlouho před r. 1260 jako hrad r. 1360. R. patříval od nepaměti ke statku
a potom hradu Vra
a podhradí od Heřmana z Drnholce, Těchlovskému
předka Rychnovských z Rychnova. binci. Později patřil k Litýši a Byškovi
Potomci jeho Jetřich (1355—1378) a Voj cům. L.. 1613 prod. jej Anna Brožanovská
patřil pak do
těch potvrdili l. 1378 pořádek soukenníků, Janovi ze Štampachu,
pak následovali bratří Jetřich (1391), Heř konce 17. st. ke Koštlcům a pak (až 1850)
man a Hynek a vedle těchto dvou od k Libčevsi. Při kostele 1713 vystavěném
r. 1411 bratří Jan, Jetřich a Hynek. fara,jež l. 1623 zanikla, ]. 1787 obnovena.
V 15. st. drželi polovici Jan mladší (1440
eský Rychnov, městec u Kaplice,
až 1471) a synové jeho Albrecht a Heř prvotně přísl. hradu Rožembcrka, a to
man (1487), druhou polovici Václav (1448) až do r. 1502, odtud pak kláštera

až do jeho zru—
Jindřich & Heřman. panen. v Krumlově
Držitelé vl. 1487—1488 obdarovali obec šení (1782) a v l. 1880—1850 přísluš.
a l 1488 vymohli majestát na pečet a panství Krumlovského. L. 1646 založeny
trhy. Vilém z Pernšteina skoupil ]. 1497 kostelní knihy. Abatyše Anna vystavěla
R. a připojil k Potšteinu. Od pánův ob— (1655) nedaleko R. kostel P. M. sněžné
držel R. v l. 1498—1547 rozličné svo u Svatého kamene, kterýž v letech
body. 1... 1556 dostal se R. Arnošt0vi potomních (1666, 1701, 1708) rozšiřován
a po něm synové

falckrabf

na Rýně, po jehož smrti a stav se znamenitým pro pouti k němu
udělen Albrechtovi falckrabí. Po konané, l. 1797 slavně posvěcen. L. 1753
něm spadlo panství na krále a najato založena při něm administratura. Fara
l. 1571 obci. L. 1577 prod. Burjanovi v městci trvala od 14. st. Erb l. 1537
Trčkovi z Lípy, jenž tu novou tvrz propůjčený: Modrý štít a na něm sosna,
vyzdvihl a obec obdaroval. Po něm ná u spodku nad kořenem jejím z pravé půl
sledoval l. 1587 Kryštof
Betengl hvězdy (abatyše Bohunky ze Šternberka)
z Najenperka,
jenž byl na poddané a z druhé strany půl červ. růže vyniká
laskav (1- 1602). L. 1623 zabrán R. po a při kořenu té sosny ježek sedí. (T. B.
smrti Kryštofa synovce jeho a prodán 277)
Vincent. Muešingrovi.
L. 1629 založ. Německý Rychnov, farní ves 11No
kost. knihy. L 1636 zdědila R. císařova vých hradů, jež se přip. r. 1261. Anežka,
Eleonora &prodala jej (1640) A1 brech— vdova po Pelhřimovi z Třeboně, darovala

tovi Libšteinskému z Kolovrat, podací zdejší 1261 klášt. Vyšhobrod
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skému, což il.

1291 Smil z Nového 1358 Pelhřim a Mikuláš, 1375 onen s Vi

hradu opakoval. Ves zůstala přísl. N0
vého hradu. Podací vykonávali do r. 1402
opatové, pak páni z Rožemberka, a po
zději až do nynějška opatové. Část vsi

lémem, 1404 Mikuláš a Vácslav. V 15. a

16. st. žil rod Rynareckých
narce.

z Ry

L. 1457 držel větší část Mark

vart z Kamenice. Dvůr jeden patřil Pel

držel l. 1433 Oldřich Veseléř; touž da hřimovské obci a v 16. st. 11N. Rychnovu,
roval Václav z Rovného (1506) k oltáři k němuž i ves připojena. Fara, jež v 17. st.
sv. mučedníků v Krumlově. (T. B. 288.) zanikla, l. 1708 obnovena a kostel l. 1707
Německý Rychnov, farní ves u Vyš znova vystavěn.

ního Brodu (v 15. st. R za lesem, pod
Rynholec (z něm. Rinholds, Reinholds),
Vítkovým kamenem, od 16. st. N. R.). ves u N. Strašeciho, jež se |. 1330 přip.
R. byl statkem kláštera sv. Anny a zapsán
l. 1421 Petrovi a Ctiborovi z Kačice,

Ve vsi, která ode dávna k Vítkovu Hrádku
patřívala, tuším, ok. l. 1303 kostel vysta
věn. Týž vyskytuje se později jako farní
&podací náleželo pp. z Rožemberka. Jan
2 R. daroval

ač tu zůstal zemanský statek. Později do—

sáhli R. pp. z Martinic

tu 1. 1465 dvě sedliště klá— Smečnu.

a drželi je

šteru ve Vyšním Brodě. Od 16. st. patřil
Rynoltice (něm. Ringelshain, pův. Rí
R. ke Krumlovu. Kostel l. 1673 znova noldshain, lat. Rynoldi villa), farní ves
vystavěn. (T. B. 325)
u Jablonného, v níž byl farní kostel před
Nový Rychnov, městecu Pelhřimova, :" 1364. R. patřívaly k panství hradu
ode dávna statek biskupství a přísl. Červ. Lemberka. V 15. st. spustla ves i s ko
Řečice ve 14. st. s tvrzí a far. kostelem.
stelem. L. 1669 kostel vystavěn znova a
Po r. 1521 oddělen od Řečeče a byl l. 1746 rozšířen; při něm zříz. l. 1787
v držení Leskovcův (Vlachyněj- 1574, lokalie a l. 1858 fara
Kryštof). Od tvrze obnovené za nich po
Rynoltov(něm.Rinoltsgrůn, Reinholds
chází jméno. Ke sklonku 16. st. spojen
zase s panstvím Řečickým a l. 1623 k arci grilu), 11.ves v okolí Hroznětína, která se
biskupství navrácen. L. 1642 obnovena ještě 1. 1459 připomíná. L. 1273 patřila

tu duchov. správa. Erb: Červený štít a
na něm stř. zeď se stínkami, branou ote
vřenou a černou mříží vyraženou; za
hradbou jsou dvě věže, každá s oknem,
cimbuřím, černou střechou & zl. makovi
cemi. Mezi věžemi hlásný troubící pod
pás vyniká maje modrou kazajku a černý

kl. Teplskému.

Rytířov viz Libeč.
Ryžemberk starý, hora, nyní řečená
Příkopy, mezi Heršteinem a Prudicemi
(u N. Kdyně), v 16. st. St. R. jmenovaná,

a to proto, poněvadž předkové Švihov

ských z Ryžemberka

tu měli ve 13.

klobouk. (H IV. 278, M. XIII. 75, J. Hille, (a snad již ve 12.) st. svoje opevněné

sídlo.
monografie.)
Ryžemberk, hrad zbořený 11N. Kdyněl
Ryjice (pův. Ryjici), ves 11Ústí n. L.,
jež se přip. r. 1186. Křižovníci Svato založen nedávno před r. 1279 od Děpolta
mářští obdrželi ji před r. 1179 od Hroz— Drslavice, předka Švihovských, jehož sy
naty a Měška bratří 2 Peruce. V 16. st. nové jej 1. 1297 společně drželi a později
patřily ke hradu Blansku a později k Břez Břetislav jediný. Od r. 1348 drželi jej
n1c1.
bratří Břeněk a Děpolt, pak Ojíř (1372
Rymany, dvůr, n. ves u Červeného až 1395) a l. 1403 Břenek. Po těchto
Újezdec. L. 1545 byla pusta, ]. 1688 zase pp. z Ryžemberka dostal se R. pp. z Ja

stála.
Rynárec

nartova

novic,

z nichž tu seděli 1407 bratří

(z něm. Rinhards, t. j. Ry Racek a Bohuslav a později jich bratří,
ves, farní ves u Pelhřimova. pak Racek, syn Rackův (1' 1461). Po

R. 1203 posvěcen tu farní kostel sv. Tro tomto následovali synové Smil a Volf.
jice, sv. Kříže a sv. Maří a, tuším, tehdá Tento jej prodal l. 1497 spolku pro sta—
ives založena. Patrony téhož kostela byli vení loupeží. Později jej držel Jindřich
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Prušenk
a l. 1499 syn jeho Oldřich Ryžemberk, pojmenování hradu, který
z Hardeka.
Tento jej prodal Břetisla patříval pánům ze Mšeného, po němž se

voví Švihovskému z Ryžemberka

také psali z Ryžemberka, bezpochyby hradu

(1508), od něhož jej převzal bratr Václav
a zůstavil synu Janovi Půtovi. Tento (1524)

Šebína.

Ryžemburk viz Osek &Žernovy.
Rzavý, Zerzavý, véska u Tábora,

jej prodal Volfovi Ryžemberskému

: Janovic, po němž (1543) páni z Gut— l. 1353 sídlo Rynartovo a v l. 1370 až
šteina následovali, totiž Anna : Říčan, 1386 Chvalovo. Ok. l. 1406 vládl tu Víta,
1552 Jiří a Albrecht, pak onen sám jehož potomci se psali Vítově ze Rza

ze R. Ví
(1- 1597) potom Jindř. Burjan. L. 1620 vého. Také žili Lapáčkové
R. od císařských dobyt, pak zabrán a prod. tově připojili R. k- Záhoří, s nímž k.
1623 Janovi Filipovi Kracovi z ar k Chotovinám.
fenšteina
(1-1635). Tehdá již vrchnost Rzen, n. dvůr v okolí Štěchovic, jenž
sldlela v Koutě a R. byv opuštěn byl patřil ve 14. st. (1310) kl. Ostrov—
1. 1676 zříceninou. (H. IX. 59.)

Ry'

'

knový„ '.

skému.

L. 1436 zapsán Jeronymovi, Ja

* 'prvotní novia Buškovibr. z Čeěelic.al.1448

hradu na Netřebích (v. t.) postaveného. k. zase od kláštera.

S.
Saalfeld, n. leno koruny České, ]. 1630 šteru Kladrub. a bezpochybyjest to
přísl. Saika Altenburského.
tožná s předešlou.
Sabeč, dvůr při městě Chlumci n. C.,
Sadl, ves u Hostouně, dobře česky
jenž v 16. st. býval zemanským sídlem. Sedlec.
Saběnice, prv. Saběnici neb Sobě
Sadlno, dvůr, n. ves s tvrzí u Slabec,
nici?, \'es u Mostu, po níž se mazýval n. služebně manství ke Křivoklátu. Ok.
r. 1281 Vlček ze S. Ve 14. st. tu byly l. 1385 drželi je Otík, Drahoslav & Mikeš

zemanské statky (1337 Erhart, c. 1380 Kadeřavý, od r. 1420 Janek, 1428 Jan
Arnolt, 1383 Martin a Ondřej, 1384 Zde Drahon. Později žil rod Vršův ze Sa
něk, 1437. Petr. V 15. st. patřily části dlna. Jiná část patřila v 15. st. Borňům
ke Koporči a k Bílině. Hanuš z Fictum ze Slabec. Obě části po r. 1455 slou
prodal před r. 1540 ves S. obci Most čeny a připojeny později ke Slabci. Mezi
ské, která byla tu do r. 1850 vrchností. tím S. spustlo. (H. Vlll. 110.)
Sadouice, Sadenice, n. ves nyní
Kromě ní drželi Bílinští páni čast do
r. 1551, část patřila l. 1565 ke kl. Světe ovčín u Rožmitálu. jež se od r. 1349
ckému a ještě l. 1789 tu byl svobodnický jako přísl. hradu Rožmitálu připomíná.
dvůr.
Po spuštění vesnice založen tu ok. l. 1569
Sačany, kostel u Třebetína (Ledče), nový dvůr.
Sadová, Sadový, ves u -Kr. Hradce.
n. ves a vlad. sedění, jež držel ]. 1347
Arkleb ze S. Ve 14. st. tu byl farní kostel, jež patřila od r. 1241 křižovníkům
jehož podací náleželo křižovníkům s červ. Pruským,
ale ve 14. st. byl tu vladyčí
srdcem. V 15. zahynula ves a zůstal tu statek (Sobek “|- j. 1390). L. 1448 seděl
ze
samotný kostel, jenž patřil do r. 1533 na tvrzi Petr. předek Sadovských
k Vrbce, odtud k Dobrovítovu a od 17. st. Sloupna,
kteří (Václav 'i' 1483, Jan,
11 Ledči.
1497 Mikuláš, Adam 1“1552, Petr-|- 1562,
Sádek, n. dvůr a ves u Setče (Blovic', Adam 1- po r. 1576, Jan 'i' 1594, Václav
odkudž snad pocházel (1421) Jan Saska 1" 1598, Jiří) tu do r. 1623 seděli. Tehdá
ze Sádku.
V 15. st. spustl & patřil přip. S. ke Smiřicům. Od r. 1646 drželi
i. 1545 k Setči.
ji Macákové z Ottenburka, l. 1652

Saden,

n. ves, jež patřila r. 1239 klá dědil Jan Arnošt Šafgoě,

jehož rod tu

Sadová — Samšina

485

do r. 1788 seděl. Pak následovali Hra lený, na kterémž kostelíček a věžez kva
ničtf z Grencenšteina a od r. 1829 drátů postavené stojí.
hrab. z Harachu. Ke sklonku 18. st.
Sahlich, n. ves u Paliče v okolí Cheb
ském.
vystavěn tu nový zámek. (H. V. 341.)
Sadová, n. ves severových. od Osečka
Sacherles, ves u Nových hradů, spra
(Poděbrad), jež se přip. r. 1228 mezi vedlivě česky Kamenná.

statky kláštera

sv. Jiří. L. 1414 byla

část v držení křižovníků řádu sv. Jana.
Později se nepřip.
Sadová, n. ves neb dvůr v okolí Zbra
slavě, který patříval k biskupství, avšak
(1268) Přemysl II. jej ujal a připojil ke
sxému hospodářství ve Zbraslavi. Později
se nepřip.
Sadovice, ms 11.v blízkém okolí Nov.
Bydžova (1334)

Sadská,

město, prvotně knížecí hrad,

Sachsenberg,

n. léno koruny České,

jež i. 1549 ponecháno při Sasích.
Sála, potůček u Vraného & Skochovic
do Vltavy tekoucí, jenž se přip. v zákl.
listu Břevnov. (993).

Salabeč, hora, n. s jezerem (nyní
Schwarze Teiche aneb Am Quarresteige)
u Frydlantu (1591).

Saldenštein, snad lépe Galdenstein
viz Orlík.
Samechov starý, ves u Uhl Janovic,
Hovědliny, ]. 1318

jenž stál na návrší, kdež jest kostel sv. Apo— v němž stála tvrz

lináře. PoJlé starých pověstí založen jest
kostel ten od knížete Bořivoje II. (1117
až 1120). L. 1110 držen tu sněm obecný,
l. 1124 nocoval tu sv. Ota, biskup Bam

sídlo Pavlovo. Odtud se psali Samechovci

z Samechova

(1380 Bohuněk. 1398

Matěj, 1407 Mikuláš, 1420 Vaněk). Část
patřila již v 15 st. k Pobipsům, celá ves
berský, & l. 1138 svolal sem Soběslav ]. od konce 15. stol. až 1615 ke Zruči a
panstvo, aby přísahalo věrnost synu jeho odtud ke Kácovu. (H. XII.)
Vladislavovi. Od r. 1144 vyskytuje se tu
Samoplesy, n. ves v okolí Čáslavě,
proboštství (1144 Pula, 1160—1176 Al mezi Potěhy, Žleby a Vilímovem, jež se
bert, 1197—1208 Arnolt, 1224—1227 dostala 1242 křižovníkům Pruským darem
Martin, 1238—1239 Štěpán) s kapitolou. od Jana Zbraslavice. V 15. st. tu byl
l.. 1189 byl tu zase hlučný sněm a vl. 1235 dvůr náležitý ke komendě Drohovskě. Týž
až 1251 tu králové přebývali. Později řídil spustl ok. l. 1420 a 1618 přip. se v těch
kapitolu probošt (1269—1306) Jan. Ještě místech pole Samopleské.
Václav II. tu r. 1302 přebýval, ale po
Samosoly, ves u Kamenice n. l..,
zději připojeno zdejší hospodářství k Podě vl. 1385—1415statek Jana Zoubka
bradům. Arnošt arcibiskup, jenž tu býval ze 5.
děkanem, založil tu klášter a znova nadal,
Samotín, nová Véskau Šumfeldu (Něm.
neb l. 1362 přenesena kapitola ke kostelu Brodu). Prvotně tu byla ves založená po
sv. Apolináře v Praze. Klášter za Beneše r. 1258 u hory Lettenberku a proto něm.
probošta (1375—1389) a později obdržel Let/endorf zvaná (1303). Patřívala ke
dary od příznivcův, ale 1. 1421 vyvrácen. hradu Ronovci a pak ke Krupé. od níž
Obec obdržela l. 1493 první svobody a !. 1544 již jako pustina prodána
l. 1562 povýšena na městečko. V l. 1570,
Samšina, farní ves u Sobotky, v níž
1586 obdržela nové svobody, ale mnoho byl far. kostel ve 14. st. S. drželi 1359
listů pobrali Švédové, když sem l. 1639 Ješek, 1368—1375 Jan Sušec, 1392 Jan
vpadli. Za to obdržela svobody od Ferd III. Ondřej a Václav bratří Kulové, 1403 Jan
a Leopolda I. L. 1665 všechna S. vyho Bořičkaa později Samšinští
z Sam
řela Po r. 1721 vystavěna u mčka. kaple šiny. V 16. st. drželi ji Vančurové
ze
nad Studánkou a malé lázně, což ok. l. 1777 z Řehnic, od r. 1534 Seletičtí
zvětšeno. Od cís. Josefa II. povýšena S. Smojna, odtud Gerštorfové
(Abra
na komorní město. V S. narodil sel. 1766 ham "" 1579, pak synové). L. 1620 k. je
Fr. Němeček. Erb 1. 1562 udělený: Čer Barbora Berkova,
pak patřila ke kníž.
vený štít v něm u zpodku trávníček ze Frydlantskému. Od r. 1643 patřila Hu
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Prušenk
a l. 1499 syn jeho Oldřich Ryžemberk, pojmenování hradu, který
: Hardeka.
Tento jej prodal Břetisla patříval pánům ze Mšeného, po němž se

vovi Švihovskému z Ryžemberka

také psali z Ryžemberka, bezpochyby hradu

ebína.

(1508), od něhož jej převzal bratr Václav
&zůstavil synu Janovi Půtovi. Tento (1 524)

Ryžemburk viz Osek a Žernovy.
jej prodal Volfovi Ryžemberskému
Rzavý, Zerzavý, Véska u Tábora,
z Janovic, po němž(1543) páni z Gut 1. 1353 sídlo Rynartovo a v l. 1370 až
šteina

následovali, totiž Anna z Říčan, 1386 Chvalovo. Ok. ]. 1406 vládl tu Víta,
1552 Jiří a Albrecht, pak onen sám jehož potomci se psali Vít'ové ze Rza
ze R. Ví
(1- 1597) potom Jindř. Burjan. L. 1620 vého. Také žili Lapáčkové
R. od císařských dobyt, pak zabrán a prod. tově připojili R. k Záhoří, s nímž k.
1623 Janovi Filipovi Kracovi z Šar k Chotovinám.

fenšteina

Rzen, n. dvůr v okolí Štěchovic, jenž

(1-1635). Tehdá již vrchnost

sídlela v Koutč & R. byv opuštěn
1. 1676 zříceninou. (H. lX. 59.)

byl patřil \'e 14. st. (1310) kl.

skému.

Ostrov
L. 1436 zapsán Jeronymovi, .la

Ryžemberk nový, pojmenováníprvotní novia Buškovi br. z Čečelic

al. 1448

hradu na Netřebích (v. t.) postaveného. k. zase od kláštera.

S.
Saalfeld, n. leno koruny České, !. 1630 šteru Kladrub. a bezpochybyjest to
přísl. Saska Altenburského.
tožná s předešlou.
Sabeč, dvůr při městě Chlumci n. C.,
Sadl, ves u Hostouně, dobře česky

jenž v 16. st. býval zemanským sídlem. Sedlec.
Saběnice, prv. Saběnici neb Sobě
Sadlno, dvůr, n. ves s tvrzí u Slabec,
nici?, \'es u Mostu, po níž se nazýval n. služebně manství ke Křivoklátu. Ok.
r. 1281 Vlček ze 5. Ve 14. st. tu byly l. 1385 drželi je Otík, Drahoslav a Mikeš
zemanské statky (1337 Erhart, c. 1380 Kadeřavý, od r. 1420 Janek, 1428 Jan
Arnolt, 1383 Martin a Ondřej, 1384 Zde Drahon. Později žil rod Vršův ze Sa
něk, 1437 Petr. V 15. st. patřily části dln a. Jiná část patřila v 15. st. Borňům
ke Koporči a k Bílině. Hanuš z Fictum ze Slabec. Obě části po r. 1455 slou—
prodal před r. 1540 ves S. obci Most čeny a připojeny později ke Slabci. Mezi
sk ě, která byla tu do r. 1850 vrchností. tím S. spustlo. (H. Vlll. 110.)
Sadonice, Sadenice, n. ves nyní
Kromě ní drželi Bílinští páni část do
r. 1551, část patřila l. 1565 ke kl. Světe ovčín u Rožmitálu. jež se od r. 1349
ckému a ještě 1. 1789 tu byl svobodnický jako přísl. hradu Rožmitála připomíná.
dvůr.
Po spuštění vesnice založen tu ok. 1. 1569
Sačany, kostel u Třebetína (Ledče), nový dvůr.
n. ves a vlad. sedění, jež držel l. 1347
Sadová, Sadový, ves u Kr. Hradce,
Arkleb ze S. Ve 14. st. tu byl farní kostel, jež patřila od r. 1241 křižovníkům
jehož podací náleželo křižovníkům s červ. Pruským,
ale ve 14. st. byl tu vladyčí
srdcem. V 15. zahynula ves a zůstal tu statek (Sobek 1- j. 1390). L. 1448 seděl
ze
samotný kostel, jenž patřil do r. 1533 na tvrzi Petr, předek Sadovských
k Vrbce, odtud k Dobrovítova a od 17. st. Sloupna,
kteří (Václav 'l- 1483, Jan,
k Ledči.
1497 Mikuláš, Adam 1- 1552, Petr 1- 1562,
Sádek, n. dvůr a ves u Setče (Blovic', Adam 1- po r. 1576, Jan 1- 1594. Václav

odkudž snad pocházel (1421) Jan Saska “|“1598, Jiří) tu do r. 1623 seděli. Tehdá
ze Sádku.
V 15. st. spustl a patřil přip. S. ke Smiřicům. Od r. 1646 drželi
]. 1545 k Setči.

Saden,

ji Macákové z Ottenburka,

n. ves, jež patřila r. 1239 klá dědil Jan Arnošt Šafgoč,

]. 1652

jehož rod tu
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Sadová — Samšina
do r. 1788 seděl. Pak následovali Hra

ničtí : Grencenšteina
hrab.

z Harachu.

lený, na kterémž kostelíček a věžez kva
postavené stojí.
Sahlich, n. ves u Paliče v okolí Cheb
ském.

aod r. 1829 drátů

Ke sklonku 18. st.

vystavěn tu nový zámek. (H. V. 341.)

Sadová, n. ves severových. od Osečka
Sacherles, ves u Nových hradů, spra
(Poděbrad), jež se přip. r. 1228 mezi vedlivě česky Kamenná.

statky kláštera

sv. Jiří. L. 1414 byla

část v držení křižovníků řádu sv. Jana.
Později se nepřip.
Sadová, n. ves neb dvůr v okolí Zbra
slavě, který patříval k biskupství, avšak
(1268) Přemysl II. jej ujal a připojil ke
Svému hospodářství ve Zbraslavi. Později
se nepřip.
Sadovice, ves 11.v blízkém okolí Nov.
Bydžova (1334)

Sachsenberg,

n. léno koruny České,

jež ]. 1549 ponecháno při Sasích.
Sála, potůček \: Vraného a Skochovic
do Vltavy tekoucí, jenž se přip. v zákl.
listu Břevnov. (993).

Salabeč, hora, n. s jezerem (nyní
Schwarze Teiche aneb Am Quarresteige)
u Frydlantu (1591).

Saldenštein, snad lépe Galdenstein
viz Orlík.
Samechov starý, ves u Uhl Janovic,
]. 1318
jenž stál na návrší, kdež jest kostel sv. Apo v němž stála tvrz Hovědliny,
Sadská,

město, prvotně knížecí hrad,

lináře. PoJlé starých pověstí založen jest
kostel ten od knížete Bořivoje II. (1117
až 1120). L. 1110 držen tu sněm obecný,
]. 1124 nocoval tu sv. Ota, biskup Bam
berský, & l. 1138 svolal sem Soběslav l.
panstvo, aby přísahalo věrnost synu jeho
Vladislavovi. Od r. 1144 vyskytuje se tu
proboštství (1144 Pula, 1160—1176 Al

sídlo Pavlovo. Odtud se psali Samechovci

z Samechova

(1380 Bohuněk. 1398

Matěj, 1407 Mikuláš, 1420 Vaněk). Část
patřila již v 15 st. k Pobipsům, celá ves
od konce 15. stol. až 1615 ke Zruči a
odtud ke Kácovu. (H. XII.)

Samoplesy,

n. ves v okolí Čáslavě,

mezi Potěhy, Žleby a Vilímovem, jež se

bert, 1197—1208 Arnolt, 1224—1227 dostala 1242 křižovníkům Pruským darem
Martin, 1238—1239 Štěpán) s kapitolou. od Jana Zbraslavice. V 15. st. tu byl
l.. 1189 byl tu zase hlučný sněm &vl. 1235 dvůr náležitý ke komendě Drohovské. Týž
až 1251 tu králové přebývali. Později řídil spustl ok. l. 1420 a 1618 přip. se v těch
kapitolu probošt (1269—1306) Jan. Ještě místech pole Samopleské.
Václav II. tu r. 1302 přebýval, ale po
Samosoly, ves u Kamenice n. l..,
zději připojeno zdejší hospodářství k Podě v l. 1385—1415 statek Jana Zoubka

bradům. Arnošt arcibiskup, jenž tu býval
děkanem, založil tu klášter a znova nadal,
neb l. 1362 přenesena kapitola ke kostelu
sv. Apolináře v Praze. Klášter za Beneše
probošta (1375—1389) a později obdržel
dary od příznivcův, ale 1. 1421 vyvrácen.
Obec obdržela l. 1493 první svobody a
l. 1562 povýšena na městečko. V l. 1570,
1586 obdržela nové svobody, ale mnoho
listů pobrali Švédové, když sem l. 1639
vpadli. Za to obdržela svobody od Ferd Ill.
& Leopolda I. L. 1665 všechna S. vyho
řela Po r. 1721 vystavěna u mčka. kaple
nad Studánkou a malé lázně, což ok. ]. 1777
zvětšeno. Od cís. Josefa II. povýšena S.
na komorní město. V S. narodil sel. 1766
Fr. Němeček. Erb l. 1562 udělený: Čer
vený štít v něm 11 zpodku

trávníček

N

e S.

Samotín, nová véska u Šumfeldu (Něm.
Brodu). Prvotně tu byla ves založená po
r. 1258 u hory Lettenberku a proto něm.
Letlendorf zvaná (1303). Patřívala ke
hradu Ronovci a pak ke Krupé. od níž
l. 1544 již jako pustina prodána
Samšina, farní ves u Sobotky, v níž
byl far. kostel ve 14. st. S. drželi 1359
Ješek, 1368—1375 Jan Sušec, 1392 Jan
Ondřej a Václav bratří Kulové, 1403 Jan

Bořičkaa později Samšinští
z Sam
šiny. V 16. st. drželi ji Vaněurové

z Řehníc, od r. 1534 Seletičtí ze
Smojna, odtud Gerštorfové (Abra
ham “|“1579, pak synové). L. 1620 k. je

Barbora Berkova,

pak patřila ke kníž.

ze Frydlantskému. Od r. 1643 patřila Hu
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Sangerberg malý -— Sázava

brykům z Henrštorfu,

po nichž (1678) přichází již v podezřel. darování 999 až

Václ.Rud.Mladora ze Solopisk

ná 1003 U Zruče nazýval se r. 1542 kus Ko

sledoval. Později ji měl Jindřich Leve
neur, jenž ji prodal ]. 1709 k Jičiněvsi.
Fara, jež po r. 1623 zanikla, l. 1740
obnovena a tvrz obrácena na faru (až do
r. 1786 administrátor a pak farář). Kostel
v l. 1785—1787 znova vystavěn. (H. V.
275-)

Sangerberg

bernou.

Jménem S. nazývána v l. 1178

až 1273 i Želivka, tak jako jsou posud
dvě Orlice.

Sázava malá neb Sázavka,

přítok

předešlé, ústící u Světlé, jejíž horní tok

nazýval se Vrbice (1577).
Sázava, potok u Lanškrouna, jenž se

malý, ves u Bečova, za přip. r. 1275.
Teplském. Sázava, městec nad Sázavou, založený

loženna klášterství

L. 1486 při něm objevena stříbrná ruda od kláštera sv. Prokopa, jemuž pak bý
a pracováno tu o ní ještě 1. 1532 dosti, val poddán. Kostel zdejší (1. 1070 zalo
ale po r. 1568 hory zanikly.
žený) byl do r. 1785 farním, pak fara
Sangerberg velký neb starý (dříve přenesena do kláštera. Po ohni r. 1848
i Sangenberg, Sangberg, Sanberg, znova vystavěn a l. 1857 posvěcen. Erb:
ano i Sadenberg a Strossenberg), Stříbr. štít a na něm znamení hnědé barvy,
farní ves u Bečova (již před r. 1357 farní). jako poutnická mušle, jež se také na kápi
S. patříval Boršům z Oseka a k panství benediktinskou vykládá.
Sázava, Sázavský klášter, staroč.
Bečovskému. I.. 1380 obdržel od Borše
klášter sv, Prokopa, založený|. 1032
z Oseka Žlutické právo.
Sany, farní ves u Poděbrad, v níž byl od knížete Oldřicha [. v těch místech, kde
farní kostel již před r. 1358 S. patřívaly sv. Prokop jako poustevník přebýval. Svatý
ke statkůmkláštera Hradištského, sám založil basiliku sv. M. a sv. Jana křt.
jenž je někdy pronajímal. Podací kostelní & kníže Břetislav (1039) ostatní, co bylo
měl v l. 1358—1375 klášter, l. 1396 až potřebí, přidal. Sv. Prokop stal se prvním
1398 Beneš z Choustníka al. 1414 Maha, opatem zákona sv. Benedikta s liturgii
vdova po něm. Od r. 1421 patřily ke slovanskou. Po smrti Prokopově (1- 1053,
Kolínskému hradu, a to až do r. 1850. 25. března) stal se opatem synovec Vitoš
Fara, jež ]. 162.3 zanikla, l. 1787 obno neb Vít. Toho kníže Zpytihněv 'do Uher
vena jako lokalie & l. 1855 jako samost. vypudil a obsadil klášter kněžími latin.
fara. Kostel v l. 1824—1825 v nově vy— liturgie. Ale za Vratislava II. se Vit zase
stavěn.
vrátil (1064) a žil ještě 1. 1078. Třetím
Sarau, českyKyselov.
opatem byl Jimram, příbuzný předešlých.
Saská léna. koruny České čtou se Po něm následoval Božetěch nejznameni
v Palackého Děj. IV. 2. 81.
tější z opatův. Týž byl výtečný malíř &
Satalice (pův. Sotalici), ves u Kar řezbář, rozšířil kostel a konvent znova
lína, ]. 1386 přísl. Kbele a z části kapi vystavěl. Při korunování krále Vratislava
toly u sv. Apolináře. Jeden dvorec patříval jemu sám korunu na hlavu vsadil, čímž
ke kl. sv. Anny v Praze. Dvůr patříval biskupa velice na sebe popudil. A poně
šlechticům (1575 Jan Beřkovský z Šebí vadž nehodní kněží na něho sočili, kníže
řova). Část Apolinářská dostala se pak Břetislav jej i s bratřími vypudil :: knihy
hradské kapitole a ta prodala ji 1. 1716 slovanské bohoslužby zmařil. L. 1095 po
k Vinoři.
svěčen nový kostel a l. 1097 dosazen za
Satan, n. léno koruny České, jež po opata Děthart, Němec z Břevnova, jenž
necháno ]. 1459 při Sasku.
latinské knihy psal a skupovával (T 1134).
Satteles, ves u Karl. Var, od 16. stol. Buď za něho neb jeho nástupce neznámý
mnich zdejší sepsal letopisy. Nástupce jeho
přísl. Andělské hory.
Sázava, řeka, zachovala starožitné své Sylvester ozdobil kostel malbami a jej
pojmenování, jež také mají vesnice na i konvent lépe vystavěl (? 1161). Po něm
horním jejím toku a při ústí. Jméno její následoval Božata, jenž se po roce podě

Sázava — Sebranice
koval. Následoval: Rvnart, Němec, po něm
Blažej, jenž vyjednal vyhlášení sv. Prokopa
za svatého (1204). Po něm (1' 1248) ná
sledoval prý zase Blažej ('l' 1269) a pak
Jan (1270, 1277), jenž prý ]. 1298 zemřel.
Za opata Matěje klášter byl v závadách.
Po něm opatovali Přibyslav (1332—1337)
Albert (1341—1376) a Petr (1377 až
1405), jmění klášterní udržovali v pořádku
a hojnými dary rozmnoženo. L. 1405 ná
sledoval opat Jan, jenž nedlouho po tom
zemřel; následoval t. r. Nevlas, jenž ještě
1. 1419 žil. L. 1421 obsazen klášter od
Pražan, když byl od mnichův opuštěn.
Jak se zdá, uprchli do Broumova & tu
také bydlil ]. 1431 opat Michal. V ty časy
také zanikla dvoje proboštství na Dřevíči
a ve Zbýšově Klášter opanoval Sezima
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že 1. 1663 tvrz S. a městečko pro klášter
koupeny. Opat Daniel Ildefons Nigrin
(.1664—1679) získal několik vesnic a část
zbořeného kostela zase sklenul. Nástupce
jeho byli Celestin Jindřich (1680—1681),

BenediktGraser (1681—1697) a zlepšovali
stav kláštera. Po Václavovi Košínovi z Ra
dostova (1702—1712) byla v l. 1712 až
1721 administrace, pak se stal Košín na
krátkou dobu zase opatem & byla pak
zase administrace do r. 1744. Poslední
opatové byli Anastasius Slančovský (1744

až 1763), Leander Kramář (1763—1785).

L. 1746 klášter vyhořel. při čemž zacho
vané jeho památky zúrnyslně zničeny.
L. 1785 klášter zrušen a statek jeho byl
do r. 1809 pod správou komorních statků.
Sázava, ves u Přibyslavě, n. s tvrzí,
Jevišovský z Kunštatu (1427).Ja l. 1404 sídlo Přibíkovo a l. 1454 Viléma
novi Zajímáčovi odtudž l. 1436 od cís. a Přibíka bratří. Synové jich prodali S.
Zikmunda ponechán s velkou částí klá Petrovi, hamerníkoví, jenž držel hamr na
šterství a ostatek až do drtiny rozzastaven. místě dvorce Huti. Potomci jeho se psali
Po r. 1437, tuším, se mniši do S-y vrátili; Hamerníky z Hamru Sázavy. L,1562
l. 1445 odkázány jim Mezholesy. V držení k. S. k panství Polenskému. (H. XII. 173.)
zbožívšak následovali 1474Jindřich z Kun
Sázava, ves při ústí Sázavy, již daroval

štátu,

1481 Hanuš z Vartemberka,

1491 Jan a Prokop z Kunštátu,

Boleslav Ill. (ok. r. 1000) klášteru
Tento ji držel až do
1518 Ostrovskému

Ludvík odtudž. Z opatův přip. se 1452
až 1479 Michal, 1479—1485 Václav, 1498
Hypolit, Linhart 'i- 1509, Jan 1" 1535 a
Jozef “|- 1553, kteří skrovným jměním
vládli. Ok. l. 1528 dostalo se panství

MichaloviSlavatovi

svého vyvrácení. L. 1436 zapsána Rou

sovi z Hřešihlav.

V 16. st. držena ke

Konopišti, od r. 1571 patřila ke Hradištku,
_rak k Libři, asi od r. 1590 k Chotouni,
& v l. 1608—1850 ke Břežanům (kromě

z Chlumu. avšak 1620—1627, kdež patřila k Libni).

nástupce jeho Diviš je I. 1547 propadl.
Dostalo se zápisem Ferdinandovi Švihov

Sázavka viz Sázava malá.

Sazený, Sazená, ves u Velvar, l. 1295
ské mu : Ryžernberka, po němž ujato statek Držkrajův a Jetřichův, později du

ke komoře a konečně l. 1611 Adamovi chovenství a od r. 1420 v zápis. držení

z Valdšteina

dědičně prodáno & ke Jana Švába z Jíkve.

V 17 st patrila

Kom. Hrádku připojeno. Mezi tím byli ke Kamenici.
Sebečice, Sobětice, ves u Zbiroha,
opaty Petr 1- 1560, Václav (do r. 1565),'
Adam Polydor-|“ 1569, Jan Berdan 'i 1597, prvotně dvě vsi Větší & Menší S. Ony
Ondřej Tomáškovic'j' 1602, Stanislav 1602 byly 1. 1379 statkem Bedřicha Chlumka
až 1606, Michal Bílinský, Jiří Štírský. z Chlumku, tyto Hrdoně. Od 15. st. do
('i' 1625), Jiří Paulín (1631), za nichžn 16. st. patřily k Libšteinu, pak do r. 1573
klášter jen živořil. Obnovení jeho býva k Biskoupkám & odtud do r. 1850 ke
lého bohatství nebylo možné, poněvadž Zbirohu.
statek držel mocný rod katolický. Když
Sebranice, farní ves u Litomyšle, v níž
však po Prokopovi Tylkovi (1649) a Jiřím byl farní kostel (řečený Třemošná)
již
l. 1055 Jan následoval, horlivě se bralf ve 14. st. & l. 1349 postoupen k bisk.
o obnovení kláštera, v čemž od vys. du-' Litomyšlskému. Ves byla ode dávna ma
chovenstva byl podporován. Tak se stalo,: jetkem kláštera v Litomyšli, pak biskupova
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Sebuzín — Sedlčany

a od r. 1421 přísl. hradu tudíž. L. 1623 Kryštof z Lipna,
druhou držel 1437
zanikla fara, ale 1. 1664 zase obnovena. Bořita S. s bratřími, po nich pak 1483
Kostel l. 1701 rozšířen a v l. 1768 až Jindřich, 1523 Jiřík. Po něm byly S. do

r. 1547 v držení obce Žatecké, pak
ves u Litomě do r. 1575 Krajířův z Krajku. L. 1575
& l. 1599 As
Asi r. 1615 na
1176—1282 Jan, 1357 bratří Ješek a Ota man ze Štampachu.
a 1395 Jindřich. Tento držel S. k Libo sledovali Kaplířové a od r. 1628 Čer
1_70 přestavěn.

Sebuzín, Chcebuzín,

řic, po níž se nazývali r. 1251 Ota : S., k. je Jan z Valdšteina

V 15. st. se odtud nazývali nínové, kteří je přip.ke Krásnému dvoru.
Kostelcové a v 16. st. Želenští ze Sedešin, hrad u Hájka (k r. 753) p'i
Sebuzína,
potomci Janovi. V 16. st. pomenutý & beZpochyby od něho vymy—
patřil S. pánům z Valdšteina
a část šlený.
chovanům.

obci Litoměřické.

Této sice l. 1547 "Sedlčanky
(prv. S e d 1č a n é), ves
vzat, ale v l. 1559 a 1561 zase skou u Čelakovic, [. 1400—1407 sídlo Michala
pen. L. 1621 zase S. zabrán, ale 1. 1628 Drštky
z S., avšak zároveň i statek

navrácen.
Seč (pův. Sěč), městec u Nasevrk,
prvotně farní ves, jež postoupena r. 1349
k biskupství Litomyšl. a byla. přísl. hradů
Vildšteina, Lichnice & Ohbi. V 17. st. vy
stavěno tu sídlo drlitelův Ohebských. Jan

kanovnictví

Vyšehradsk.

L. 1437

zastaveny s Přerovem, s nímž l. 1547
přip. k Brandýsu.

Sedlčany (obec. Selčany),

město, a

již r. 1294 trhová ves s farním kostelem.
S. patřily k prvotnímu zboží Vítkovců,

Záruba z Hustiřan prodaltéž panství zejména pp. z Hradce (1294 Oldřich
(1628) Františkovide Couriers, jenž je 'i' i. 1312, 1312—1354 Oldřich). Jindřich,
k Nasevrkům připojil. V 17. st. zanikla Oldřich a Menhart, synové Oldřichovi,
fara; l. 1786 tu zřízena lokalie al. 1854 prodali je ]. 1352 bratřím z Rožem

fara.
Seč (pův. Seteč),

berka. Ok. l. 1374 dostaly se za díl
farní ves u Blovic, Petrovi &Janovi, kteří zde vyzdvihli nový

l. 1318 sídlo Oldřichovo & Předíkovo. Ve
14. st. tu byl farní kostel. Odtud se psali
1358 Jan. 1379 Přech, 1407 Jan a Aleš,
1427 Přech. Později patřila S. k Vild
šte'mu. L. 1545 prod. Jiří & Albrecht Ne

kostel. Po Janovi dědil Oldřich (1- 1390)
pak tohoto syn Jindřich (I' 1412). Oldřich,
syn Jindřichův, dal městu (1418) králov
ské právo. Po r. 1420 město dobyto od
Táborů, při čemž staré paměti zkaženy.
toničtí z Nebílov tvrz S. bratřím Jindřich a Jan, synové Oldřichovi, obno
z Trycláru.
Pozdějipatřila k Vildšteinu vili !. 1454 svobody. Ok. l. 1469 opa
& l. 1665 k. k Dolní Lukavici. Fara, která novány S. od královských a l. 1475 za
po r. 1623 zanikla, ]. 1691 obnovena. staveny Děpoltovi z Lobkovic.
Když
potom Vysoký Chlumec koupen, S. drženy
(H. lX. 182.)
Seč Vidlatá, ves u Litomyšle, jež k němu. L. 1503 s povolením papežovým
v l. 1092—-11oo od knížete Břetislava přeneseno právo výplaty na Vyšehradskou

klášteru

v Litomyšli darována. Po kapitolu, která za to pustila Prachatice.

zřiz. biskupství zůstavena biskupovi & od
r. 1421 byla přísl. hradu. L. 1421 tu
prodán plat bratřím z Kunvaldu a l. 1437
psal se odtud Jílek, lantfojt panství Lit.,
a od r 1440 Jan řečený Lantfojt.

Sedčice (pův. Sedčici),
n s tvrzí, l. 1295—1305

L. 1549 obnovena zástaia Děpoltovi a
Jindřichovi br. z Lobkovic al. 1578 zase
navráceny ke Chlumci. L. 1579 císař Ru
dolf S. vyplatil a dědičně prodal Vilémovi

z Rožem berka, který jich postoupil
ves u Žatce, (1580) JakuboviKrčínovi z Jelčan,

sídlo Ratibo jenž (1582) svobody obce potvrdil. Po
rovo, po němž následovali Sekerkové
jeho smrti (1600) měly spadnouti na rod
z Sedčic (1344 Rudolf, 1360 Budivoj, Rožemberský a dostaly se Polyxeně, vdově
1372 Beneš, 1393 Jindřich, 1408 Čeněk, po Vilémovi z R., která je 1. 1604 vy
1411 Ratibor). Ok. l. 1434 nabyl části platila. Polyxena vdala se za Zdeňka Voj
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těcha z Lobkovic,
jenž l. 1612 svo—ský z Mezného jej pustil (1557) krč
body obce potvrdil. L. 1619 brali se oby máři ze Sedmipan. V 17. st. patřil ke
vatelé 0 to, aby byly S. osvobozeny na Keblovu, s nímž přip. ke Kralovicům.
královské město, poněvadž byly krajským (H. Xll. zoo.)
Sedlec,Sedlecký klášter, ves
městem Vltavského kraje. Pro to a vzpouru
mnozí z nich 1. 1624 pokutováni. Oby u Kutné hory : velkolepým kostelem, n.
vatelstvo, posud pod obojí, násilně obra klášter založený l. 1142 od Miroslava,
ceno na katolickou víru. L. 1635 založeny předka pp. z Cimburka
a hojně na
kostelní knihy. L. 1643 a 1645 popleněno
město od Švédův. Skrze ty a takové věci daný. Prvnsíjeho osada přišla z Valdsas
město klesalo a v 18. st. mnoho proti Hořislav, pso němž podle letopisů domá
venství zkoušelo od vrchnosti. L. 1700 cích Pausanias, Hošťálek Drslav, Bohu
obdržely S. majestát na výroční trh. 1. 1850 slav, Valerian, Linhart, Albert a Volígang
staly se S. sídlem c. k. úřadův. Znamenití následovali. Avšak v pamětech pravých
rodáci: Jakub (1' 1576) a Petr (1- 1589) vyskytují se 1168 Gotpolt, 1188 Heřman,
bratří Kodicilové z Tulechova, Jan Ma 1250 Křišťan :: po něm Valthelm (1276).
theolus, Jan Norb. Zatočil z Levenbruku Ač věno ve 13. st. darováním znamenitě
('i' 1691). Ferdinand Čedík z Eisenberka zvětšeno, klášter ke sklonku 13. st. upadal
(1- 1706) Erb; Červená růže na stř. štítě v z_áy_ady.Znova jej povznesl Heidenrich,
(erb pp. z Rožemberka — MB. VI 12) m-už znamenitý u Václava ll. vážený,
Sedlec, ves pod Klapým u Libochovic, jehož slovo mělo v následujících dobách
l. 1218 majetek kostela Litoměři velikou platnost Ke zbohatnutí kláštera
ckého, avšak l. 1237 sídlo vladyky Zpy přispíval také vzrůst Kutné hory na klá
taty. Ve 14. st. patřil ke hradu Klapému šterství _.založené L. 1309 někteří páni
a od 16. st. k Libochovicům.
v kl. od měšťan jati. H. byv 40 let opatem,
Sedlec, ves u Benátek, od r. 1227 l. 1320 toto důstojenství složil a násle
z části majetek kaple sv. Václava, doval po něm Bedřich (( 1330), jenž kl.
z části vladyčístatek (1390 Arnošt a Vlach, zase zadlužil. Nástupce jeho Oldřich z Pa
1407 Albert). Část patřila v 15. st. ke běnic ('l- 1333), Ortvin ('l- 1337), Mikuláš
Košátkám, část vl. 1485—1743 ke Strá nebyli s to jej vyvaditi a proto mu 1. 1345
novu, část 1492—1545 ke Struhám, část pět kostelů vtěleno. 211 Jana opata (1- c.
1505 _—1553 ke Brodci. V l. 1567—1743 1359) obdržel kl. potvrzení všech S\Ob0d
patřila část k Benátkám a od r. 1743 (1352) skrze krále a papeže. Petr (1360)
celá ves.
a Václav (1362—1364) zase upadali v zá
Sedlec, Sedlice, ves u Hluboké ve vady, pročež tento některá zboží odprodal.
farnosti Hůrky bílé, ve 1-4. a 15. st. vla Jan (1367—1371)v prodávání pokračoval.
dyčí sídlo (1401 Zachař, 1408 Syn jeho L. 1375 zvolen za opata Jetřich, jenž klá
Jan Románek, 1414 Janek) Diviš Malo šter též odprodáváním vyvazoval (1- 1391).
vec z Libějovic prod. S. (1559) ke Nástupce jeho Václav (1392—1395) ob
Chvalesovicům. Později připojen ke Dřítni držel od papeže pontiňkalie (1394). Za
a s ní 1. 1622 ke Hluboké.
Jana (1397—1405) ještě nebyl kl. přes
Sedlec, Sedlice, ves u Humpolce, velké své zboží v dobrém stavu. Nástupce
jež se přip. r. 1226 mezi statky kláštera jeho Petr (1405—1409), Jakub (1409 až
Želiv., avšak s ním se přip ještě jeden 1426) klášter v obstojném stavu udržovali.
Sedlec a druhý Starý Sedlec. S. býval vždy Velké rány mu zasazeny, když král Zik
jměním téhož kláštera.
mund od r. 1420 zboží jeho zastavovati

Sedlec, Sedlice, ves u Dol. Kralovic, se jal, a 1421 kl. od vojska pod obojí
n. s tvrzí, v l. 1391—1413 sídlo Bartol. vypálen byl. Jakub zdržev se nějaký rok
Temného.Jan Cinadr z Újezdce prod. v Čechách, uprchl do Rakous a zemřel
S.((1542) JiříkoviKostelákovi z Ko 1. 1426 v kl. Novém hradě. Nástupce jeho
stelce. jehož nástupce Ondřej Mezen Pavel vrátil se sice do Čech, ale 1. 1436
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až do r. 1819 od administrace náb. fondu
spravováno. L. 1819 k. je Karel kníže ze
Švarcenberka. L. 1806 kostel zase po
svěcen a l. 1807 sem fara z Malína pře
ložena. L. 1812 přeložena továrna na ta
obročí, aby kl. udržel (1—1452). Jetřich bák z Jeníkova do býv. konventu. (J. F.
(1452—1464) uvázal se zase v pustý klá— Devoty, Popsání 1824.)
šter (1454), jejž skrovně obnovoval, v němž
Sedlec, farní ves u Karl. Var, někdy
Jodok (|478), Řehoř (1488) a Kliment knížecí hrad, po němž se nazývali r. 973
(1497—1 521) skrovně živi byli. Král Vla Sedličané, obyvatelé krajiny okolní. Král
dislav ]. 1497 a 1501 klášteru nějakých Vratislav dal důchod ze Setllecka kapitole
důchodů poskytl. Opatové Jiřík (1521 až Vyšehradské, což i Soběslav I. 1130 stvrdil.
1548), Antonín Flaming (1548—1553), L. 1165 řídil hrad a kraj Zaviše. Ke
Jakub (1553—1565) pomáhali si prodá sklonku téhož století byl S. v moci císa—
váním zastavených statků. Po krátké vládě řově. Ve 13. st. zmizela důležitost S.
Adamově (1565) následovali Ondřej (1 575) Hrad opuštěn a přísl. jeho podřízeno no
a pak se ani rodilých Čechů nedostávalo. vému hradu v Lokti. Farní kostel darován
Přicházeli sem Němci, jako 1588 Jiří křižovníkům
u mostu. L. 1571 zalo
'l'akser ('i' 1595), Frant. Pecelius (1- 1598) ženy kost. knihy a l. 1598 ves S. od
a Valentin z Šenbeku (1603). Tento do Lokte odprodána. Přip. ke Staré Roli a
stal se před r. 1610 do Zlaté koruny a s ní k Děpoltovicům.
po krátké přestávce následoval Matouš
Sedlec, Sedlice, ves u Hořic,l. 1409
Sartorius a po něm Jan (1- 1612) a Mi
později přísl. Vře
chal Cuculus. jenž se dostal l. 1614 na Václava z Vinařic,
Velehrad. Po něm následoval Čech Bartol. šťova a asi od 1'. 1540 Poličan a Vele
hrádku. Na tvrzi seděli v 16. st. Radečtí
Straka, jemuž direktoři !. 1.619 všecko
vzali kromě samého kláštera. Vítězné voj z Radče. Od nich je k. (1615) Jan st.
sko mu ]. 1620 zase statky vrátilo, ale Bukovský z Hustiřan & přip. k Mi
1. 1625 pro nehospodářství složen Příz řejovu. s“ nímž se dostaly k Poličanům.
nivé pro klášter doby (1620— 1623) ani (H. V. 143)
on, ani nástupce jeho Eustach Kapihorský,
Sedlec, obec. S edlice, město u Blatné,
letopisce kláštera, nevyužitltovali, tak že n. s tvrzí. až do r. 1404 ves farní pp.
věno klášterní nevelké zůstávalo. Od r. 1626 ze Strakonic
a pak bratří 2 Krase
následoval Jan Greifenfels z Pilsenhurka lova. V 16. st. seděli tu Malovci z Pa
a po něm Jakub Vrchota (1639), Mik. cova a asi od r. 1539 Adam Řepický
Sperger (1645), Jakub Martin (1648 až z Sudoměře
(" 1551), za něhož ves
1650 , Jiří (1650—1654). Nástupce to na mčko. povýšena (1539). Skrze sestru
hoto Hylger Burghof zase statky kupoval jeho dostal se S. Zdeňkovi ze Štern
jehož synové se 1. 1577 0 něj
('i' 1666). Také Vojtěch Kambs ('l- 1685) berka,
klášterství rozšiřoval. Po něm následoval dělili. Jeden z nich, Adam, skoupii díly
Jindřich Snopek; také kupoval statky a a držel S do smrti (1623)." Po něm jej
krásný kostel opravil (1- 1709). Následo drželi syn Frant. Karel (1- 1648), pak
vali pak Bonifác Blahna (? 1718), jenž Ignác Karel, od r. 1676 Václ. Vojtěch
stavěl nový konvent, Ota Zahrádecký (T 1708) Po něm uchvácen od věřitelův
(1- 1731), Jan Reitknecht (1731) Opat (1713), dostal se Adamovi hrab. Lažan
Jakub Růžička ('l' 1757) dostavěl konvent skému a prod. 1726 nezlet. Frant. Anton.
a vyzdobil jej uměle. Po odstoupení opata Černínovi
z Chuděnic ('i' 1739).
Xav. Freisaufa (1764) klášter byl v tako S dcerou tohoto vyženil jej l. 1753 rod
Erb: Modrý štít, v němž
vých závadách, že se ani taxy na volbu Lobkovský.
opata sehnati nemohly. L. 1783 klášter; do polovice stříbr. zed' se dvěma stínkami,
zrušen, kostel [. 1788 Men a klášterstvíl za ní půl medvěda s předními nohami,
až 1437 celé klášterství rozzastaveno tak,
že klášteru jen něco málo v nejbližším
okolí zůstalo. Proto majestát na potvrzení
svobod (1439) neměl pro něj ceny a Pavel
staral se 1. 1443 o obdržení nějakého
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majícího na hrdle zlatý řetěz. (Nyní mají kem kostela Přídolského, ale darována
červ. štít a o dvě věže více — H. XI. 233.) t. r od Voka : Rožemberka klášteru ve
Sedlec, ves u Libějic ve farnosti Něm Vyšním Brodě Tomuto patřil až do
čické, n. s tvrzí, odkudž snad pocházeli ."' 1850.
1383 Zdimír, 1390 Jošt. Jistě odtud po
Sedlec, Sedlce, ves u Berouna, kte
cházeli Albert a Mstich (1394) a potomci rou daroval Břetislav I. ('i' 1055) klá

jich. V 16. st. seděli tu Sedlečtí

od šteru

Ostrovskému.

Jemu ]. 1310

(Jiří 1“ 1502 a jeho synové). Ok. potvrzena & držena do r. 1421 k pro
zTe boštství na Skále. V l. 1421—1436 uchvá
rešova, kteří (1526 Jiřík, 1540 Šebe cen od světských, ale potom zase k pro
stian) tu do r. 1563 seděli. L. 1563 k. S. boštství navrácen.
Dubu

l. 1520 dostal se S. Kořenským
Vilém z Rožemberka,

jenž jej přip.

k Libějicům. (H. V". 126.)
Sedlec, něm. Sadl, ves u Hostouně,
jež se přip. [. 1368. L. 1379 tu bylo
pět vladyčích statků. Na jednom seděl
]. 1404 Pabjan a po něm syn Pabjan.
L. 1427 se odtud psal l.. 1450 Mikuláš,
syn Sezemův. Od 16. st. patřila část
k Horš. Týnu, část až do r. 1630 ke
Slatině, pak až 1656 k Hostouni a odtud
také k Týnu.

Sedlec, Sedlice,

Sedlec, Sedlice,

ves u Hořovic,která

byla r. 1271 sídlem vladyčím a z části
patřila ok. l. 1280 kl. u Sv. Dobrotivé.

Pak byla do r. 1320 jměním Pražského
probošta a od r. 1320 z části přísl. hradu
Žebráka. V 16. st. a až do r. 1850 patřil
S. k Točníku. Část patřila k Sv. Dobro
tivé až do r. 1558.
Sedlec, ves u Karlína, jež byla 1. 1410

z části majetkem kl. Strahovského

a až do 16. st., 2 části v 16. st. přísl.

ves u Stanětic (Do záduší Matky Boží na Louži. L. 1548

mažlic), ]. 1379 statek Otíkův, ]. 1397 patřil S. ke Chlumínu a vl. 1609—1612
Jindřichův, jehož syn byl Jan Tele (1427). k Bořanovicům, s nimiž přip. k Pan. Bře
Odtud pocházeliŠvejdové ze Sedlce žanům.
(Jan 1417 a Jindřich 1427—1435 bratří,
Sedlec, Sedlce, ves u Mšena, jež se
1468 Hanuš). Tvrz zdejší v 15 st. spustla přip. r. 1237 jako přísl. Řepína, avšak
& S. patřil až do 17. st. k Zahořanům ve 14. st. tu byl také vladyčí statek (1379
L. 1661 11.od Viléma Albrechta Krakov Karel Haras, 1395 Petr Vavák, 1432 Z k
ského z Kolovrat, pak, .tuším, patřil mund ze Smojna). V 16. st. patřily části
k Janovicům a naposled k Bystřici.
k Tajné, Řepínu, k Vel. Horkám (pak
Sedlec, Sedlce, ves u Kralovic, jež k Housce) a ke Kokořínu (pak k Vidimi)
se přip od r. 1193 jako majetek klá a k Bosyni (pak k Mělníku). (BM. 769.)
štera Plasského. Ok. ]. 1313 dostal Sedlec, ves u Prahy ve farnosti Boh
se S. s Potvorovemkl. Zderazskému.
nické, v 15. st. z části majetek Praž
Ode dávna pařil S.
jenž jej do r. 1420 držel. Zastaven pak ského probošta.
k Libšteinu a později držen ke Krašovu. ke kostelu sv. M. v Týně.
V l. 1546—1623 patřil ke Kaceřovu a
Sedlec, město mezi Sedlčany a Tábo
pak k Plnsům.
rem, ve 14. st. farní ves, která patřila
&od nich později držena
Sedlec, ves u Šťáhlav, jež dostala se pp. z Janovic
1. 1266 klášteru Chotěšov. Václavll. k Vysokému Chlumci, v 15. st. mčko.
mu ji odňal & k Nové Plzni připojil, ale L. 1545 obdržel S. majestát na trhy a
později zase klášteru navrácena & patřila .' 1603 na třetí výroční trh. Obracování
mu 1. 1367 z části. Část patřila !. 1379 na katolickou víru dále se již od konce
k Letkovu. Část držena l. 1539 ke Šťá 16. st. L. 1640 založeny kostelní knihy.
hlavům, ostatek l, 1566 k. od Zikmunda Obecní svobody naposled l. 1777 potvr
Doupovce z Doupova, a tak celá ves zeny. L. 1850 stal se S. sídlem c. k.
patřila ke Šťáhlavům až do r. 1850.
úřadův. V S. narodili s_eJ. Jelínek ('i' 1825),
Sedlec, Sedlce, ves u Přídolí (Krum P. Chocholoušek (1- 1864) a V. Bukovský
lova), jež se přip. r. 1259, jsouc majet (nar. 1831). Erb l. 1545 udělený: štít

792

Sedlec — Sedliště staré

stříbrný, v něm červ. brána otevřená se
zdí a stínkami, za kterými stojí u vrchu
půl orla černého, rozkřídleného. Nynější,
tuším, od starodávna obvyklý erb: Modrý
štít, na něm stříb. zed' s branou otevřenou
a zl. mříží vytaženou, ze které vyniká půl
orlice v pravo stříb., v levo červené, ana
má přes prsa obvyklou zl. pružinu (erb
pp. z Janovic — MB. VIll. 11).

Sedlec, n. tvrz a dvůr nad mlýnem
Soukenníkem u Tábora, l. 1293—1322
sídlo Vlčkovo, jehož potomci byli 1377
Vlček a Valkoun. Valkoun žil ještě 1. 1391
a synové jednoho z obou byli Jan a Bušek
('j' i. 1414). Kdo potom S. držel, není
známo. Oldřich z Ústí byv l. 1420 z města
Ústí vypuzen, uprchl sem, ale Táboři do
byvše S. Oldřicha cepy umlátili a pacholky
jeho pobili. Tvrz i s poklady vypálena
Později patřil týž statek obci Táborské,
která tu byla vrchností až do r. 1850.
(H. IV. 149.)
Sedlec, n. ves u Vochova (Plzně), jež
patřila l. 1448 ke hradu Bubnu a v 16. st.
k Malesicům.

_ Sedličané, staroc. kmen, pův. jen oby
vatelé hradu Sedlce, kteří opanovali vše

chen kraj, potom Sedlecko

řečený a

obyvatelstvu jméno své dali. S. přip. se
v základním listu biskupství Pražského.
Jsouce řídce osídlení v údolí Ohře a po
toků do něho ústících Němectvu se sem
od západu tlačícímu podlehli již záhy
(tuším ke konci 13. st.), tak že hlahol
jejich řeči již od několik set let nebyl
slýchán.
Sedlíkov (něm. Zettlesreul, pův. Sedletz
reut i Zelesr., Zierlensr., odkudž i česky
Crlíkov),
ves u Kaplice, jež se přip.
r 1259 a patřívala k panství hradu Ro
žemberka.

Sedlíkovice,

ves u Strakonic, n. s tvrzí,

!. 1367 sídlo Harantovo,

pak Kateřiny,

jež je 1415 Oldřichovi : Říčan, manželu,
prodala. Před r. 1437 patřily Markvartovi
z Humňan a l. 1453 k Nebřehovicům.
Později byly přísl. Oseka. (H. XI. 245.)

Sedlíkovice, Selíkovice, Zejdlí

kovice,

n. ves kdesi mezi Prahou a

Louny(?)_ po níž se psal vl. 1417—1442
Sedlec, n.ves blízko Stěžova (Příbramě), Ryneš.
l. 1605 pustá.
Sedliště kamenné, ves u Litomyšle,
Sedlec, n. ves, jež patřila r. 1454 ke jež byla 1. 1682 na gruntech záruku Lito
hradu Lipému, snad v jeho okolí se na myšlského založena.
cházející. Ok. ]. 1400 vycházel odtud plat
Sedliště nové, ves u Tachova, ]. 1427
1479
ke špitálu Lipskému. Až do r. 1532 pa statek Zikmunda ze Švamberka,
a asi od r. 1482
třila k Lipému, pak k Rybnovu a Vítkovci. Kašpara z Vídršperka
Po nich následo
Sedlec, n. ves u samého nynějšího pp. z Raicenšteina.
Kom. Hrádku, která byla zničena při ob vali v 2. polovici 16. st. Tucharové
: Šoberova,
kteří tu do 17. st. seděli.
lehání Hrádku Čajchanova.
Sedlec viz Sedliště staré.
L. 1581 tu založena kaple, jež l. 1780
Sedlecko, Sedlecký kraj, viz Lo rozšířena. S. bylo samostatným statkem
ketsko.
až do r. 1850. (H. XIII.)
Sedliště staré, městys u Tachova,
Sedlečko, ves ve farnosti Dýšinské
u Rokycan, prvotně jen dvůr hospodářský, r. 1176, jak se zdá, ještě pouhá poloha
jejž koupil r. 1181 Céč z Železnice. L. 1454 3 lukami. Před r. 1357 byl tu farní kostel
a později slove také Sedlce. Ves pustá sv. Prokopa. S. drželi v l, 1357—1363
S. patřila až do r. 1503 ke Směěicům, Mareš : Tisové,
1367 Racek, 1380 Bo
potom k Malesicům, v l. 1553—1581 zase huše Rynerc, 1383 Stupek, 1405 Bohuše
ke Smědčicům a odtud k Plzeňskému z Otěšic,
1412—1429 Bohuše Racha.
Po
něm
násl.
Šonštetárové
a asi od
panství.
Sedlečko, samota, n. ves u Štětkovic 1. 1472Kfelířové ze Zakšova (1472
(Sedlčan), odkudž se psal l. 1462 Jan. Zikmund, 1498 Vilém, 1555 Hanuš, 1581
S. patřívalo l. 1473 ke Kozímu hřbetu, Jan Vilém). Později patřilo k Částkovu.
asi ok. l. 1530 k Tloskovu, až do r. 1548 Asi 1. 1600 založ. kostelní knihy a l. 1717
kostel znova vystavěn. S. byvši od Část
k Vojkovu a pak ke Kosově hoře.
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kova odděleno, bylo samostatným statkem Potom přikoupeno ke Komařicům. (H. Ill.
až do r. 1850. Erb: červený štít a na 279-)
_
něm tři stříb. ryby do trojhranu položené.
Sedlo (něm. Sallel), ves u Bečova, jež

patřila r. 1249 klášteru

(H. XIII.

Valdsas.

Sedlistě velké, ves u Litomyšle, jež V l. 1538—1850 patřila k Toužimi.
snad povstala ze starších Domašic. S. bylo
Sedlo, něm. Altsatlel, ve 14. st. Satel,
ode dávna a až do r. 1850 přísl. hradu ves u Falknova, l. 1358 z části manství
Litomyšle.
k Lokti a l. 1360 z části přísl. Falknova.
Sedliště vysoké, Sedlec. farm“ves Dvůr jeden patřil l. 1412 Loketské obci.
u Plané. R. 1362 drželi S. sirotci Bedřich
Sedlo, ves u Horažďovic, n. s tvrzí,
a Vítek z Brodu, r. 1365—1370 Pešek l. 1390 sídlo Buzka z Dlouhé
vsi.
: B., r. 1405 Hynek z Chříňova, r. 1435 V 15. st. tvrz Spustla. Byla l. 1544 přísl.
Hynek z Újezdce, praotec těch, kteří se Lhoty a v l 1562—1850 Hoštic.

pak nazývali Sedlečtí

z Újezdce.

Sedlo- viz -sedlo.

L. 1522 patřilo Štěpánovi Pluhovi
Sedloňov, též Sedloňovice,
ves
: Rabšteina,
potom přip. ke Kočovu u Markouše, až do r. 1509 přísl. hradu
a s ním !. 1602 k Plané.
Visemburka a pak až do r. 1850 Náchoda.
Sedlíštky, véska u Litomyšle. !. 1321
Sedloňov, farní ves u Nového města
přísl. Morašic, od nichž část prod. k bi 11. M., v níž l. 1578 kostel vystavěn.
skupství Litomyšlskému. Ta s tvrzí;L. 1704 tu zříz. fara.
od něho před r. 1419 zastavena, byla , Sedlov, ves u Kolína, n. s tvrzí zalo

pak jměním Kuby z Jevišovic
kazem dostala se do rodu Kostků

a od ženou od Adama ml. z Věžník, jenž S.
z Po gs Annou Hrabaňkou vyženil a tu v l. 1571
pic a tak k' Litomyšli. Druhá tvrz patřila „až 1575 seděl. Po něm násled. 1579 až
v 15.st. pp. : Chlumu, dostala sel. 1437 *1603 Václav Vlk z Kvítkova, po němž
Jilkovi ze Seči. Otík a Mikuláš z Bubna Šprod. k Ratboři. L. 1607 k. jej Ondřej
prod. vl. 1521—1528 S. též Kostkům.

Horňatecký z Dobročovic, l. 1623

L. 1547 přip. k Brandýsu, ]. 1558 od ,zabrán AdamoviMirkovi ze Solopisk
prodány a l. 1574 k. zase k Brandýsu, Ža prod. k Ratboři, od níž jen v l. 1643
od něhož teprve v“ 17. st. k Litomyšli i_až 1652 byl oddělen. (H. Xll. 278.)
odděleny. (H. I. 27.)
Sedmihradská hora, jinde i Černá
Sedlištky, ves u Vys. Mýta, jež byla hora (něm. Deschnayer Koppe), přip. se
v držení téhož města až do r. 1547, pak r. 1584.
mu zabrána, ale zase navrácena, tak že
Sedmipany, ves u Vlašimě v starší
do r. 1850 byla jeho přísl.
době na drobné statky rozdělená. Jeden
Sedlíštky, n. tvrz, dvůr a ves u Bě měl 1. 1388 Bernart z Sedlce, jiný 1415
1446 Výšek. Část patřila do
runic, l. 1354 statek Markvartův, 1389 Mlýnek,
Bernarta z Havraně, 1395 Mikše, 1409 r. 1547 ke Vlašimi, pak ke Štěpánovu a
Adama, faráře Běrunického. L. 1463 držel v 1. 1596—1664 ke Šternberku, odtud
je Jan z Němčic, jehož vnučka Anna zase ke Štěpánova. Část patřila do r. 1628
ke Kácovu a pak ke Vlašimi. Ostatek byl
o ně l. 1488 přišla. (H. X. 405.)
Sedlo, ves u Trh. Svin, [. 1293 statek svobodstvím, jež v 18. st. na 7 statků
Víckův, pak z části do 1. 1459 přísl. ka rozděleno.

Sedov, Sedlov, Sedňový, n. ves
planství ve Svinech, potom Drochovcův
z Pláně, od nichž k. před r. 1543 ke v okolí Polyně, jež patřila r. 1390 ke
Komařicům. V 16. st. vystavěna tu tvrz, hradu Pušperku a r. 1548 byla pusta.

Sedražice, Sendražice, farní ves
řenskému z Terešova. Později pa u Jaroměře, l. 1297 statek Ondřejův. Ve
třilo Řepickým ze Sudoměře a po 14. st. byl tu far. kostel, jehož podacími
nich(1667) Šrejnárům : Rozeneku. pány byli 1372 Ctibor, 1390 Petr Horek,

jež se dostala ]. 1623 za díl Karlovi Ko

Místopisnýslovník: Čas: historicka.
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Sechutice (pův. Sechutici), dvůr
1411 Ofka, 'vdova 'po Petrovi, kteří na
tvrzi seděli. Pak se přip. 1417 Matěj, popl., n. ves u Výrova, jež darována
Plasskému hned
1433 Čeněk, 1450 Mikuláš a jiní Sen l. 1146 klášteru
dražští : Sendražic. Posledníz nich při jeho založení a před r. 1307 na dvůr
Beneš prodal S. 1512 Mik. Trčkovi ke svedena. Ten po r. 1420 patřil k Lib—
Smiřicům, k nimž do r. 1850 (1661 až šteinu a pak s pustou vsí ke Kaceřovu
1790 k Hořiněvsi) patřily. Fara v 17. st. (1544). Gryspekové tu měli velké hospo
zanikla; !. 1787 tu zříz. lokalie a 1857 dářství, jež před r. 1620 bylo statkem
o sobě. Od r. 1623 zase patřily k Pla
fara. (H. II., M. Vlll. 136.)
Seeberg, ves a zámek u Chebu, n. sům. (Hist. Sb. 111. 339)
manství koruny České, od 1. 1664 statek
Sechutice dolní, n. ves u předešlé
zpupný, vyskytuje se 1. 1322 jako hrad (snad na Zemance u Výrova). Od knížete
a v přímém držení pánů Chebské země, od Bedřichadarovány 1183 kl. Plasskému,
1. 1349 dosazovala sem rada Chebská Později zanikly.
úředníka, poněvadž Karel N. S. k městu
Seiften, ves u Kaplice, česky Zify.
Sejfy Heřmanovy (něm. Hermann
připojil a poddaní byli podřízeni právu
Chebskému. L. 1358 držel jej v léno Vilém szifen), farní ves u Hostinného, v níž byl
Šlik a l. 1434 dán v manství Kašparovi far. kostel již ve 14. st. S. byly do r. 1628
Šlikovi,
kancléři. Od jeho potomstva přísl. Hostinného a stávala tu tehdá tvrz
k. S. (před r. 1461) Kašpar Junker, ok. ]. 1600 založená. L. 1628 dostaly se
a sdí—
jenž obdržel od krále Jiří popravu a pod Janovi Kryštofovi z Valdšteina
danó své svobodami obdařil (1- 1478). Od lely pak s Rožďalovici držitele své až do
něho postaven kostel. Za držení vdovy konce 17. věku. Později byly až do r. 1815
jeho Anny roz. Šlikovny oblehl S. Burjan s panstvím Vlčickým spojeny. Kostel v l.
z Gutšteina (1479), ale přinucen králov 1598—1602 obnoven. (H. V. 218.)
ským rozkazem od toho upustiti. L. 1481
Sekyřany (pův. Sekyřané, Seky
zřízena ve vsi duchovní správa. Později do řené), dvě vsi, horní a dolní, jež se
stal Burjan S. v léno a prodal jej Šliků 111.přip. od r. 1115 jako majetek kláštera
L. 1497 k_.jej Jošt a Kunrát z Neyperka,
Kladrub.
Nějaký rok potom směnili ji
jichž rod jej držel až asi do 1. 1586, ale Kladrubštís křižovníky Svatomář
1. 1537 popravy se odřekl. L. 1586 dán skými a r. 1253 koupil klášter Cho
v manství Jiří “Volfovi z Brandu, jehož
rod ]. 1601 od cís. Rudolfa obdarován,
aby se psal : Seeberka. (Tak se píší
i Henigarové, starý rod Chebský, snad

těšovský oboje Sekyřany. Před r. 1389
byl v horních S-ech farní kostel. Zikmund
císař zastavil S. dolní Václavovi z Blat

nice

(1421) a horní (1422) Janovi ze

Tyto dostaly se 1431 Ol
odtud, že na S-e .ve 14. st. úřadovali.) Švamberka.
L. 1628 vystěhovali se pro víru. L 1635 dřichovi Špici z Lužan, patřily až do
k. SQVít Jetřich ze Steinheimu, r. 1464 k Horš. Týnu a odtud zase k Cho
c. k. nejvyšší a 1649 komandant v Chebu těšovu. Kostel l. 1704 znova vystavěn.
Sekyřice,Sekeřice velké a malé,
(1- 1657). Za něho zámek od Švédů vy
pálen (1648). Když manželka jeho zemřela dvě vsi u Nov. Bydžova, ve 14. st. 2 části
(1662), spadl S. na korunu a cís. Leo
pold dal jej v léno (1663) a potom dě
dičné kancléři z Nostic. Nástupce jeho
Jakub Gerak-byl též komandantem Cheb

kl. Zderazského,

z části zemanský

statek s tvrzí (1386 Bohuněk, 1393 Mysli
bor, 1407 Mach). Onano dostala se v držení

Sekerských

z Voděrad. Asi 1. 1503

ským (1- 1676), Po smrti vdovy jeho pro převzalje Jan Lito horský z Chlumu,
dali dědici S. (1703) obci města Chebu. od r. 1518 patřily pp. z Pernšteina a od
L. 1711 stal se zdejší kostel filiálním r. 1548 ke Žlunicům, s nimiž přip. k Dy
k Hoř. Lomanům a l. 1724 znovu po moku'rům. (H. X. 404.)
Seletice, ves u Libáně, “odkudž se psali
staven. (P. E. 11. 594.)

Seeberg viz Žeberk.

Seletičtí

ze Smojna. ZikmundS.pro
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dal S. (1450) Janovi Vančurovi

z Řeh slav, 1385 dva Bohunkové a Hotart, 1406
nic. Později patřily k Lomnici a v l. 1568 Nachval a Bohuněk. Odtud se zvali Se
až 1850 ke Křinci.

.

meěkové z Semčic (1418—1444Jan).

Seletice, ves u Postoloprt, jež se přip. v 16.st. drželi je Odkolkové z Újezdce,
r. 1238. Král Václav daroval ji tehdá kl. pak Habartičtí
i s tvrzí. Od 1. 1543
Břevnovskému.
Později patřily k ně drženy k Benátkám a ke Kuncberku, od
jakému duchovenství, přip. pak k Mostu r. 1558 k Vinařicům, od r. 1583 byly
a 1549 prod. Albrechtovi Kaplíři ze samost. statkem a od r. 1623 patřily
Sulevic. Později patřily k Liěkovu a pak k Dobrovici. Fara v 17. st. zanikla. (H.
k Postoloprtům.
X. 341.)
Selibov, ves u Vodňan, jež se přip.
Semeč, ves u Lovosic, 1397 statek

r. 1253, jsouc majetkem křižovníků
Žofěin, 1437 Smila z Kostelce,
pak
s červ. hvězdou. Od nich držen S. Byšických z Byšic, od _nichžkol. l. 1489
k Talině, vl. 1519—1547 patřil k Písku,
potom připojen ke Hluboké a l. 1598 od
prodán s Protivínem, při němž do r. 1850
zůstával.

prodán. V 16. st. patřil k Solanům, po
zději byl samost. statkem s tvrzí, jenž se

dostal Janovi ze

tampachu.

Odtud

držena část ke Košticům, část k Líbčevsi,
oboje od konce 17. st. k Libčevsi a od
Selmice, ves u Přelouče, jež náležela r. 1811 k Třebívlicům.
Semenkovice, ves u Postoloprt, ode
k prvotnímu nadání kláštera Sedlec. (1 142).
Svato
Opatové vyzdvihli tu farní kostel, jenž se dávna majetek křižovníků
v 16. st. přísl. Bítozevsi,
r. 1368 přip. a drželi S. až do husit. mářských,
válek. Cís. Zikmund zastavil S. r. 1436 z části, v l. 1623—1630 k Toužetínu a
Vaňkovi z Miletínka.
Až do 16. st. odtud k Postoloprtům. Část Bítozevská
patřily k Týnci n. L., pak ke Kunětické ]. 1671 také k Postoloprtům připojena.
hoře a naposled k Pardubicům. Fara za
Semice, ves u Č. Brodu, dříve a již
nikla již před r. 1615. Dřevěný chrám před r. 1359 farní ves, jež patřívala ke

Selikovice v. Sedlíkovice.

statkůmproboštství

zbořen ]. 1831. (M. VII. 28.)

kostela Praž.

Selmice, myslivna u Zbrašína, n. farní Tehdá tu byla tvrz. Od r. 1437 drženy
ves s tvrzí, l. 1349 statek Smilův. Poda ku Přerovu a později k Brandýsu. Fara
cími pány far. kostela byli 1363 Bořita, zdejší přenesena do Přerova a kostel 1731
1368 Albert : Kolovrat,
1389 Mikuláš znova vystavěn.

odtudž, 1405 Ota : Kobylnik,

1417

Semilkovice, Semelkovice

(pův.

Mik. Šmoha ř. Po Šmohařích : Roch0va Semilkovici),
ves u Mělníka, jež se
seděli tu Selmičtí : Cítova (Otík 1- 1542, přip. r. 1196. Před r. 1363 byl tu farní
Petr "' j. 1573), pak Hruškové z Března kostel, jehož podací patřilo klášteru
v Praze, ale ves patřila
(1573 Adam, 1615 Karel, 1615 Adam sv. Ambrože
Jindřich). Tomuto zabrány, patřily pak ok. l. 1340 měšťanům Pražským od Věže.
k Toužetínu, od r. 1630 zase Hruškovi, L. 1437 zapsány Janovi : Černína,
ok. !. 1650 Začalům : Biletína & léta 1499 drženy k Přemyšlení a byly
od r. 1651 k Postoloprtům.
v držení Myškův ze Žlunic, kteří je
Semanín, farní ves u Litomyšle, ve 1. 1591 k Obříství připojili. Tato ves S.
13. neb 14. st. od nějakého Schirmera stávala pod Obřístvím ve »Starých Se
ale když 1. 1793 povodní
vysazovaná, proto i l. 1347 Schirmersdorf milkovicíchc,
zvaná. Patřívala vždy k Litomyšli. Kostel zničena, usadili se obyvatelé v nynějších
stál již v 16. st. a byla tu fara. Kostel S-ích pod Dušníky. (BM. 391, 770.)
l. 1696 znova vystavěn, a fara, která
Semily, město nad Jizerou, v němž
v 17. st. zanikla, ]. 1857 obnovena.
byl ve 14. st farní kostel. S. náležely

Po Haškovi z L.
Semčíce,
ves 11 M1. Boleslavě, jež se pánům z Lemberka.
]. 1297 přip. Ve 14. st. tu byl farní kostel, (1- j. 1402) dědil je Jarek z Železnice.
jehož patrony byli 1363 Bohuněk a Voj Odtud patřily ke hradu Pecce kromě
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1. 1428, kdež patřily Heníkovi z Vald

šteina.

Semněvice (pův. Samněvici),

Když pak Pecka se dostala Ho ves u Týna Hors,

řickým, S. připojeny k Navarovu, s nímž
sdílely majitele až do 17. st. K rozdělení
přišlo, když Navarov k manství prodán
a S. zůstávaly přísl. knížectví Frydlant
ského. Při rozbytování tohoto dostaly se

(1635) Mikuláši Desfours

(1-1661), za

farní

jež se přip. r. 1263,

S. patřívalyke kapitule

sv. Apoli

náře a před r. 1356 tu byl farní kostel.
L. 1420 zabrány k Horš Týnu a drženy
k němu až do 1. 1850, V 15. st. tu byla

tvrz.

Semonice (pův. Sěmonici),

ves

něhož mnoho od nepřátel zkoušely. Al u Jaroměře, v níž byl farní kostel již
brecht Maximilian, syn Mikulášův,r. 1357. O podací jeho dělili se vladyky
podporoval průmysl (1- 1683). Syn jeho z Bělidl, Neznašova, Levina a
Ferdinand Ignác obnovil cechy. L. 1691 Plesu. Od polovice 15. st. patřily S.
celé S. vyhořely. L. 1710 stvrzeny svo z části, v 16. st. celé ke Smiřicům (část
body a zrušeny roboty, a l. 1709 obdržely do r. 1512 k Sendražicům*, v l. 1661
S. majestát na trhy. L. 1748 k. je Frant. až 1790 k Hořiněvsi a v l. 1790--—1850
Václav hr. z Millesima, jenž iživnosti zase ke Smiřicům. Fara l. 1623 zanikla.
Semošice, ves u Týna Horš., jež se
i vzdělání obyvatelstva zveleboval ("r 1760).
Po něm následoval syn Ferdinand (1-1778). ; 1. 1341 přip. S. bývaly ode dávna přísl.
Po něm je převzal syn Jozef (1- 1790) a Týnského panství.
Semtěš (pův. Semitěš), ves u Čá
potom zase syn Jozef, jenž prodal S.;
(1810) Jakubovi Veithovi.
L. 1824 slavě, prvotně Semitěchův dvůr, s dvěma
k. je Karel Alain kníže Rohan ('l- 1836), tvrzemi, jednou na Hrádku a druhou ve
jehož rod tu byl vrchností do r. 1850 vsi. S. drželi 1355—1363 Rubin ze Ska
T. r. tu zřízeny c k úřady. Znamenítí li'ce, 1363 jeho syn Petr, po tomto do
rodáci: J. F Novák, arcibiskup Zaderský r. 1387 syn Rubin, pak Tas. L 1402
(1' 1844),

F. A. Petřina (1' 1855), F. L patřila Petrovi z Blyně,

1407—1415

Rieger (nar. 1818, 1—1903). Erb: Modrý Vejglovi, 1440 Jetřichovi a 1460 Alšovi.
štít, u jehož zpodu trávník, v pravo jelen Po něm dostala se S. ke statku Žehuši
své přirozené barvy kráčející, v levo ke ckému, k němuž do r. 1850 patřila. (H.
kraji strom lípa, nad obojím 6 zlatých XII. 3I0.)
hvězd. (F. Mrzena, Paměti Semil.)
Semtín (velký), ves u Otic, l. 1383
Semín nad Labem, ves u Přelouče, statek Jarkův. Na tvrzi seděl 1.1398 Jan

1448 Jan. V 16 st. drželi
n. s tvrzí, ]. 1339—1359 statek Heřma z Jihlávky,
nův. Ve 14. st. tu byl farní kostel, jehož jej PodolStí z Olbramovic (Václav,
podacími pány byli 1379 Mik. Tatka. 1524 Vilém, 1541 Adam). Větší část vsi
1395—1404 Jan Sirotek, 1398 1402 patřila pak k Olbramovicům, v l 1614
Anna ze Slatinek se synem Janem. V 15. st. až 1664 k Léštuu, pak zase k Olbramo
vicům a od r. 1672 k Oticům, část pa
seděli tu Hanikéřové
ze S., po nich třila
]. 1668 ke Drahkovu.

1480Jan Kapoun ze Smiřic, pak Jan
Zdechovský z Sekyřic, od něhož k.

Semtín, Semtinyl

dvůr u Kosti (So

Fara v 17. st. za botky), ode dávna, zejména 1. 1497 přísl.
hradu Kosti.
Semtínek, Véska u Otic, ]. 1359 statek
Semín, dvůr, n. tvrz u Troskovic, Otíka & Domaslava, l. 1395 synův Alber
l. 1356 statek Jana & OldřichaI 1375 Ja tových. Tehdá tu byla tvrz. V 16 st. patřil
nův, 1383 Petrův. Dlouho tu seděli Se S k Léštnu, 1664 oddělen k Olbramo
mínové ze S. (1422 Jakub, 1480 01 vicům a v l. 1672—1850 patřil k Oticům.
dřich, 1508 Michal a Mikuláš, 1532 Jan,
Senatice, Senětice, myslivnau Kla
1558 Petr, Adam, Jindřich). L. 1558 přik. drub, n. ves, jež patřila klášteru
Kla
S. k panství Hrubé Skály. (H. X. 78.)
drubskému
hned od jeho vysazení
1497 k Pardubicům.

nikla. (H. I. 73, M. VII. 28.)

SemitěŠ viz Semtěš.

(1115).

V 15. st. byly v zástav. držení
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a měl je 1481 Jan Hašek : Koněprus,

1574 Asina : Raicenšteinn.

držel je Mik. Bohdal

itu byla vrchností do r. 1850. Po r. 1620
a l. 1653 z části cizím
llidem německým osazováno. Také fara
zanikla a teprve 1. 1813 a 1844 obno
1340 vena. Erb: Modrý štít, u jehož zpodu ko
psali pice sena zlatou houžví svázaná; v pravo
1395 stříb. hrábě, vlevo senné vidle, obě vzhůru
1461 stojící. (PA. Vll. 535.)

Později : mčko. opustlo

zase vyplaceny ke klášteru.
Sendražice, viz 5 e d r a ž i c e.
Sendražice, ve; u Kolína, ok. l.
statek Jarošův a Ot'čin. Odtud se
1384 Pešík, 1393 Jenek (1-j. 1410),
Václav, 1411 Jan, 1430 Mikeš. L.

z Rajšic.

Od

Senová, vlastně Šonov,

n. ves na

16. st. až k r. 1850 patřily S ke hradu Rychemburslcu
Kolínskému kromě jediného dvoru, ktery
Senožatný, městec u Želiva, jenž patřil

ode dávnake klášteru Želivskému,
patříval od 15. st. 11 Veltrubům.
Senec (pův. Sěn ec), ves u Rakovníka ale mezi statky jeho r. 1226 se nepřipo
n. manství ke Křivoklátu s tvrzí, které měli míná. Před r 1354 již tu byl farní kostel,
1380 Ota Majírekajeho syn Jan, 1418 bratří jehož podací náleželo opatům. S. byl vždy
ze Slavic,
14.37 Mik. Lada a 1481 Jan přísl. Želiva. Kostel ]. 1727 obnoven. Erb:
Trouba z Javoré (1-1492). Od r. 1494 Červ. štít, na něm uprostřed zlatý klíč
seděli tu Senečtí ze [ hoty, po nich opatství zuby vzhůru postavený, v pravo
od r. 1555 vl. z Červ Újezdce, pak a v levo od něho po senném srpu stříb.
držitelé z různých rodin až do připojení barvy se zl. rukovětí. (PA. III. 133, [V.
k Petrovicům. (H. Vlll. 118.)
2, 95-)
Senečnice, ves u Mníšku, tuším táž,
Senožaty, ves u Bechyně, po níž se
kterou Soběslav [. l. 1130 kapitole
nazýval .r. 1219 Přibyslav z S. S. patřily
Vyšehradské
daroval. Později byla ode dávna a až k r. 1850 k zámku Be
chyni.
Sepekov, farní ves, pův. ves trhová
ves u Janoviček, sotva asi ta, (1291), vysazená od pp. z Krumlova. S.

přísl. Dobříše.

Senětice viz Senatice.

Senětín,

která se 1. 1130 v listu Vyšehradském
připomíná. S. patřil v' l. 1414—1487
k Paběnicům, potom ke Chlumu, pak
k Janovičkám.

byl 1. 1243 statkem Vítkovým ("i 1277)
a bratra jeho Budivoje,_ pak synů Budi—
vojových, Záviše z Falkenšteina, Vítka,
Voka, Budivoie a Henzlina. Ti jej 1. 1291
Senftenberg, n. manství koruny České, propadli a patřil do r. 1307 k biskupství,
k. 1307 od Jindřicha z Rožemberka
jež ponecháno l. 1459 při Sasku.
Senohraby (pův Senohrabi), ves a přip. k Přiběnicům. Ve 14. st. tu byl
u Pyšel, v 15. st. přísl. hradu Zlenického far. kostel. V 15. st. S. zastavován. Kostel
a později Korn. Hrádku
_prod. (1484) k Bechyni, k níž 1 ves v 16. st.
Senomaty, městec u Rakovníka, pův. ;patřila. Pak držena až do r. 1581 ke Zví

ves, již dal král r. 1233 křižovníkům kovu a vl 1581— 1850 k Milevsku. Kostel
pruským. Později vyvaděny a vysazenyi|vl. 1730—1733 znova vystavěn a ač byl
od krále Jana za mčko. a drženy ke Křivo-i poutnickým místem, teprve 1. 1787 duchov
klátu L. 1327 byl tu farní kostel, jehož správa obnovena.

podací král Jan daroval kl. Teplskému,

Seslavce i Seslávky iVšeslavce

ale v l. 1386—1418 patřilo podací zase !(pův. Seslavci),
ves u Chrastě, l. 1131
králi. L. 1500 obdrželo mčko. svobody statek biskupství
Olomouckého
od krále Vladislava L. 1589 prodal Ru-: k Jestbořicům, avšak ve 14. st. vladyčí
dolf II. S. VáclavoviHochauzárovi sltatek (1374 Dětleb a Ješek, 1382 Pešík,
z Hochauzu a VáclavoviChotkovi :,Velik Ješek, 1406 Matěj, 1415 Jan a Mi
z Ch ockova, z nichž onen se stal samot kuláš, 1440 Havel, Mik. Janek, Vaněk,
ným pánem a poddané utiskoval. Johanka j1448—1460 Dětleb. V 15. st. byla ro

Kolovratova

z Hochauzu prod. S.! dina Čeláků z Seslavec.

(1613) _obciměsta Rakovníka.

Tato: patřily S. k Rosicům.

Od 16. st.
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Setěchov — Sion

Setěchov, ob. Setíkov, sam. 11M0 k Pardubicům připojil. Týž osvobodil
křan, n. véska, která patřívala k Nechva l. 1491 městečko. Když panství Pardubské
ke království koupeno, přestaly S. býti
licům a v 15. st. spustla.
Setěchovice
(pův. S etě ch o v i c i), zápisným zbožím. L. 1570 dostaly S. maje
ves u Volyně, jež se přip. r. 1228 mezi stát na trhy a l. 1599, 1630 a 1648 roz
důchody kláštera sv. Jiří. Pozdějipa ličné svobody. L 1646 založeny kostelní
třila ke statkům králové

al. 1315 znovu knihy. (M. XXVIII. 105.)
vysazena. V 15. st a až do r. 1552 držena
Sezemice, n. ves v okolí Zruče, odkudž
ke hradu Hluboké, pak odprodána & od se psal rod Šlechtínů ze Sezemic.
17. st. patřila ke Lčovicům.
V 15 st. seděli tu zemané (1440 Pešík a
Setuakoton, Setuacotum, jedno Zikmund, 1450 Mikeš) v 17. st. svobodníci.
Sch- viz Š—.
z hrazených neb znamenitějších míst, jež
se píše v Ptolemaiově geografii. Podle
Síbřihy, n. dvůr u Litně, l 1571 pustý.
šířky a délky tam uvedené padá mezi
Sibřina. (staroč. Si ebřina), ves u Ří
Brod n. l. & Marobuduum. Aťsi se toto čan, jež se přip. r. 1197, jsouc sídlem
klade na kraj anebo do středu Čech, do Pertoltovým a jeho synův. Ok. l. 1309
padá S. vždy do krajiny od Plzně k Doma byla kl Zderazského, pak vlad. zbožím a
žlicům. (Výroč. zpráva gymn.Tábor. 1880.) ve 14. st. v držení Olbramoviců z Prahy,
Sezemice, ves u Mn. Hradiště, pův. jichž potomci tu do r. 1470 seděli. Pak

dvě vsi Vladislavici
neb Vadislavici následovali Vrabští (1492 Václav, 1520
a Sezemici, které se dostaly klášteru
Jetřich, 1527 Adam, 1555 Hynek). Před
Kladrub. hned při jeho založení, okolí r. 1573 prodána a vyměnilo se několik
pak jejich sloulo Vladislavsko. R. 1237 držitelův, až ji dostal zase Zikmund Vrab—
prodal je Regner, opat, Havlovi Markvar ský z Vrabí. Od Johanky Chodau
tici. Ve 14. st. tu byl farní kostel, jehož rové z Vrabí (1579) dostala se |. 1587
podací náleželokřižovníkům Svato Vilémovi starš. z Malovic a s Koloději
mářským k Dubu. Pak se dostaly v dě přip. (1604) k Úhřiněvsi.
dičné držení světských pánův, drženy do
Sickov (něm. Sicksch), samota u Skalen
r. 1565 k Rohozci a 1565—1850 ke Svi pustých, jež darována l. 1361 k oltáři
sv. Mikuláše ve Velešíně.
janům. Fara v 17. st. zanikla.
Sezemice, město a n. Sezcmský
Siebenthan,
ves 11 N. Brodu, česky

klášter,

pův. holá ves, již odkázal hrabě

Kojata(1227)klášteru

Sedleckěmu.

Tento jej prodal za nedlouho a následo
valo založení kláštera neznámým pánem.
avšak možná že pány z Dobrušky &morav.
pány z Lomnice, jichž štíty lze posud zřítí
v býv. kostele klášterním. L. 1298 klášter
již stál. Prvotní jeho věno ve 14. st. da
rováním a kupováním dědin něco rozmno
ženo, ale nebývalo i za zrušení kláštera
velké. Abatyšemi byly 1389 Anna, .394
Žofka, 1409 Anna. L. 1421 klášter od
vojska pod obojí osazen, panny vypuzeny
a stavení vypáleno. Klášterství uchváceno
ke Kunětické hoře. L. 1460 držel je Jan

Zintany.

Siegfeld viz Kel.
Sieghartsdorf, ves neznámého polo
žení, jež patřila do r. 1307 kl. Vilémov
skému a pak k Lipnici a Něm. Brodu.

Sichrov viz Sychrov.
Silberstein,
šteina.

novější jméno hradu Břec

Simmelsdorf, n. manství kor. České
ve Francích (1579—1793).

Sineč viz Syneč.
Slon,

n. hrad u Chlistovic, založený

na zboží Chlistovském Pražské kapi
to'ly, jež opanoval udatný Jan Roháč
z Dubé

a zmocniv se části desk zem

z Miletínka
od ní za díl. L. 1465 do ských je sem zanesl. Když se “l. 1434
staly se S. v držení pp. z Poděbrad
až 1436 všichni jeho spojenci králi Zik
Kníže “Jindřich zastavil je (1488) Janovi mundovi poddali, zůstal R. neoblomným.
Andělovi z Rono'vce, od něhož je Zavřev se na S. tu 1. 1437 obležen, ale
1491 Vilém z Pernšteina
vyplatil a bránil se důmyslně a udatně. Konečně

Sirakovice — Skála hrubá
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Skála, n. hrad neznámého položení,
dobyt, jat a v Praze potupně usmrcen.
O zbořený hrad a zboží byly potom spory. na nějž se uchýlil !. 1178 kníže Sobě—
Král Jiří zapsal Alšovi ze Soutic jen slav ll., když byl poražen od knížete Be—
dřicha a odtud .dlouho se bránil, až byl
zboží, jež patřilo l 1466 Žehušickým
z Nestajova.
Od r. 1510 patřilo se hladem donucen jej opustiti (1179).
Síonem Pařízkům z Pařízku, od Skála, ves u Chrastu s kostelem za
r. 1535 ke Zbraslavicům, od r. 1541 loženým od blahosl. Vrbaty, kterýž se
k Dobrovítovu, od r. 1547 k Dobřeni a proto v 16. st. kostelem sv. Vrbaty .na
zýval. S. patřila ode dávna k Podlaž
od r. 1581 k Malešovu. (H. Xll. 135.)
Sírakovice,
ves u Golč. Jeníkova, skému klášteru azboží jeho, později
[, 1369 statek kl. Vilémovského
a Chrastské zvanému.
od r. 1557 přísl. Vilémova & pak Spytic.
Skála, n. hrad- u Radkovic (Přeštic)
L. 1615 seděl tu Pavel Pohnan
(1- j. založený před r. 1318 od Vilémal předka
Po
1622) a dcery jeho prodaly S. (1622) Švihovských z Ryžemberka.
CtiboroviKořenskému : Terešova. synu jeho Vilémovi 'zůstali tři synové,
Později drženy k Žestovicům & od 1. 1659 z nichž nejstarší Vilém dostal S. (1362)
k Jeníkovu.
za díl. Když po r. 1379 potomstvo tohoto
Siřejovice, Siřevice, Siřovice, vymřelo, ujali S. bratří-Vilémovi, napřed
ves „u Lovosic, jež se přip. r. 1228 mezi Půta (1- j. 1399), pak Břeněk. L. 1399
statky kláštera sv. Jiří, Ve 14 st. byl tu S. oblehána od- krále a po druhé-dobyl
farní kostel, jehož podacími pány byli 1363 vána !. 1402. Po Břeňkovi následoval
Jan Sušec a od r'. 1405 Kaplíři ze napřed syn Půta (1- 1413). Pro jeho odpor
Sulevic.
0 část se přeli od r. 1400 přitáhlo vojsko královo po 'třetí ke S.,

Vchynští a Vartemberkové.

V 15. st. ale není známo, zdali byla d0byta. Po

patřily ke Košťálovu a Klapému a druhá
část Vartemberkům, potom zase ke Košťá
lovu, s nímž přip. k Čížkovicům.
Siřem, ves u Podbořan, po níž se
r. 1237 Bohuslav a Nevlas z S. nazývali
L 1318 držel ji Milota, ale král Jan

Půtovi ujali S. bratří Jan a Vilém, za
nichž přísl. i velice rozhojněno. Po r. 1427
upadla S. v moc nepřátel a teprve 1. 1441

dobyta. Byvši opravena patřila pak ke
Švihovu. V 16. st. zanedbávána a spustla.
L. 1568 odprodána od Švihova jako pu—
prodalS. (1325) Vyšehradské kapi stina; potom držena k Radkovicům a'
tole. Ve 14 st. tu byl farní kostel, jehož l. 1613 přip. k Přichovicům. V první -po-'
patrony byli 1364 Jan z Vlčic, 1370 lovici 19. st. se již její poloha neznala.
až 1379 proboštové Vyšehradští, 1416 (H. IX. 17o.)
Skála hrubá (staroč. jen Skála,
Ctibor Čepec z Vinařic. Po r. 1420 uchvá
cena od světských a od r. 1474 držena Skály, v 15. st. i Skály Zajícovy),
k Petršpurku. L. 1578 prodána dědičně. zámek na skále s farou u Turnova, l. 1353
po němž
V 17. st. odtržena, patřila pak do r. 1709 sídlo Hynka z Valdšteina,
k Blšanům & pak ke Krásnému dvoru. v l. 1358—1364 bratr jeho Jarek násle
Fara v 17. st. zanikla.
doval. Po něm patřila Vilémovi z Par
Skála, _farní ves u Humpolce, v níž dubic (1371) a synu jeho Smilovi (1395),
jenž ji
byl farní kostel již před rokem 1358. pak Petrovi z Vartemberka,
Tehdá tu vládl Dik ze S., r. 1360 Přibík prodal (1406) Janovi, biskupovi Litomyšl

z Kamenice

a vl. 1401—1404 Vác skému. Později nabyl S. Jan z Jenšteina,

slav Vácha ze S. L. 1415 tu Maršík seděl. po němž ji drželi synové jeho, zejména
Pak patřila S. až do r. 1559 k Humpolci, od r. 1422—1456 Jan. S. nabyli potom

l.1559—1561

k Lipnici, od r. 1561 ke Jan a Oldřich Zajícové

z Hazem—

Světlé a od r. 1636 k Okrouhlici. L. 1728 burk a, ale když se 1. 1469 králi proti
kostel obnoven. Po zaniknutí fary zříz. vili, S. dobyta. Od r. 1492 držel S. Jin
l. 1784 lokalie, l; 1787 kost. knihy a dřich Svojanovský z Bozk ovic (1-c.
l. 1857 fara.
1509), po němž následoval bratr Jan.
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Skála malá — Skalice

Tento zavedl se tak, že S. uchvácena od
věřitelův &rukojmí. Díly jejich od r. 1515

skupovával Zikmund ze Smiřic,

Skaleny,

troje vesnice u Kaplice, totiž

Děkanské S., Velké neb Brumovy

a to & Malé neb Pusté.

D. S. nazývají se

asi do 1. 1524 (1- 1548). Po něm násle proto tak, že od Václava z Rovného ok.

dovali z téhož rodu Jindřich (1- 1569), !. 1500 darovány kostelu Krumlovskému.
Zikmund (1- 1608), Jaroslav (1- 1611),
Skalice (pův. Skalica, něm. Lange
Albrecht Jan (1- 1618). Po r. 1618 byly nau. lat. Longavilla), farní ves u Haidy,
0 S. spory, ale brzo uchvátil S. Albrecht v níž byl farní kostel již před r. 1362.
z Valdšteina,
který tu posledníhoSmi S. patřila k starodávnému dědictví pp.
řického (Jana Jindřicha 1- 1630) smrti do z Klinšteina
až do r. 1377. Podací
choval. Po rozbytování knížectví Frydlant kostela bylo r. 1404 společné vladykám
ského dostala se S. Maximilianovi z Vald Konojedským, Skaleckým a Pihelským.
šteina, za něhož tu Švédové (1639, 1645) R. 1416 držel S. Althans z Gusku kromě
a pak císařští posádkou leželi. Po Maxi toho, co patřilo k Pihli, Libchavě & Kono
milianovi (1- 1655) následovali z téhož jedům. V 15. st. patřila Pihelská část
rodu Ferd. Arnošt 1- 1656, Arnošt Jozef k Lipému & od 16. st. k hradu Sloupu.
1- 1708, Frant. Jozef-|- 1722, Jan Jozef K Zákupům koupena ]. 1545 část, která
1- 1733, Frant. Jozef 1- 1760, Emanuel se po pp. z Klinšteina Říčanským dostala.
Filibert 1- 1779, Karel Jozef-[- 1814, Frant. Později rozdělena byla mezi Sloup & Lib
Adam. Od toho k. S. (1821) Jan Leksa chavu. Kostel l. 1712 znova vystavěn.

z Aehrenthalu,

jehož rodu posud patří.

(l-l. X. 44.)

Skalice,

ves u Litoměřic, tuším ta,

Hroznata (1197) Martinovi odká
Skála malá (n. Skála nad Jize kterou
zal. L. 1226 dostala se kl. Doksan

rou, Skála Vartemberská, Skály),

ves nad Jizerou u Turnova Název ten skému. Ok. r. 1302 prodal Lev ze S.
toto zbožík proboštství Vyšehrad
prvotně příslušel hradu, který postaven

byl na strmé skále, a sice se Vra nov skému a drženo odtud k Žitenicům.
jmenoval. S. patřívala pánům z Vald V 17. st. založena tu poustevna, jež ]. 1792
šteina, zejména Heníkovi (1425), pak nákladně vystavěna, ale 1. 1806 ohněm
asi od r. 1453 synům jeho, Janovi ('|' 1506), spuštěna.
Skalice, zámek u Bohumilic, prvotně
Benešovi (1- c. 1485), Hynkovi, Mikuláši
a Štastnému (1453—1487). Tento měl přísl. panství Vimberského a statku Čkyn
S. naposled a zůstavil ji synovi Jindři ského.Jan Malovec z Chýnova dostav
chovi, jehož syn Karel ji prodal (1538) S. ok. l. 1549 za díl, zřídil si tu obydlí.

Janovi z Vartemberka.

Tehdá byl Statek dědil po něm bratr Václav, pak

Vranov pust a pod ním stála nová tvrz.
Až do r. 1565 patřila pak S. k Rohozci,
pak oddělena pro Karla z V., jenž bratry
své podědil. Synové jeho Jan Jiří a Jin
dřich Ota se 1. 1613 0 S. dělili; tento
obdržel polovici panství se S., ale prodal
je 1615 Albrechtovi Janovi Smiřickému
ze Smiřic. Později připojena S. ke kní
žectví Frydlantskému a dostala se v man

ství (1628) Mikuláši Desfours

tohoto synové, pak vnuk Pavel (1- 1666),
pravnuk Vilém Arnošt a tohoto synové,
vnuk a pravnuk František (1- 1842).
Skalice, ves u Soběslavě, n. s tvrzí,
l._1265 sídlo Vítka Vítkovce. Ve 14. st.
tu byl farní kostel. S. drželi 1377 Vlček

a Valkoun ze Sedlce, 1397 Vítek ze
Želče a jeho potomci (1412 Filip, 1415
Vilém, 1485 Jošt). Ok. [. 1491 k. ji Petr

(1661). Majnuš

Dědičně ji držel od r. 1635 on a jeho
potomci Albrecht Maximilian 1“ 1697,
1696—1733 Václav Matěj, 1733—1767
Václav, 1767 Frant. Václav. Od tohoto ji k.
(1802) Fr. Zachař v. Romisch, jenž starý
hrad fantasticky přetvořoval. (H. X. 325.)

z Březnice, pak ji měl Jiřík
Bradáč z Toušeně a v l. 1528 až
1.540 zet tohoto Prokop
Hýlovec

z Polkovic.

S. patřila pak do r. 1547

obci Táborské, později pánům : Rožem

berka &od r. 1594 Soběslavské

obci.

Fara v 17. st. zanikla. (H. 111. 200.)

Skalice česká ——Skalička

Skalice česká, též velká, město nad
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Skalice klášterská, n. Skalický

Úpou, ve 14. st. místo s farním kostelem. klášter,
ves u Kouřimě, prvotně—šošoščviií“
z Dubé příslf města Kouřimě, jejž 1350 Janovi
Va levlovi osvobozeno. Jetřich : Pordic, bi
něk z Bozkovic
a ze Žumberka, po skup Mindenský, koupiv S. založil tu klá
němž dědili bratří a manželka Markéta šter řádu Cisterského, jejž dostatečně nadal

S. držel 1336 Hynek Hlaváč

('I' 1358) a po něm v 1.1366—1380

ze Šternberka.
L. 1393 k. ji Jetřich pro opata a _12Bratří. První opat Mikuláš
z Janovic a připojil k Náchodu. L. 1424 přikoupil "MŠ
dědiny a obdržel od
dne 6. ledna byla blízko bitva, ve které Karla lV. důležité svobody. L. 1364 byl
Žižka pány porazil na témž místě, kde Martin opatem, jenž l. 1366 od jistých
i 1866 b1tva byla. L. 1441 S. vypálena zlosynů v klášteře přepaden a zardousen.
od Slezanů & l. 1450 dobyta od krajské L. 1382 opatoval Matěj, jenž ok. l. 1400
hotovosti, Tvrz _spoplužím držel v l. 1497 konvent znova stavěl a v té příčině od
až 1500 Vojslav z 'Kunčího jako manství. Václava IV. všelijaká dobrodiní obdržel.
Obec obdržela l. 1504 svobody od Jana Byl tu ještě 1. 1415 Nástupce jeho Eme
Špette z Janovic, 1. 1612 od Albrechta
V. Smiřického, 1631 od Adama Erdmann
Trčky. Výsady ty zrušil Okt. Piccolomini
&jen některé povolil (1650), jež rozšířeny
l. 1719. L. 1850 stala se S. sídlem c.k.
úřadův. L. 1866 28. června svedena tu
bitva. (Popis v MB. X. 41.) Erb: Na
modrém štítě zlatá hvězda o šesti špicíclí
(dědictví po Markétě ze Šternberka —

rich ziskal l. 1418 dům v Praze a od
krále 1419 nové svobody Když l.. 1421
Kouřim straně pod obojí poddána, i klášter
dobyt. Jměni jeho uchvátila obec Kouřim
ská a rozdala je, pak císař Zikmund klá

šterství (1436—1437) rozzastavil. Opatové
přes to volíváni; l. 1463 byl Daniela

l. 1480 Jan opatem, kteří bydlili v chu
dém klášteře, ač S. sama byla do r. 1481
Vilémovi Zubovi z Landšteina zapsána.
Skalice hor stříbrných, městou Ko Opat Jakub získal 1487 platy ve třech
stelce n. . l. s hradem, na němž seděli vesnicích. Po něm následovali Jan (1498),
v l. 1360—1362 Ctibor, 1393 Jan ze Oldřich (1532) a pak Jakub, jenž stav se
Střimelic,
v l. 1401—1403 Bohdal 1553 opatem Sedleckým, klášter Ska
: Drahonic, po jehož smrti král Václav lický—WSedlci připojil. Za té doby spustl
hrad S. Janovi Sokolovi z Lamberka klášter úplně a'kdýž' v 17. st. nový kon
daroval. L. 1402 neb 1403 dobyl král vent založen. kaple a stavení obytné znova
Zikmund zdejší hrad, na němž se byl Ra stavěny. S klášterem Sedleckým i tato jeho
cek Kobyla zavřel, a rozmetal jej. L 1413 filiálka, velice skrovná, zrušena (1782) a
držel S. Kolman z Křikavy a 1417 pa bývalé klášterství bylo do r. 1879"š'tat—
třila dílem kl. Sázavskému/Cis. Zikmund kem náboženského fondu. (BP. 107.)
H. V. 47, MB.—X. 17)

zapsal S. (1436) Janovi Žajímáčovi
z Kunštatu.

Držena odtud k Sázavě a

Skalice malá viz Skalička.

Skalice německá i velká, ves u Smi

lx'omornímu Hrádku a zůstala v držení řic, jež se přip. v zákl. listu Strahov (1143)
Zajímáčův, i když o-tyto dva statky přišli. jako Újezd Skalica. Jménem tím jmeno
Poslední z nich byl Jindřich, jenž ok. vána bývala i sousední ves farní Číbuz.
]. 1567 S. Jaroslavow Smiřickému ze S. patřívala ve 14. st. pánům z Dobrušky
Smiřic prodal. Patřila odtud ke Kostelci. a od 15. st. do r. 1850 ke Smiřicům.
V 16. st. dolovalo se v okolí na stříbro.
Skalice, n. hrad mezi Hodušínem &
K povznesení jeho dány obci (1623) zna Sepekovem, po němž se nazýval r. 1260
menité svobody a l. 1726 osvobozena od Budivoj ze 5. S. byla vlastně jen sídlem
člověčenství, ale hornictví tím nepomoženo.. pánů Sepekovských a buď opuštěna neb
Fara, která v 17 st. zanikla, v l. 1734 až zanikla před r. 1291. (H. Vll. 280.)
1754 obnovena. Erb: Modrý štít a na
Skalička, Skalice menší, ves u samé
něm horník na skalici neb skalce pra České Skalice, n. s tvrzí, l. 1324 statek
cující,
' Budimírův & pak jiných jeho příbuzných,
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Před r. 1367 patřilo oboje k N. Beršteinu mod/15165?
k. S., v níž byl farní kostel, Střížek
k Dolczám. (BD. 322.)
*
z Ostřešan (až 1388). L. 1405 patřila Skalka, véska a klášter u Mníšku na
Haškovi : Lužan, pak následoval 1417 Hrochotech. Klášter založen 1763 od Be
Střízek z Koloděj, jehož potomci nedikty Čejkové,
roz. z Bynu, pro tři
(1440 Mikuláš a Jetřich, 1479—1516 Jan, františkány & při něm vystavěn kostel,
1516—1545 Jiřík) tu do středu 16. st. napodobení kostela Montserratského. Léta
seděli.Následovalipak Otmárové z Holo 1785 klášter zrušen a ponechán tu toliko
hlav (Mikuláš "' 1559, pak Jiří, Jan, Pro jediný bratr a laik.
Skalka, zámek v Podbřeži u Opočna,
kop, Petr). L. 1573 koupen týž statek
kteří se psali ze Skalice.

k Náchodu. Kostel ]. 1724 rozšířen. (H. n. tvrz, 1360 statek bratří Ješka a Půty
a potom manství ke Skuhrovu a Liticům.
V. 49, MB. X. 48.)

ves u Smiřic, bývala do V 15. st. seděli tu Ostrovští ze Skalky
Hradecké,
již (1440 Jan, 1487 Prokop, 1500 Jan, Jiří

Skalička,

1. 1547 jměním obce

sice vzata, ale 1. 1549 zase navrácena.
Po druhé zabrána l. 1623, zastavena Maří
Majdaléně Trčkové a l. 1635 přip. ke
Smiřicům.
Skalka, zámek u Třebenic, od r. 1357
statek Petrův. od r. 1368 Rydkéře, Petra
a Erharta bratří. Po Rydkéři (1411) ná

& Albrecht). Ok. l 1517 vyšla z jejich
držení, ale zase jí nabyli později & drželi
ji do r. 1650 po meči. S Annou Kateři

nou, dědičkou, vyženil ji Jan M la data
z Solopisk
& drželi ji po něm (1670)

synové. Poslední z toho rodu, jenž tu
seděl, byl Vojtěch; od něho přikoup. S.
sledoval 1414 Hanuš ze Sulevic al. 1437 k Opočenskému panství. (H. II. 68.)
synové jeho Albrecht a Hanuš. l.. 1474
Skalný (německy Pinkelschlag). ves
seděl tu Jindřich ze Sulevic, po němž dě 11 Horní Plané, jež se přip. r. 1284 a
dila ok. ]. 1490 dcera Markéta, jež S. bezpochyby byla totožná s Bílým Chlu
1496 mateři své Markétě ze Vchynic za mem, jenž sel. 1268 přip. S. byl do
psala. Pak ji měl (1527) Jiří Vrš ze r. 1420 přísl. klášt. Korunského a pak
Sadlna (1-j. 1543), po němž prod. Ja zámku Krumlova.
novi ze Vřesovic,
L. 1544 k. ji Jan
Skalsko, farní ves u Bělé, v níž byl
Kaplíř ze Sulevic, po němždědilsyn farní kostel ve 14. st. Podacími pány byli
Zdeslav (1- 1566). Ok. l. 1578 vyženil ji 1369, 1392 držitelé statku Kovanského

Adam Hrzán

z Harasova

s Annou al. 1412 Aleš Škopek : Dubé. Část

Kaplířkou a dal ji 1611 za díl synu Zde držena pak ke hradu Dražicům. Bohuslav

slavovi, kterýž ji prodal (1622) manželce
Alžbětě z Biskupic. Od této ji přejal 1628
Jan Hrzán, ok. !. 1650 následoval syn
tohoto Jan Adam (1- 1681), pak tohoto
syn Jan Leopold (1- 1711), jenž dědil
Milešov.-Syn tohoto Ferd. Maximilian vy
ženil Podsedice & Dlažkovíce. L. 1730 do

staly se tyto tři statky hrab. z Hatzfelda
a po jich vymření (1796) hr. ze Schón

bornu.

Skalka,

ves u Dubé, prvotně manství

ke hradu

Bezdězi, jež ]. 1360 bratřím

: Lungvic uděleno. L. 1462 patřila Jin
dřichovi Hlaváči : Dubé, od r. 1417

z Kunvaldu

dal část 1482—1486 na

pobožné skutky. Drobné části drženy 1505
k Brodci, 1543 k Cetni. Dražická část

dostala se Janovi Hrzánovi

z Hara

sova, jenž ji prodal 1536 ke kOStelu
sv. Michala v Praze. K témuž k. 1561 část
Cetenská. Ferdinand il. daroval S Servi
tům a když 1. 1785 ten řád zrušen, bylo S.
do r. 1809 statkem nábož. fondu. Potom
bylo přísl. Niměřic. Kostel l. 1735 opra
ven (PA. VI. 168, X. 369.)
Skály (něm. Bíschofslein, před 17. st.
Kalzenstein), ves u Police, n. s hradem,
který snad založil Matěj Salava z Lípy
(1393) Syn jeho Matěj mladší činil škody
ve Slezsku, pročež Slezané (1447) hrad

Alžbětě z Klinšteina. V-16. st. patřila část
ke hradu Bezdězi. Bohunka Peicelsdor
fova prodala (1596) vsi Starou & Novou koupili :1 pobořili. V l. 1466 —1484 ná
Skalku Barboře Vartemberské. V 17. st. ležel hrad Hanušovi Bochovci z Bu

Skály _ Skochovice
chova

a pak Zbyňkovi odtudž (1488)

Od Hynka Špetle

z Janovic

k. jej

Bartolomějkníže Minstrberský.
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Skašov, viz Lhota Skašova.
Skehrov (novočeskySkuhrov), n. véska

u Božejova (Pelhřimova) & l. 1386 přísl.
Když tento se dostal do války se Slezany, Božejova.
Sklopce, Slopce, n. ves, nyní les
hrad S. od nich obléhán (1513.) Po jeho
smrti uvázal se ve S. zase Špetle, po něm mezi Lipím a Šonovem, jež patřila r. 1415
následoval v l. 1517—1528 Petr Adrš k panství hradu Náchoda.

pach z Dubé a pak tohoto věřitelé. Skočce, obec iSkočice(pův. Skočci),
Hrad tehdá opuštěn a Žehušičtí : Ne ves u Přeštic, n. s tvrzí. Část její patřila
stajova,
držitelé, vystavěli nové obydlí r. 1239 klášteru Kladrub., ostatek byl vla
při dvoře. Statek od r. 1576 v držení dyčím statkem, jejž držel r. 1250 Boři
Bohdaneckých z Hodko1a, patřil slav. V l. 1318—1352 seděl tu Jaroslav
asi od r. 1581 Čertorejským,
od a po něm syn Racek, 1359—1379 Otík
r. 1626 Beatě Křinecké al. 1662 k. a j. Jan Mráz z S. (1- 1403) stal se 1397
pro Hradeckou kapitolu. (H. V.67.) bisk. Olomouckým. V l. 1475—1497 měl

Skály, ves u Vodňan, n. s tvrzí. Jedna je Vilém ze Chříňova, pak Přichovští
část prod. 1365 od pp. z Rožemberka z Příchovic (1520 Zdebor, pak syn Mar
Oldřichovi z Dobeve; kromě toho tu kvart, pak tohoto synové, potom byly roz
byla manství k Hluboké a Zvíkovu. V 15. st. děleny na polovice). Polovice patřila od
žil rod Kočků ze Skal. Tvrz měl r. 1530 poč. 17. st. k Lužanům, druhá přip. 1685.
KašparLitochleb ze Strachotínka, (H. IX. 204)
Skočice, farní ves u Vodňan, l. 1399
jenž ji potom prodal k Lihějicům. Ostatek
vladyčí statek, 1463 vladyk z Borovnice,
přip. k Protivínu, (H. VII. 295)
Skály, ves u Peruce, 1368 statek Li od r. 1474 Radkovcův, od r. 1567 přísl.
ckův, 1383 Rackův, 1417 Janův. Před
r. 1423 odumřel tu statek po Prokopovi,
bratru Janovu, k němuž se táhli pp. : Kolo
vrat. Od r. 1437 patřily k Telcům a s nimi
přip. k Peruci.

Drahonic. Mikuláš Radkovec

z Miro

vic dostav je za díl, vystavěl tu sídlo
(ok. 1588). Od 1. 1622 patřily Chrtům

ze Rtína.

Od r. 1650 patřily k Proti

vínu, ale od r. 1662 patřily Jaroslavovi

Flor.Švihovskému z Ryžemberka.

Skapce (pův. Skapci), farní ves u Stří Matka- jeho Polyxena přinesla sem obraz

bra, jež byla jměním klášt. Kladrub.

P. M., jež po sboření sídla (1672) uložila
v nové kapli (1678) Od té doby konány
sem pouti. Po připojení k Protivínu (1700)
zřízena tu duchovní správa, jež 1.11859
na faru povýšena. (H. Vlí, 262, TB. 159.)
Skočidolovice, ves u Pacova, ]. 1360
tek Chvalův a.l. 1434 Kunše : Petro až 1380 statek Adamův, 1388—1397 Pe
vic. L. 1469 odumřel tu statek po Janovi trův. Od 15. st. patřily S. obci města
Vazači z Sekyřic. V 16. st. psali se odtud Hořepníka.

hned od jeho založení (1115). Opatové
tu vyzdvihli farní kostel, který se r. 1379
přip. Kostel byl 1788 obnoven a se vsí
byl do r. 1850 přísl panství Kladrubského.
Skaříšov, véska „uSobotky, 1376 sta

Bílští

z Kařišova.

přísl. hradu
Mladějova.

SkašOv,

S. byl v 16. st.

Veliše & v l. 1638—1850

Skodra., Skůdra,

ves u Strakonic,

již kníže Břetislav daroval (1045) klá

šteru Břevnovskému.
dvůr, n. tvrz u Dlouhé Lhoty až do r. 1547 obci

Pozdějipatřila

Písecké.

Po za—

(Ml. Boleslavě), l. 1397 statek Evana ze brání prod. r. 1549 Adamovi Kocovi
Všejan a Jindřicha z Mečíře. V 16. st. : Dobrše a držena odtud k Ohrazenici.
patřil k Březnu, oddělen l-. 1558 pro Heř
Skochovice (pův. Skochovici), ves
mana z Bubna. L. 1578 k. jej Eliška u Král. Městce, n. s tvrzí, 1362 statek

z Donína, ale 1610 zase Mikuláš Vrati Vilémův. L. 1380 tu seděl Jarek Popek
slav z Bubna. Ok. 1. 1660 přip. od pp. z Jíkve, l. 1389 Příbek ('i' 1395) a Hyn
z .Bubna ke Březnu. (H. X. 43.)

čík. 011.1. 1410 získal je Dobran z Vlkova,
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po němž následovali dcera, 1432 Vaněk l. 1588 k Mirošovu odděleny.

V 17. st.

Rezek z Mlékosrb, 1455 Petr Vodi— zanikla fara; l. 1791 tu zřiz. lokalie a
čka z Labouně, 1511 Havel Zvíře 1854 fara.

tický z Vartemberka.

Nedlouhopo

tom připoj. ke Chlumci. (H. V. 300.)

Skorkov, ves u Brandýsa n. L., v níž
byl farní kostel před r. 1359. S. prodal

Skochovice,

ves u Zbraslavě, jež se l. 1332 Mikul. Fryd Janovi z Michalo
přip. v zákl. listu Břevnov. (993) a pa vic a patřil pak k Brandýsu. Po r. 1623
třila témuž klášteru od založení. Později zanikla fara a již neobnovena. Kostel
byly kl. Strahov. Cís. Zikmund zapsal S.
(1437) Matěji ze Skuhrova a Petrovi
z Obořiště. Později přip. ke Zbraslavi.
Skoky, farní ves u Žlutic ]. 1518
statek Voršily Štampachové, 1564 přísl.
Údrče. Část patřila 1591 k Marticům a
přik. 161-'\ k Údrči; ostatek, který ke Kně
nicům a Vahanči patřil, k. 1613. l.. 1736
založen tu kostel a začaly se k němu pouti.

l. 1690 z části přestavěn a l. 1698 vy
stavěna zvonice. (M. B. IV. 114.)

Skorotice (i Skorotín),

farní ves

u Ústí n. L, v níž byl farní kostel před

r. 1363. Vl. 1363—1368 seděl tu Jan
Skorotka maje podací společně s vlad.
Všechlapskými; od r. 1414 patřily S.
k statku Bukovskému. L. 1676 založeny
kostelní knihy a l. 1749 kostel znova

L.. 1746 založ. při něm lokalie a l. 1857 vystavěn.

fara.
Skomelno,

Skorotín, samota, n. dvůr s tvrzí
ves u Radnice, n. s tvrzí, u Trh. Dušnik, 1359—1376 statek Přibí

1379 statek Otíkův (1-j. 1399), pak vdovy kův, 1401—1414 Předotův, 1437—1463
Henky a synů Dobeše a Jaroslava. Tento Přibíkův. Od r. 1515 seděl tu Václav
maje je sám odkázal S. manželce Mar Bechyně z Lažan (1- 1579), jenž po

kétě (1434), pak se dostalo (1437) Ondřeji zdějíS. k Dušníkám připojil (H. Vl. 138.)

apkovi ze Sulova. L. 1453 již pa

Skoupý (na Skoupém),

ves u Sedl

třilo ke Březině, od r. 1562 k Přivěticům čan, prvotně statek kl. Milev ského, od
r. 1479—1581 přísl. Zvíkova, pak samo
a od r. 1661 k Radnici. (H. XIII.)

Skopytce (pův. Kopytci), ves u Sobě statný statek Kalenicův,
slavě, l. 1368 statek Onše a Pelhřima
bratří &strýce jich Jana, 1415 Jana, Petra
a Pelhřima. Jan Krása přip. se vl. 1424
až 1454. V 16. st. patřily k Pacovu, po
zději Alžbětě Kučerové a l. 1573 ujaty
pro krále. Pak následovali Matyáš Kame
nický, od r. 1596 Jiří Pětipeský a později

Sádlové ze Vražného.

jenž k. 1596

k Obděnicům. Ok. l. 1606 oddělen a patřil

do r. 1623 Zikmundovi Hložkovi ze
Žampachu, jemužzabrán Patřlldo r. 1642
k Sedlčanům a pak ke Chlumci.
Skovice, dvůr u Čáslavě, ve 14. a
15. st. přísl. hradu Žleb, v 16. st. vladyčí
statek zástavní, jenž l. 1581 dědičně pro

L. 1623 za dán JanoviKoudelovi

ze

itenic

brány a prodány Janovi st. Černínovi
L. 1599 k. jej obec Čáslavská, již 1. 1623
z Chuděnic. Pak drženy k Radenínu vzat. Odtud“ patřily S. k Tupadlům.
a Choustníku.

Skoronice,

(M. XIX. 101.)

Skramník,

Skramníky,

farní ves,

farní ves u Chocně, v níž kterou daroval kníže Břetislav I. (1052)

byl far. kostel již ve 14. st. Podacími
pány byli 1376 Mladota a držitel Koldína,
1398 Čeněk. Avšak již 1. 1397 patřila
část vsi k Chocni, pak celé S. do r. 1497
ke hradu [„iticům, vl. 1495—1556 k Pot
šteinu a 1556—1850 k Chocni. Fara, jež
v 17. st. zanikla, ]. 1878 obnovena.

klášteru

Sázav. Opatové vyzdvihlitu

farní kostel (1356) a drželi S. až do
r. 1421. Cís. Zikmund zastavil _S. (1436)
Volfartovi z Radimě. L. 1490 patřila část
Slavatovi z Chlumu, 1492 Jindřichovi

: Kostelce

také část. Onano držena ke

KOStelci, tato koupena k němu l. 1567.

Skořice, farní ves u Rokycan, v níž Kostel ], 1714 znova vystavěn.
byl farní kostel před r. 1374. S patří
Skramouš,
ves u Bělé, v níž bylo
valy ke hradu Drštce a ke tvrzi Dvorci. dvoje manství ke hradu Bezdězi. Jedno
V 16. st. patřily k Rožmitálu, od něhož držel 1406 Římek z Nosalova. L. 1553

Skrbkov — Skrýšov
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z Lokte, od r. 1545
přidělen k Bělé, později patřil k Dokzám Chodaurové
a vl. 1637—1850 ke Mšenu. (B. M. 771.) Sekerkové : Sedčic, pak 1572Chot
Skrbkov, n. "vesu Klečat, až do r. 1430 kové z Chotkova, od r. 1596 rytíři
až do r. 1690. Pak se
přísl. Bukovska & odtud panství Třeboň z Renšperka
ského.
vystřídalo několik majitelův & l. 1748 k.
S ke Křivoklátu. Fara v 17. st. zanikla.
Skreje, viz Skryje.
Skřekov, prvotní název Střekova
(H. Vlll. 93.)
Skřemelice, přítok Lužnice (1179),
Skřivany, Křivany, ves 11Nov. Byd
po níž se jmenuje město S. (Schrems). žova, l. 1360 sídlo Vnatovo, po němž se
Skrchleby, ves u Nymburka, [. 1323 děli vladyky na tvrzi. Léta 1519—1547
statek Benešův, pak do r. 1558 přísluš. patřily ke Chlumci; od r. 1552 seděli
panství Poděbradského, odtud statek Ka Zumrfeldové, jinak Častlově z Tu
špara Granovského & pak přísl. Vlkavy mnic na nové tvrzi. L. 1635 obdržel je
darem Jan Gordon, jeden : vrahů kní
a později Loučeně.
Skrchleby, ves u Kostelce n. 0.,- již žete Frydlamského. L 1654 zase se do
odkázal hrabě Kojata (1227) Klimatovi. staly Zumríeldům a až do r. 1850 vystří
L. 1342 patřily pp. z Potšteina k Boru dalo se mnoho držitelů. (H. V. 308, Som
hrádku, později z části ke hradu Potšteinu mer, Bid. 304.)
Skrovnice malá a velká, dvě vsi
až do r. 1635 a pak ke Lhotce Žalma
nově, z části k Přestavlkům Tato část u Kostelce n. 0., oboje dříve na drobné
byla 1671—1726 statkem o sobě Oboje statky rozdělené. Části patřily ve 14. st.
Olešné a Chocni, ok. l. 1500 část
přip. ke Kostelci.
Skrchleby (dial. Škrchleby), ves k Brandýsu, dva manově k Žampachu.
u Stankov. V l. 1379—1394 psal se odtud Od r. 1568 patřila Velká k Potšteinu,
Bohuchval; sice držitelé sídleli na blízkém část obou do r. 1593 k Lipanské Lhotě
Hrádku. V 15. st. spustly S. a patřily & později k Závrší. Skrovnička patřila
v 16. st. k Hoř. Kamenici,

k Týnu.
Skřípel,

s níž přip. od 17. st. k Borovnici.

Skršíce, ves v krajině Žlutické, již dal
ves u Hořovic, jejíž podací kníže Bedřich r. 1183 křižovníkům Svato
kost. patřilo r. 1233 klášteru Ostrov. Po— mářským. P0zději se nepřipomíná.
Skršín, ves u Bíliny, již dal Nemoj
zději byla část arcibiskupství a část man
stvím ke hradu Dobříši. Ve 14. st. tu byla Vršovec (1102) kostelu Vyšehrad. Císař
fara, jejíž podací patřilo z části vsi klášt. Zikmund zapsal S. 1436 Jakubovi ze
po němž jej měl Jindřich,
Ostrov. Oboje sloučil (mimo manství Rou Vřesovic,
sovskě)JanVratislavzMitrovic(-j'1520) jeho vnuk. V 17. st. patřil S. Rajským
kteří tu do 18. st. seděli.
a potom drželi jeho potomci. Anna Vrati z Dubnice,
slavova koupila l. 1586 od Pfefrkornův L. 1707 k. k Bělušicům.
manství Rousovské. S. držena pak nějaký
Skryje, farní ves u Křivoklátu, jež
čas k Osovu. L. 1631 dostala se zase patřila r. 1239 klášteru Kladrub. Ve 14. st.
Vratislavům; od nich se dostala 1647 tu byl farní kostel. Podacími pány byli
Mikuláši z Gerštorfu
a přip. k Osovu. 1375 Jaroslav, Oldřich, Zbyněk, 1415 Mi
Fara za neznámé doby zanikla. (H. VI. kuláš z Husi & příbuzní jeho Stebňá
222.
kové ze S. Od r. 1453 patřily Borňům
Skřitín, samota nad Dubkovici u Dě ze Slabec, později ke hradu Týřovu.
čína, n. ves, jež patřila 1383 ke Střekovu Po vyplacení Týřova zůstaly Týřovským
z Enzidle al. 1601 k. ke Křivoklátu;
a později k Děčínu.
Skřivaň, ves u Křivoklátu, v níž byl Kostel ]. 1713 znova stavěn. Fara v 17. st.
far. kostel ]. 1355. Podacími pány byli zanikla; l. 1812 tu zřiz. lokalie a 1855
1355 dva Kunšové, 1380 Hanek. Ve 14. fara. (H. Vlll. 94)
a 15. st. tu byly dva zemanské statky a
Skrýšov, ves u Polné, jež se přip.
při jednom tvrz. Tuto drželi v 15, st. r. 1233. Až do té doby byla německého
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řádu a-od r. 1233 klášt. Želivského.

hradu Potšteina a odtud Solnice. Kostel

Od 15 st. byl S. přísl. Polné.

l. 1717 z kamene vystavěn, a fara, jež

Skrýšov,

farní ves u Sedlčan, snad !. 1623 zanikla, l. 1787 obnovena. (H. Il.

l. 1219 sídlo Arklebovo, v 15. stol. na 202.)

statcích pp. z Rožemberka,

z části

pak ke Křepenicům, Sedlčanům a Chlumci.
Druhá část koupena 1592 k Obděnicům,
dostala se ok. l. 1609 Lidmile Krčínové
vd. Vojkovské, pak byla v držení M alov
cův a Hoz—laurův a jiných rodin. Samo
statným statkem byl do r. 1850. Na Jedli
nad Skrýšovem byla kaple, kterou (1764)
svob. p. Kfelíř v kostel rozšířil. Při ní
zřízena 1786 lokalie a 1856 fara, která

Skuhrov,

ves u Berouna, l. 1316 sídlo

Jetřichovo, 1380 Jencovo, 1436 Vaňkovo
a 1457 Janovo, Odtud se nazývali Sku

hrovští ze Skuhrova. Mladotové

ze Solopisk

připojili pustou tvrz s ves

nicí k Litni. (H. VI. 91.)

Skuhrov,

kapitoly

ves u Mělníka, prvotně statek

Mělnické.

L. 1436 zapsán

Janovi ze Smiřic.

Mělnické

Později (1541) patřil
obci, jíž sice l. 1547 vzat,

od r. 1890 Sv. Jan nad Skrý-šovem ale zase navrácen. L. 1616_0d obce pro—

slove.

dán, byl v držení Borejských, v l. 1729
Skrýšov, ves u Jankova, l. 1318 sídlo až 1796 rodiny Turbovské a l. 1796 k.
Ondřejovo, avšak i do r. 1420 majetek k pansrví Mělnickému.
(B. M. 773.)
kl. Louňovského a pak do r. 1547 Skupeč, ves u Bezdružic, ]. 1361 sídlo
obce Táborské.
L. 1548 k. k Popovi Sulíka, syna Sulíkova, 1379 Jetřichovo.
cům a l. 1571 od Skuhrovských prodán V 15. st. seděli tu vl. z Něšova, v 16. st.

k Jankovu. V 17. st. patřil Chobotským,
z Ostředka,
později celý k Jankovu.
Skudly,

Vykartové

ze Šanova.

Ok. ]. 1603

“vyženiljej Jakub Podmoklský

z Prosti

ves u Přelouče, až do r. 1421 boře (1- 1640) a drželi pak synové; ok.

statek klášt. ,Opatovského, pak příslf 1670 patřil Winklerům

z Heinfelda,

Kunětické hory (do r._1518 také Přelouče) . 1705 Steinbachům a v 18. st. přip.
& od 16. st Pardubic. Odtud slouli Svit k Bezdružicům. Dříve tu bývala tvrz.
.—

kovští ze Skudl.
Skuhrov,

Skupečná, podle Palackého n. ves,
farní ves u Habru, v níž bezpochybytáž, jako Slupečný.

byl farní kostel již před r. 1358. Až do
Skupice, ves u Postoloprt, v' níž byl
r. 1400 patřil S. ke hradu Žlebskému, farní kostel. již před r. 1386. S. patřily
od r. 1415 vyskytuje se v držení klá od nepaměti klášteru Postoloprtskému až
šte ra Vilémov. Od 15. st. držen k Lip do jeho vyvrácení. L. 1436 zapsány Be
nici, v l. 1561—1636 ke Světlé a 1636 neši z Kolovrat, 1. 1459 patřily ke hradu
až 1850 k Habru. Fara, která po r. 1623 Oseku, l. 1469 dostaly se Janovi Chot
kovi z Chockova. Konečnějich nabyla
zanikla, l. 1727 obnovena.

Skuhrov, ves u Landškrouna, jež se vrchnost Postoloprtská. Fara za neznámé
dostala r. 1292 klášteru Zbraslav. & doby zanikla.
od té doby držena ke hradu Landšperku
Skuteč (nedobře Skuč), město, jež
& od r. 1589 k Landškrounu.
se přip. r, 1289 mezi těmi pevnostmi,
Skuhrov, farní ves, n. hrad a městečko které král VáclavII. Bedřichovi, mar
u Rychnova n. K., ok. l. 1280 sídlo Mu krabí Mišenskému, postoupil. Tehdá tu
tinovo, pak pp. z Meziříčí (Jan 1321 stál hrad na Humberce nad městečkem.
se 'syny, od r. 1338 syn jeho Tas, po Toto mělo před r. 1349 farní kostel, jenž
tomto 1351 synové jeho Jan a Vznata, postoupen k bisk. Litomyšlskému. Od poč.
1386 Jan a Jaroslav). .Tehdá tu byl far. 14. st. patřila S. k panství hradu Rychem
kostel. L 1387 k. od Půty z Častolovic burka. Smil Flaška vyzdvihl tu 1. 1391
a Bočka z Kunštatu. Napřed byl v držení druhý kostel, při němž byl špitál. V 15. st.
potomkův onoho, ale od r. 1454 rodu koupena k tomu část Holetína a 1484
Kunštatského a držen k Liticům. Mezitím díl Prasetína. Pro týž špitál obdržela obec
hrad spustl. V l. 1495—1558 byl S. přísl. 1. 1466 některé milosti, ]. 1500 svobody

807

Skviřín — Slansko
od Anežky “z Chlumu a l. 1564
na třetí výroční trh a jiné trhy.
založeny kostelní knihy. L. 1850
S. sídlem c. k. úřadův. Znamenití

majestát
L. 1628
stala se
rodáci:
V. Tomášek (nar. 1774, 1“ 1850), A. F.
Rybička (nar. 1812, 1“ 1899). Erb: Čer
vený štít, na něm 11 zpodu stříb. hradba
se stínkami, za ní dvě věže s okny, cim
buřím, černými báněmi a zlat. makovi
cemi. (Monografie jsou K. Zástěry & K.
Adámka.)
Skviřín, ves u Přindy, jež byla kníž.
majetkem v l. 1115—1186, avšak od
r. 1223 byla sídlem Ratmíra ze S., od

něhož pocházeli páni ze Švamberka.
S. zůstal pak při panství Borském a od
r'. 1368 přip. se tu farní kostel. Ve 14.
a 15. st. tu byla tvrz, jež později spustla.
Fara v 17. st. zanikla.

Skvořetice

(prv. Skvořatici),

Skytaly,

ves u Podbořan, v níž byl

farní kostel ve 14. st. Podacími pánv byli
1358 Hynek z Krakova, 1365, 1367 vdova
Smilova, 1379 Heřman z Jeřně, pak Ora
čovští a Mlynečtí. V 15. st. byly S. roz
děleny na 4 statky. L. 1538 patřily celé
k Valči, od nichž 1. 1597 odděleny a byly

v držení Štampachův.

Od 1 1623 zase

patřily k Valči, ]. 1638 odděleny, ale po
tom zase k Valči přikoupeny. V 17. st.
zanikla fara a kostel v l. 1782—1784
znova vystavěn.

Slabce, farní ves u Rakovníka (již
larní ve 14. stol.), ode dávna z polovice
přísluš. Krakovce, z polovice manství ke
Křivoklátu, na němž seděli od 1'. 1424

Borňové ze Slabec. V 16. st. drželi je
Vahančové z Vahanče; po nich násle

dovali Újezd'ečtí a ok. r. 1670 Mun
ves dové : Mundenfeldu. Fara, která v 17.

u Blatné s tvrzí, v l. 1397—1412 sídlo stol. zanikla,

1720 obnovena.

L. 1735

Jana Mírovce a potom jeho rodu. Ok. držel je Frant. Karel Vančura z Řehuic,
!. 1446 získal je Beneš z Kalenic, jehož jenž zámek vystavěl. Hildtprandtové
rod (Oldřich, 1498 tři bratři, 1543 Jan z Ottenhausen koupivše S. k Hořkovu,
& Zikmund, 1578 Beneš, Zdeněk a Adam, přenesli sem sídlo. (H. VlIl. no.)
1595 Jan, 1629 Vilém) tu až do r. 1673
Slaník (staroč. Dvořec), ves u Stra—
seděl Tehdá je k. Ferd. Antonín Malo
vec z Chýnova, po němž dědila man konic, l. 1359 přísl. Řepice, asi od r. '1372
]. 1409
želka. Pro dluhy statek vzat do sekvestru tvrz a sídlo Předoty z Řepice,

(1699) a pak prodán. L. 1701 k k panství Zikmundův. Král Vladislav povolil 1476
Markétě, manželce Mirošově, aby si po
Blatenskému. (H. XI 188.)
Skvořetín, dvůr u Rosochalce, n. ves, stavila novou tvrz na pahrbku a ta aby
]. 1385 statek Přibíkův a v 15. st. Ma se jmenovala S. Miroš z Vochova, manžel
leckých z Malče. V 16. st. patřil ke její, prodal S. ok. l. 1500 k panství Stra
Krupé a od sklonku téhož st k Rosochatci. konickému. (_H. XI. 138.)
Slanín, l. 1329 vesnice kláštera Vilé
Skvrňany (pův. Skvrňané, Skvrnč
né), ves u Plzně, jež patřila r. 1239 klá movskélio neznámého položení.
šteru Kladrub. Táboři obléhajíce Plzeň
Slansko, Slanský kraj. 1. politické
(1433) měli tu své ležení. Sice patřily S. a soudní území, západně až k Loděnici,
ode dávna ke statkům města Plzně.
severně k Peruci a blízko k Ohři, výr
Skvrňov (pův. Skvrnějov, obec. chodně až ke Ctiněvsi a Vltavě, jižně až
Škvrňov), ves u Zásmuk, l. 1295 statek ke Mži. Ač není pochyby, že býval kraj
6 vladyk Ve 14. st. byl tu farní kostel, tento od starodávna, přece se objevuje do
jehož podací patřilo opatům kl. Sázav r. 1233 jen jako přísl. Pražského úřadu.
ského, vladykám Lhotským a držitelům Od r. 1239 a ve 14. st. často připomíná
zdejší tvrze pospolu. V 15. st. seděli tu se, ač ještě 1337 k Pražskému úřadu ná
Zásmučtí ze Zásmuk. Později držena ležel. Zdá se tedy, že bylo S. ode dávna
Sázavská část ke Kom. Hrádku, díl v let. samostatnou popravou a berním obvodem,
1487 a 1557 k Maloticům & tvrz s částí ale ipoprava zanikla, když týž úřad dá—
vsi od r. 1543 k Zásmukam. (H. Xll; 242.) ván šlechticům. Zdá se, že v té příčině
Skyritz česky Styřice.
Slansko spojeno bývalo s Litoměřickem,
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s nímž mělo ještě 1. 1462 společného
krajského hejtmana. V 16. st. byl S. k.
samostatným územím a l. 1714 spojeno
v jedno s Rakovnickým krajem.
2. církevní území neb kraj děkanský,
jenž obsahoval fary Slaný, Dolyni, Menší
Lidice, Tuřany, Kvilice, Neprobylice, Dří
nov, Zlonice, Pálček, Pálečl Vraní, Lukov,
Ředhošť, Ječovice, Mury, Budyni, Kostelec,

hrazeno a pěknými branami zdobeno.
Blahobyt obce pak vzrůstal, tak že mnohé
statky kupovány. Avšak když se Slanští
se stavy proti králi zapsali, l. 1547 těžce
pokutováni, tak že o velkou část svých

statků přišli. K tomu přišlo l. 1551 ne
štěstí, že více než polovice města vyho
řela. L. 1595 založeny kostelní knihy
(jedny z prvních v českých krajinách).
Černochov, Peruc, Počedělice, Radunice, Největší pohroma stihla město po r. 1620.
Orasice, Kystru, Slavětín, Chlumčany, Ačkoli se hned po Bělohorské bitvě pod
Smolnici, Vrbno, Týnec, Telce, Klobouky, dalo, přece všecky jeho statky šmahem
Vinařce. Dračov (H. Ročov), Dřevíč, Ho zabrány a l. 1622 is městem Jarosla
řešovice, Pozdeň, Srbeč, Mšec, Třtici, Stra vovi Bořitovi : Martinic zastaveny.
šecí, Stochov, Družec, Smečno, Hradiště Nad to 1. 1638 témuž pánu město ohněm
(Libušín), Malikovice, Řisuty, Přelice, Kla l. 1634 vysílené dědičně doprodáno. Vrch
dno, Větší Lidice, Újezdec, Buštěves, Kra ností Slaného byli od té doby držitelé
lovice, Vrapice, Pchery, Knovíz, Želenice Smečna až do r. 1850. L. 1643 město
a Zvoleněves.
od Švédů vypleněno. Bernart Ignác z Mar
Slaný (nikoliv Slané), město, prvotně tinic založil před městem 1655 klášter
knížecí hrad, jenž se v základním listu františkánský a 1658 kolej piaristů s ko
Břevnovském (993) připom. Týž klášter stelem. K tomu přišel léta 1770 kostel
odtud brával desátek tržného a soudních XIV. sv. pomocníkův, který byl 1. 1786
vin. KI. sv. Jiří bral odtud také část trž— zrušen. L. 1714 přip. S. k Rakovnickému
ného. Václav ll. vysadil (nedlouho před kraji, ale zůstal krajským městem, v němž
r. 1305) nové město právem Magdebur i umístěn král. krajský úřad (stavení te
ským. Bezpochyby daroval kostel zdejší prve l. 1818 vystavěno). l.. 1795 velká
klášteru Ostrovskému, jenž při něm zří část města vyhořela. L. 1850 stal se 5.
dil proboštství. (Probošty byli Dominik sídlem c. k. úřadův. Znamenití rodáci:
do r. 1357, 1357—1396 Jetřich, 1396 Jan Pithopaeus, Pavel “Samuelides, Jan
až 1413 Oldřich a pak Mikuláš.) Král Slanský, F, K. Miltner (T 1874). Erb: na
Jan potvrdil (1336) vysazení města a přidal červeném štítě český lev. Při velkém erbu
svobod. Po ohni r. 1370 obdrželi oby drží štít horník maje v ruce bečku Soli,
vatelé majestát, aby o svých statcích řídili nad štítem jest helmice se zl. a červ. péry
a statky odumřelé spadaly na příbuzné a sedmi hvězdami.
(1372) a l. 1378 obdrželi od Karla IV.
Slapnik, n. ves, která patřívala v le
odumřelý dům za radnici a rozličné svo tech
1115—1 186 klášteru Kladrubskému.
body. Od Václava IV. obdrželi (1408)
právo míle. Za prvních bouří po r. 1419
Slapy, farní. ves u Zbraslavě, v níž
přidali se Slanští ke straně pod obojí, ale postavil r. 1137 pan Mladota kamenný
Vilém Zajíc : Hazemburka obsadiv Slan kostel sv. Gotharda. Král Václav daroval
skou horu zastrašil bohatší měšťany tak, Slapy klášteru Zbraslav. (1292) hned při
žejej do města vpustili (1420, 25. května). jeho založení. Ve 14. st. již tu byla fara.
Řády pod obojí násilně zničeny, avšak Opatové drželi S. až do husit. válek;
obyvatelé věrni jsouce své víře, poddali r. 1425 již byly ujaty ke Karlšteinu. Cís.
se 1. 1421 Pražanům po prvním útoku. Zikmund zapsal S. 1436 Jakubovi : Řitky,
Za sporů těchto s Tábory tito S. 1425 ale 1. 1437 Hanušovi &Jindřichovi 2 Kolo
opanovali a jatě protivníky i s městem vrat. Později zase od kl. Zbraslavského
vypálili. Slanští se odtud přidali k jednotě vyplaceny a drženy k němu až do jeho
Táborské a s ní také u Lipan (1434) zrušení (1785). Od 1. 1825 byly sídlem

bojovali. Vl

1460—1472 město znova samostatného statku.
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Slatina, ves u Vys. Mýta, jež se r. 1292 po němž synové Martin (1585—1598) a
přip. Nad ní stávalo Plotiště (viz to). Jan Protiva ('|' j. 1612) následovali. Diviš
S. bývala přísluš. Plotiště, na kteréž po Václav, syn tohoto, prodal S. (1630) k Ho
zději také jméno S. přeneseno. Až do stouni. (H. IX. 118.)
roku 1556 patřila k Potšteinu a odtud
Slatina., ves u Chříče, l. 1368 statek
k Chocni.
Jaroslava & Podivy bratří, 1383 Podivy,
Slatina, ves u Král. Hradce, jež pa Zdebora a Petra. Podivův syn byl Ondřej
třila do r. 1547 obci Hradecké a později Špalek (1399—1427), od r 1407 pán
AlšoviRodovskému z Hustiřan, jenž na Zvíkovci, k níž S. připojil. L. 1572
tu tvrz vyzdvihl. Od synů jeho dostala se dostala se k Čisté a nedlouho potom přip.
1559 Bohuši Hrušovskému z Hru ke Chříči. (PA. VI. 231.)
šova, od r. 1563 patřila Dohalským.
Slatina., ves u Velvar, 1318 statek
L. 1592 koupil ji Pavel Hamza ze Za Miloslavův, 1366 Bohuty a Miloslava bratří,
bědovic, jehož potomci tu do r. 1631 1386 Ješka, později rozličných vladyk.
seděli. Tehdá k. k Novému městu. (H. 11. V 16 st. patřila část ke Zvoleněvsi, druhá
byla Žďárských a pak vl. 1534—1571
162.)
Slatina., ves u Bohušína (České Ska přísl. Kolešovic. Potom se dostala za díl
a patřila pak
lice). až do r. 1509 přísl. Visemburka a Jeronymovi ze Hrobčice
synům jeho. Pak následovali 1616 Zuzana
pak zámku Náchoda. (MB. X. 93.)

Slatina,

farní ves u Žamberka, v níž Chrtová,

byl kostel farní před r. 1359. S. patřila
k panství hradu Rychnova kromě dědiny,
kterou r. 1364 Jetřich z Rychnova od pp.
z Potšteina přikoupil. V 15. st. přidělena
k Dubnu, s nímž však 1 1497 zase k Rych
novu přip. Kostel l. 1699 znova stavěn.
Fara po r. 1623 zanikla, avšak l. 1787
tu zříz. lokalie a 1856 fara. (PA. XV. 247.)
Slatina., ves u Libochovic, jež se r. 1057

Jan Vilém z Gerštorfu

(j“ c. 1664), pak tohoto syn. L. 1668 k.
ke Zvoleněvsi. (H. Vlll. 26o.)

Slatina, dvůr u Kunějovic, n. ves, jež
se přip. v zákl. listu kláštera Kladrub.
(1115), jenž tu dostal dědiny od ti'í_vla
dyk. Témuž klášteru patřil ještě r. 1186.
L. 1379 tu bylo několik vladyčích statků.
V 15. st. ves od křižáků zničena a pa
třila 1545 jako pustina ke Všerubům.
jako jmění kostela Litoměřického
Slatina, n.“ves u Obříství vedle Kory
a od r. 1380 jako farní připomíná. Po can. L 1392 byla Mikuláše z Vraního,
dací kostela patřilo proboštům Litoměři "1406—1420 kl. Břevnov., pak přísl. Chlu
ckým. Po r. 1420 opanována od pánů mína. V 16. st. byla pusta.

z Hazemburka

a držena ke Klapému

Slatina,

farní ves děkanství Kadan

napřed zápisně a později k Libochovicům ského, nyní město Schlettau v král. Sa—
dědičně (až do r. 1676). L. 1595 vysta— ském.
Slatiňany (t. j. Slatiňané), farní
věna věž při k05tele. ale fara po r. 1623
zanikla.
ves u Chrudimě, řečená r. 1349 Slatina
Slatina, ves u Horažďovic, jež patřila Svankova. Tehdá tu byl farní kostel, jenž
v 16. stol. : části ke Kadovu, z části postoupen k biskup. Litomyšl. S. drželi
k Oselcům. V 17. st. drželi ji Záborští
1294 František, 1371 Zbyněk, od r. 1386

z Brloha

(1603 Jan Jindřich), kteří ji vladyky z Tuněchod,

od r. 1445 páni

L. 1469 vypáleny od
do r. 1677 drželi. Pak následovali držitelé z Talmberka.
z rozličných rodů až do připojení k Cha Uhrův. Ke konci 15. stol. seděli tu Ša
novicům.
rovci, vl. 1525—1547 patřily obci Chru
Slatina, ves u Hostouně, n. s tvrzí,
l. 1379 na několik statků rozdělená. Drži
teli tvrze byli 1430 Racek z Honcovic,
1448 Vilém Liška : Kníje, v 16. st.

dimské, pak Lhotským
od r 1554 Liběchovským.

ze Zásmuk,
L 1575 k.

S. BohuslavMazanec z Frymburka

(1' 1589) a později náležely Karlíkům
a z Maksu. Ok. l, 1556 : Nežetic. I... 1622 zabrány a l. 1623

vl. ze Hrádku
nabyl jí Zikmund Černín

: Chuděnic, prodány. Patřily do r. 1660 k Rychemr

Místopisnýslovník:Část historická.
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Slatinice — Slavětín

Slavčeves? Slavkovec? (psánoZlau
burku, od r. 1669 Puchartům z Vodě
rad od r. 1710 Zumsandům ze Sand chauez), ves neznámé povahy (1186), ač
berka. L. 1732 přik. k panství Nasavr nejsou—lito Slavíkovice.
ckému. Z bývalé tvrze vznikl nynější zámek.
Slavětice (pův. Slavatici),
ves
Fara zaniklá teprve 1. 1801 obnovena. snad u Přídola. Z dědin zdejších vychá
zely od r. 1259 desátky k faře Přídolské
(H. I. 147.)
Slatinice, Slatěnice (pův. Slati a klášteru Vyšňobrodskému. Později se
nicin, farní ves u Mostu, jež se přip. nepřipomtnajL
Slavětice, ves u Týna n. V., v 16. st.
r. 1227, jsouc statkem vladyčím. Před
r. 1363 byl tu farní kostel. S. bývaly přísl. Březího Hrádku, od r. 1604k Údraži,
ponejvíce v držení bohatých měšťanů Most s níž přip ke Chřešťovicům.
Slavětice, n. ves jižně od Šestajovic,
ských. jako byli 1363—1379 Martin ::
Matěj. r. 1406—1412 Martin, 1. 1426 a buď v tu stranu k Újezdu aneb k Úvalům.
1435 rodina Šleglů. Později patřily bratr Ode dávna patřily s tvrzí klášt. Zde
L. 1419 zastaveny, později
stvu Božího těla v Mostu, po jehož zru razskému.
šení spadly na náboženský fond. L. 1797 se dostaly Svojšovi ze Zahrádky.
veřejnou dražbou prodány a l. 1814 při Ok. l. 1450 přip. k Dubči, ]. 1543 zase
pojeny k Hořanům. L. 1621 založ. ko vyplaceny a jako pustina zastaveny, drženy
stelní knihy. Fara asi tehdá zanikla, ale pak ke Kolodějům.
'Slavětín (prv. Slavatín), ves 11Nov.
1. 1722 obnovena.
Slatinky, Véskau Vel. Slatin, n. s tvrzí. města 11. M., až do konce 15. st. asi na
Ve 14. st. tu byl farní kostel, jehož po tři statky rozdělená, které k okolním stat
dacími pány byli 1366—1385 Bartoš kům patřívaly. Část 5 Městcem koup. 1528
z Valečova
:: 1387—1414 syn jeho k Novému městu, ostatek již ke konci
Jan. Když potomstvo tohoto pomřelo, do 15, st. skoupen od Trčků k Opočnu.
Slavětín, ves u Načeradce, v 16. st.
staly se S. Petrovi Kdulincovi z Ostro
míře (1454). Mikuláš a Jiřík, synové to z části přísl. Těchobuze, z části svobodství,

hoto, prod. S. (1488) Johance z Kun z něhož pošli Mazaní ze Slavětína.
ratic.
Nedlouho potom „přip. k Velíši. V 17. stol. patřil ke statku Řisnickému

Bývalá svobodství v 18. st. přip.
Později kostel i s farou zanikly. (H. V. zk části.
Lukavci.
271.)

Slavětín (t. j. Slavatův dvůr, proto
Slatiny, Velké S., farní ves u Jičína, adj. Slavatský),
městec u Loun, již

v níž byl farní kostel již ve 14. st. Poda
r. 1268 ves trhová, jež se dostala tehdá
cími pány byli 1357 Petr, 1401 Mikuláš k biskupství. Na poč. 14. st. S. odprodán

z Bříšťan

a Půta, 1436 Heřman z B. a dostal se vladykám ze Rvenice.

Jedna

Později byly S. rozděleny mezi vlad. z La
polovice dostala se ok. !. 1340 Zbyňkovi
bouně a Kříčovské. Na jednom z těch
z Hazcm bu rka. Ostatek koupili od pp.
statků seděla ]. 1488 Anna Lemberková.
z
Vartemberka Vilém z H. se synovcem
Mikuláš starší a Adam Karlíkové 2 Ne
Mikulášem (1376). Tehdá tu byl farní
žetic prodali 1536 S. Mikuláši Trčkovi
kostel připojený ke kl. Postoloprrskému,
: Lípy, jenž je k Velíši připojil. Fara jejž Mikuláš dal 1385 vymalovati. Po Vi
v 17. st. zanikla; l. 1769 zříz. tu lokalie
lémovi, jenž díl M1kulášův ujal, následo
:- l. 1785 fara. Kostel l. 1761 přestavo
vali vdova a synové & rod jich až do
ván. (H. V. 271.)
16. st Ok. l. 1520 k. od Václava So

Slavany, n. ves na klášterství Želiv kola z Mor, jehož potomci jej drželi
ském (1226) neznámého položení.
napřed k Vršovicům, totiž vnukové Al
Slavče, Slaveč, ves u Trh. Svin, 1394 brecht, Jiřík, Václav a Adam. Po Václa
Kateřiny, Matěje a Jakuba, později Do vovi (T c. 1570) dva jeho synové Zikmund
mina z Doudleb, ]. 1439 Petraše z K0 (1- 1608) a Albrecht měli díly na Slavětíně.
vanína.
Po vymření mužského potomstva prodán.

Slavětín — Slavkov
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S. Dostal se 1. 1628 Matyáši Arnoldi
Slavikovice, n. ves u Bělé za Plasy,
noví z Klaršteina, po něm byl v držení snad na místě Hoř. Bělé, jež se 1. 1379
rodiny Papazoni,
kteří jej měli do a 1512 jako přísl. Bělé připomíná.
r. 1711. Tehdá se dostal rytířům : Wein
Slavín, stavení, jež umění milovný Ant.
berka, po nichž dědil 1791 Vincent Zess Veith (1- 1853) zakládal na Kostelci u Li

ner ze Spitzenberka.

L. 1810 přik. běchova (Mělníka) chtěje tu postaviti 24
soch znamenitých Čechův. Na provedení
Slavětín, n. ves u Lipnice (Něm. Brodu), této své zamilované myšlenky vydal velké
jež byla 1. 1562 pusta.
peníze, ale když již několik soch překrás
Slavhostice,
ves u Libáně, ]. 1395 ného díla bylo ve Mnichově ulito, nastal
sídlo Janovo. Na poč, 16 st. patřily ke rok 1848, kdež se podařilo několika ne
Žlunicům a v l. 1559—1850 ke Kopidlnu. příznivcům českého národa vštípiti nemoc
Slaviboř, n. ves, nyní místnost Švej nému Veithovi nedůvěru ke snahám če
bory mezi Čejkovem & Lešovem u Pelhři ských národovcův. To, jako i závady, do
mova, jež se 1203—-1379 jako přísluš. nichž upadal, byly příčinou, že stavba ne
dokončena.
panství Řečického připomíná.
Slavín, n ves na klášterství Želivském,
Slavice, n. dvůr a ves v okolí Černého
Kostelce. Léta 1360 patřila k Chrastu. jež se přip. r. 1226.
Slavkov (něm. Logan, prv. Laukau),
L. 1492 byla pusta a prod: od Jindřicha
Kosteláka z Kostelce k panství Chomutov— farní ves u Krumlova, 1305 sídlo Buz
skému.
kovo :: pak (1362—1375) jeho syna Vi
Slavice, prv. Slavicil ves u Bezdru léma a Jana (? j. 1402), tohoto syna.
žic, n. s tvrzí, l. 1329—1357 sídlo Lví— Později patřil vl. z Komařic a 1497
1541 Matyáši ze
kovo. Ve 14. st. byl tu farní kostel, jehož Ondřeji z Mezipotočí,
k Peruci. (M. XXIV 97.)

podacími pány byli 1394 Lvík, 1405 Chval, Šontálu a pak (1560) Slavkovským
1408 Neostup a Bavor bratří ze vam ze Šonova. L. 1584 k. ke Krumlovu,
a Smo 1596 zase odprodán. Melichar z Kolk
líkové ze S. L. 1478 patřily Sezemovi reitu prodal S. (1607) obci města Krum
z Hrádku a od 16. st. ke Třebli a od lova. Kostel 1313 založený a od r. 1362
r. 1711 k Trpistům.
farní, ). 1787 znovu stavěn a 1800 roz
Slavíkov, ves u Chotěboře, n. s tvrzí, šířen. Fara po r. 1623 zanikla; [. 1787
původištěSlavíkovcův z Slavíkova tu zříz. lokalie a 1857 fara. (H. 111 91.)

berka Odtud se psali Všerubci

(1415—1448 Václav, 1420 Jakubec Jan,
1448 Petr, později Jan a Ondřej, 1531
Jan, 1542 Zdeněk, 1596 Jindřich, 1615
Jan), kteří S. až do 17. st. drželi. Pak
jej měl Karel F. 1 Dobřenic, od r. 1696

Slavkov

(něm. Schlaggemvald, vlastně

Slamkenwalde), král. horní město založené
jako městečko (ok. l. 1333) od Slavka
z Oseka na panství Bečovském. S ním
vystavěn i kostel a zříz. fara, jež se 1. 1357

M. Františka Bukovková a l. 1707 syn přip. S. zůstával přísl. Bečova a vzrůst
její Raimund de la Fosse. L. 1709 11. svůj děkoval dolování na cín. Jan Pluh za
ke Studenci. (H. XII 294.)
ložil dolejší město a obnovil kostel (1520)
Slavíkovice (prv. Slavíkovici), farní Dědic jeho Kašpar udělil obyvatelům (1540)
ves u N. Kdyně, snad táž, která se r. 1186 právo volně se stěhovali. Když pak 1547
přip. (viz Slavčeves). L. 1364 patřily bra všecky své statky propadl, dostal se Bečov
třím z Pušperka,
l. 1379 několika vla—pod českou komoru. Ferdinand I. potvrdil
dykám, 1464 Půtovi z Pěžína a 1496 l. 1547 svobody městské a vyzdvihl 1548
k Bezděkovu. V 16. st. byly přísl. Úsilova 1. června S. na král. horní město s ob
a v 17. st. samostatný statek Vidršper vyklými tehdá svobodami a udělil měst
gárův z Vidršperka. Později přik. k By skou pečeť. Přes to, že hornictví pomalu
střici. V -18. st. byla tu kaple, na jejímž upadalo, důchody obecní tak rostly, že
místě 1826 kostel vystavěn. Lokalie ]. 1785 obec mohla panství Bečovské vyplatiti
zřízená povýšena l. 1857 na faru.
(1597) a l. 1615 jí dědičně doprodáno.
*
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Slavkov — Slivice

“L. 1602 založeny kostelní knihy. Za po ]. 1787 zříz. lokalie a 1806 fara. (PA. X.
vstání ]. 1618 přidrželi se S-ští horlivě 507, M. X. 18.)
stavů, mnozí z nich 1. 1620 se zúčastnili
Slavoňov, samota u Vesce (Milevska).
oběšení několika jezdců Bukvojových a Ve 14. st. byl S. 2 části přísl. kl. Břev—
stáli k Mansfeldovi, když 1621 S. obsadil. novského, z části přísl. Chotěřiny. Onano
Proto obec 1. 1620 všecko své jmění pro získána k Orlíku l. 1437, tato 1584.
padla 8 konšelé pro dotčené účastenství
Slavošov, ves, n. městečko u Dol.
na statcích pokutováni. Ale protože oby Kralovic, před r. 1324 statek Prockův.
vatelé do r. 1627 k víře katolické při Ve 14. st. byl tu farní kostel, k němuž
stoupili, navrácen obci skrovný statek zá podávali l. 1366 držitelé Zruči a v l. 1385
dušní a konšelé jen mírně pokutováni. až 1418 držitelé Zbraslavic. V 16. st. byl
Léta 1631 obsazen od Sasův, kteří zase rozdělen. Část patřila ke Zruči, část do
l. 1632 od císařských vypuzeni. Pro >vy r. 1564 k Vlastějicům, a pak k Ostrovu.
stěhovaní mnohých a svízele válečné bylo K tomuto patřil celý S. od konce 16. st.
1. 1654 v městě přes 80 pustých stavení. Fara v 17. st. zanikla.
Od konce 18. st. zavládl tu čilý průmysl.
Slavošov, n. dvůr v okolí Svojetína
Znamenití rodáci: Kašpar Brusch (nar. (Rakovníka) 1539 pustý.
Slavošovice, ves u Lišova. l. 1364
1518), korunovaný básník, a Brandel,
rytec. Malíř Eliáš Dollhopf byl tu purk statek Vlaštlra a Peška Odtud vycházely
mistrem. Erb: štít křížem na 4 pole roz platy k oltáři do Budějovic. V 16. stol.
dělený; 1. polovičné shora červ., zdola patřily : části k panství, z části ke klá
Střih. a v něm český lev se zl. korunou šteru Třeboňskému.
&střídajícimi barvami, 2. červené a v pro
Slepotice, ves u Holic, n. s dvěma
střed pruh na stříb., červ, a stříb. pole tvrzemi, ]. 1318 statek Viléma : Lysec,
rozdělený, 3. černé a v něm zlatý lev před r. 1387 Filipův, pak Fránův (1-j. 1399),
s červ. korunou a jazykem, 4. zeleně, L. 1448 je držel Smil. Později tu seděli
ze Sulic (1470 Heřman,
v něm křížem dvě hornická kladiva a přes Slepotičtí
ně vzhůru hrábě.
'
1510 Petr, 1548 synové tohoto Markvart,
Slavkov, ves u Otic, n. s tvrzí, 1360 Jiří a Jan). Poslední z nich Jiří obdržev
statek Adamův, později Vidlákův ze je za díl, prodal S. 1570 k Pardubskému
Slavkova,
z nichž ho nabyl Jan před panství. Kostel, již i. 1349 farní, byl ze
r. 1428 &drželi po něm Kuneš a Odolen. dřeva a l. 1818 vystavěn : kamene. Fara
V 16. st. patřil k Beztahovu a později zanikla před r. 1615. (H. I. 65, M. VI. 51.)
Slibkov, tolik co Libkov.
k Janovicům. (MB. I. 42.)
Sliven, prvotní pojmenování všech ves
Slavkovec viz Slavčeves.

nic, které se dnes jmenují Slivno.

Slavkovice,
ves u Heřm. Městce, jež
Slivenec, farní ves u Zbraslavě, jež
se přip. r. 1228, jsouc majetkem klá se přip. r. 1253, jsouc majetkem křižov

štera Opatovského,

darovanýmmu níkův

u mostu. Již tehdá tu stál kostel

od Kojaty Hrabišice. Ve 14. st. patřily s farou, jejíž podací patřívalo témuž řádu.
k Mrdicům, pak asi do r. 1577 k Heřm. Týž tu byl vrchností až do r. 1850. L. 1620
Městci, 1577—1611 ke Stolanům a 1611 sice odprodán od stavův Anně Pfefr
až 1850 zase k Městci.
kornové z Otopachu, alel. 1621zase

Slavkovice, jinak Budice,

r. 1420 jmění kl. Korunského

až do řádu navrácen. (Zpráva školy Smíchovské
a pak 1878.)

přísl. Krumlova. (Viz Hist. sbor. HI. 170.)

Slavoňov,

farní ves u Nového města

.

Slivenec viz Slivno.

Slivice, samota u Milína, n. ves, v níž
11.M., v níž byl farní kostel již ve 14. st. byl farní kostel již před r. 1362. S. patřívaly
S. patříval ke hradu Frymburku a od k arcibiskupství, ale za husit. válek ujali
r. 1538 k Opočnu. L. 1553 kostel znova sejichpurkrabě Karlšteinští a pak
ze dřeva vystavěn. Fara tu později zanikla; drženy ke Karlšteinu aneb k Milínu. L. 1636

Slivno dolní — Sloupný
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založeny kostelní knihy. Kostel l. 1644 a 1623 ZdeňkoviLvovi Libšteinskému
fara, l. 1623 zaniklá, ]. 1647 obnoveny. z Kolovrat
(1' 1640). Od pozůstalých
Slivno dolní, farní ves u Benátek a dědicův k. jej vdova Kateřina z Vrtby
nedaleko S. horní a malé (Slivenec). (1650) a postoupila ho Ferd. Hroznatovi

Z jednoho z nich pocházeli pp, ze Slivna
(1223—1240 Albert a Rudolf, 1237 až
1271 Jaroš a Epa). V horním a dolním
byly ve 14. st. farní kostely; tomuto se

z Kokořova, synu druhého svého man
žela. Synové tohoto prodali S. (1710)
Norbertovi Okt. Vchynskému ze Vchy
nic, jehož rod tu byl vrchností do r. 1850.

říkalo také Slivenek.
Horní drželi ve Z tvrze vystavěn 1730 nynější zámek.
14. stol. páni : Veitmile a jiní, odtud Sloup, ves u Zbraslavě, ve 14. st. sta
také pocházeli Žitovličtí ze Slivna, tek kl. Ostrovského.
z nichž poslední Kateřina tvrz s částí vsi
Sloupek, n. ves mezi Těškovem a Vol
(1485) ke Košatkám prodala. Fara v H. duchy (u Zbiroha). L. 1379 byla přísl.
S. zanikla v 17. st. Kostel v D. S. 1. 1808 hradu Vildšteina, avšak v 16. st. (již pustá)
znova vystavěn. (l—l.X. 394.)
patřila ke Březině a v 17. st. ke Zbirohu.
Slivovice viz Šlibovice.
Sloúpná i Slupná, n. ves, která sply—
Slivovky, n. dvůr u Měšic (Tábora)
nula s Horkou (u Dol. Kralovic), pročež
. 1577 pustý.
tato se od 16. st. nazývá H. nad Sloupnou.
Slopce viz Sklopce.
Sloupnice, farní ves u Litomyšle, která
Slopěšice, l. 1318 ves v bližším neb
zdědila jméno své po potoku r. 1167 pod
dalším okolí Žatce.
názvem
Slúpnice se vyskytujícím. R. 1292
Slotějov, n. ves, nyní les u Březiny
(Vlašimě), ]. 1544 pustá a přísl. Třebešic. darována S. k novému klášteru Zbraslav.
.—

Sloup, Pirkštein

(něm.Bůrgstein, vl. Od něho ji koupil Vítek z Švabenic

Birken — Pirkenstein), farní ves u Haidy
se starým hradem založeným na poč. 14. st.
od Čeňka z Ojvína. Týž se odtud psal
v l. 1324 —1330. Později jej prodal a po
tomci založili nový Pirkštein v Ratajích.
S., v němž byl ve 14. st. farní kostel,
držel Hynek Berka z Dubé (1' 1361).
Syn jeho Hynek prodal jej 1412 Hanu

a z Heřmanic, jenž ji zapsal r. 1309 klá

Mikeš držel S. ještě 1. 1455.

Dědicové

Heřmanští, Kordulové, Sadovští a

jeho Jan a Frydman prodali S. Vilémovi
z Ilburka a tento (1471) Jaroslavovi,
Jiříkovi, Janovi a Petrovi bratřím Ber
kům z Dubé. Odtud držen k Lipému.
S částí Lipého držel jej Petr a po něm
syn Zikmund ('i' 1570), pak vdova tohoto
Kunhuta z Eberšteina, později vnuk Adam,

Herynkové ze Sloupna. Ve 14. a 15.st.

šteru Zderaz. R. 1349 byl tu farní kostel
postoupený k biskupství Litomyšl. Ve vsi
bylo také vladyčí sídlo (1358 Sulek, 1398
Hroch). Čásr s kostelem patřila r. 1506
k Brandýsu a později k Potšteinu a od
r. 1556 k Chocni, část 1513 k Žampachu
a část od r. 1516 obci Litomyšlské. Kostel
šovi Velflovi z Varnsdorfu, jenž tu !. 1712 rozšířen a fara, která r. 1623
přes celé války seděl. Po něm následoval zanikla, zase 1711 obnovena.
Mikeš Pancíř ze Smojna, jenž odtud
Sloupno, ves 11 Nov. Bydžova, jež se
Lužičanům škodil. Proto od nich 1. 1444 ok. l. 1310 přip. L. 1380 seděl tu Věnek
a 1445 obléhán a ke vzdání donucen. z rodu těch, kteří se nazývali Plesové
bylo S. na několik statků rozděleno. Léta

1516 skoupeno k panství Chlumeckému,
ale 1549 prod. Janovi Kluckému z Libo
držic. Po potomcích tohoto následoval
1610 Jindřich Materna z Květnice a
tohoto syn je prodal 1628. Patřilo pak

jenž 1596 ve vsi tvrz vyzdvihl & starý jako léno ke kníž. Frydlantskému, od
a od
hrad spoustě přenechal Po něm ('i' 1607) r. 1637 patřilo rodu Desfours
dědila dcera a ta prod. S. mateři své r. 1672 k opatství Břevnovskému. (H. V.
zase vdané za Jana Abrahama z Sol 310.)

Sloupný, Sloupná, hora u Domažlic
hauzu (1616). Po tomto ('l- 1617) dědil
bratr Volf, jemuž S. zabrán a prodán severně od Kouta (1585).
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Slovašov,

vošova.

chybné pojmenování Sla

Slupečný (něm. Lupetschnig), ve 14. st.

majetek kl. Vyšňobrodského,

v 15. st.

Sloveč, ves u Král. Městce, jež se přip. vladyčí statek, 1465 Oldřicha z Pláně,
r. 1278 jako majetek biskupův a později v 16. a 17. st. Sudků z Dluhé.
kláštera Zderaz. Před r. 1359 již byl tu
Slupná viz Sloupná.
farní kostel. Zderazští drželi S. až do
Sluštice, farní ves u Č. Brodu, v níž
r. 1420.' L. 1472 byla S. statkem Jana byl far. kostel již ve 14. st. Tehdá pa

Voděrada z Sekyřic a BohuslavzŽe třily S, rodině Rostů (1358—1366), pak
berka
prodal S. 1507 Mikuláši ml. Stachů (1380), pak Rynartům. L. 1455
Trčkovi z Lípy Patřila pak ke Kně držel je Jan z Čepě, 1473 prodal je Jan
žicům. od r. 1543 ke K. Městci, od konce z Říčan J1lkovi Rybovi. Od r. 1519 pa
16. st. k Dymokurům.
třily rodu Pechancův a seděli tu 1524

Slověnice horní a dolní, dvě vsi Jan, pak Matyáš (1-1568) a potom Skalští
\) Lišova. V dolní jest farní kostel, který
tu byl již ve 14. st. S. byly kromě man
ského statku přísluš. hradu Lomnického,
|. 1435 přip. ke Třeboni. V 17. st za
nikla fara, l. 1785 tu zříz. lokalie a l. 1858
fara. (TB. 448.)

Slovy, Veslovy, n. ves v okolí Boru
a Horš. Týna, [. 1407 přísl. statku Per

nartického.
Slubice, \'éska u Krumlova, ]. 1410
jmění kl. Strahov.
V 15. st. rozezná
valy se S. a Slubičky.
Oboje patřily
v l. 1421—1460 ke Sverazi a odtud ke
Krumlovu
Sluhov, ves u Klatov, l. 1380—1406

statek Vilémův. Jan starší Kanický
z Čachrova
prodal S. (před r. 1540)
Sezimovi z Vrtby
chovicům.
Sluhy,

a patřil pak k Jindři

farní ves, n. s tvrzí, u Bran

dýsa n. L., jež se 1. 1238 přlp. a 1266
Přibyslavovi patřila. Vít, Pražský děkan
('l- 1271), vystavěl tu nový kostel. Ve 14. st.

sídleli tu předkové Cidlinských

ze

Sluh a tehdá tu byla fara. Od r. 1458
seděl tu Zachař, předek Sluzských
ze

Chlumu, na poč. 16. st. Myškové ze
Žlunic, v l 1548—1586 Jan Janda,
odtud

Karykové z Řezna, od r. 1590

Šturtnové z Hyršfeldu, pak (1598)
Holanové z Jiljova, 1615 Brykná
rové z Brukšteina.
L. 1621 zabrány
Ernfrydovi z Berbistorfu,

z Dubu (1568 Mikuláš ['i' 1588], pak
synové jeho). L. 1623 zabrány a prod.
kníž. Karlovi z Lichtenšteina (ke Škvorci).
Kostel 1716 shořel & l. 1747 znova sta
věn; při něm obnovena ]. 1754 fara,
která v 17. st. zanikla. Dříve tu bývala
tvrz.

Služetín (něm. Lusading), ves u Teplé,
která se přip. od r. 1273 jako přísl. klá

štera Teplského.

Služetín, Služetíno

1186

až 1239 jako majetekkláštera Kladrub
ského. Ve 14. st. tu byly vladyčí statky.
V 16. st. patřil ke Hrádku Prohořskému
a od r. 1572 ke Žluticům a od r. 1651
k Nečtinám.

Smečice viz Smědčice.
Smečen, S m ečno, zámek a městečko,
l. 1252 statek Boleslavův a l. 1318 syna
jeho Boleslava (1-j. 1341). Později tu se
děli vladyky ze Smečna (1324 Vítek,
1355 Ješek, Martin a Vítek, 1413 dva
Janově, Hašek a Jiřík). Tehdá tu byl farní
kostel L. 1416 k. je Markvart z Mar
t'inic, který tu ještě 1. 1448 seděl. Syn
jeho Bořita (i 1479) vystavěl 1460 ny
nější zámek. Když Jan, nejmladší syn, ze
mřel, vzali Markvart a Vilém starší sy
nové, po polovici S. Hynek, syn Vilémův,
zapsal svou polovici (1523) synům Mar
kvartovým. Jan, nejstarší z nich, vyprosil
(1510) majestát, že ves S. povýšena na

později pa mčko. Muncifaj

třily Beníkům z Petrštorfu. pak rodu Pa
ravicini a l. 1656 k. ke Ctěnicům. Fara
v 17. st. zanikla; ]. 1779 tu zříz lokalie
a 1855 fara.

(něm. Lusetin),

ves u Manětiny, jež se přip. vl.

(Mons fagi), pak 1. 1515
povýšeno na město. Při novém dělení
(1536) obdržel Jan (syn Jiříkův, vnuk Mar
kvartův) S. Od tohoto převzal S. (1571)
syn jeho Jiřík, jenž kostel přestavěl (1587).
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Po něm (? 1598) zdědil S. Jaroslav, strýc
jeho, nejznamenitější pán z této rodiny,
jenž šťastnými okolnostmi velké jmění zí
skal. L. 1622 založeny kostelní knihy.
L. 1632 obsazeno S od Sasů. Po smrti
Jaroslavově (T 1649), jenž ze S. učinil
statek nápadní, následoval nejstarší syn

pak (1330) pp. zVartenberka,
Henslina z Turgova

držel Jan Ohníštko

1360

& l. 1388 Mar

kvarta : Vartemberka.

L. 1413 je

a l. 1463 Bořek.

V 16 st. drženy k Bydžovu a po jeho od

prodání zůstaly Zvířetickým

berka.

: Varten—

Od r. 1558 patřily Zilvárům

za nichž (1562) na mě
Jiří Adam (1- 1685), po něm Jaroslav Ber : Pilníkova,
nart ('i' 1685) a pak Jiří Adam (; 1714). stečko povýšeny, pak od r. 1629 ke kníž.
Poslední této rodiny byli Adolf Bernart Frydlantskému. L. 1635 obdržel je Jan
(1- 1735), Frant. Michal (1-1773), Frant. Gordon (“i 1650). Po jeho smrti pro
Karel (1- 1789). Po vymření mužských dě
diců dělena pozůstalost mezi ženské (1790).
S. se dostala M. Anně, jež se vdala za
Karla Jozefa hr. z Klamu (1- 1826), jenž
přijal jméno a erb vymřelých. Potomstvo
jeho posud drží velkostatek S. Erb: Čer

dány Rudolfovi hrab. : Kolloreda

a

zůstaly v jeho rodě až do r. 1810. Fara
tu byla ve 14. st. Kostel l. 1769 znova
vystavěn. Erb: Červ. štít, v něm brána
s 2 věžemi, na pravé červ. štít se zl. mě
sícem, na levé černý štít s červ. klínem.
vený štít a na něm dvě lek-na bílá s ko— (H. V. 310.)
řenem, ani je drží dva lvi bílí a přes
Smíchov, město, ve 13. st. ještě ro
každého lva červený pruh. (H. VIII. 119.) vina málo obydlená, jejíž část obdržela
Smědčice (obec. Směčice, původně později jméno královské louky. Začátkem
Smědčici),
ves u Rokycan, po níž se pozdějšího S. byl kostel sv. Jakuba snad
nazývali r. 1243 Abraham, 1283 Kunrát již ve 12. st. postavený, který se, však
a 1361—1375 Dluhovoj, 1378 Častovoj. s farou teprve 1. 1333 přip. a k Ujezdu
L. 1379 drželi je Sezema a Borek, po počítán byl. Král Jan založil nedaleko
zději vl. z Chrastu, 1453 Bušek z Vrtby, něho 1341 klášter Kartouzy s nádherným
1484 Jošt z Tupadl.
V 16. st. drželi kostelem a nadal jej statky. Králové Karel
tvrz Malesičtí z Poutnova, a to do a Václav obdařili jej svobodami. Klášter
r. 1550 k Malesicům. L. 1550 přiděleny ten 1. 1419 hned po smrti krále Václava
Bedřichovi, jehož syn Jan a vnuk Karel vypálen a mniši, pokud neuprchli, vedeni
prodali S. (1581) obci města Plzně. do Prahy v zajetí. Statky jeho v l. 1421 až
Smědeč (z. i. s m ě d k ů v d v ů r), dvojí: 1437 rozzastaveny. Nicméně klášier ok.
ves u Chvalšin, z nichž jedna. založena l. 1455 zase obnoven a živořil do 16. stol.
ok. ]. 1311 na klášterství
Korun Okolí jeho se říkalo potom v Zahradách
ském. Majetkem téhož kláštera byly obě ncb v Kartouzích, což ivztahováno na
vsi do r. 1420; v l. 1437—1444 drženy okolí sv. Jakuba. Něco dále odtud přip.
k Husi, 1444—1850 ke Krumlovu.
se od r. 1406 poloha Smíchov, tuším na
Smědovice (prv. Smědovici), ves gruntech Kartouzských, tu pak vznikla
u Štětí, 1401 sídlo Hrzkovo a pak jeho véska, která až do r. 1547 obci Staro
p0tomkův. L. 1519 seděl na tvrzi Jan městské patřila Ta pak zabrána a pro

Vlk z Kvítkova

a pak jeho potomci dána (1550) VítoviLišovskému

z Pro

(1546 Václav, 1569 Jan a jeho bratří, chodu. Později přip ke statku Hluboěer
1578 Jan mladší H“ 1598], 1614 Jan Al pům a stala se léta 1590 samostatným
brecht). Po nich následovali 1628 Ger statkem Jana Kutovce : Úrazu, jenž
štorfové,
ale 1. 1647 dostaly se zase patřil v l. 1594—1622 Pražanům, pak
do rodu Vlkovského. Pak byly rozděleny Michnům a od r. 1684 k Jinonicům
na 3 statky. Od r. 1685 patřily rodině Gruntů v Kartouzích a kostela sv. Jakuba
Clary. Z rodu tohoto Vratislav 1720 ne nabylal. 1562 obec Staroměstská,
daleko ukrutně zavražděn.
a tak měla ves S , která měla ke sklonku
Smidary,
městec 11Nov. Bydžova, n. 18. st. 60 čísel, dvě vrchnosti, Jinonickou
s tvrzí, ve 13. st. statek Pražské kapitoly, a Staré město, a kromě toho mnoho jedno
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tlivých hospodářství, která se řídila úřa versity a národopisné museum (v býv.
dem hor viničných. Od r. 1838, když S. Vchynské zahradě). Od r. 1850 jest ve
na předměstí byl povýšen, lze pozorovati Smíchově drahně úřadů zeměpanských.
vzrůst jeho, který se od r. 1841 (po zří— Z humanitních ústavů vznikly tu městský
zení železného mostu) urychloval, tak že chudobinec č. 505, obecní nemocnice in
1. 1857 již se 237 domů napočítalo. Rychlý fekční č. 668, okresní chorobinec č. 720,
vzrůst následoval po r. 1861, když zalo ústav pro slepce č. 737, vydržovaný Ceskou
ženo nádraží západní dráhy &přestalo vy spořitelnou. POněvadž byl S. a jest mě
dávání reversů strany rozbourání domů stem průmyslovým, vznikla tu celá řada
v obvodu pevnosti Pražské vystavěných. továren, z nichž rozsáhlé jsou Ringhoffe
V l. 1868—1880 vznikaly nové ulice a rova (1852 z Prahy přeložená) na stavbu
drahně průmyslových závodův, tak že počet strojů a vagonů, přádelna F. Richtera a
domů na 503 vyrostl. L. 1874 vystavěna spol. (zal. 1845, rozšíř. 1879), továrna na
radnice. L. 1876 zřídila si obec nový výrobky kovové a plechové České akciové
hřbitov na Malvazince. L. 1881 započato společnosti pro zboží kovové, továrny firem
se stavbou nového kostela sv. Václava. Ph. Nebrich (1879), Michal Stránský, F.
Od r. 1881 až do přítomné doby nemá Křížek, R. Smekal (továrna na hasičské
vzrůst města Smíchova. jako i ostatních náčiní, 1879 z Karlína přeložená), J. Vin
obcí předměstských, sobě rovného. Trvale dyš (kovolitectví), .l. Kluge (na cukrovinky,
a rychle přibývalo obyvatelstva, na prázd 1861 zal.), J. Kohout (na mlýnské stroje,
nýcn prostorech vznikaly celé nové čtvrti zal 1849), továrna na slaměné klobouky,
a současně vznikala také veškerá zařízení 3 továrny na cementové výrobky, známý
veřejná, která vývoj obce podporují a do akciový pivovar (zal. 1869—1871), dva
plňují. Veřejné osvětlení obstarávala dříve jiné pivovary (1872, 1879), sladovna, tři
Pražská obecní plynárna; od r. 1898 za knihtiskárny &litografie,továrnn na chromo
řídila si obec S. elektrárnu, která dodává litograňi & j. m. Pro úvěr vznikly 4 zá
světlo k osvětlení veřejnému i soukromému. ložny a 2 zastavárny. V poslední době
Pro rozvádění říčné vody i do odlehlých zřízen na S. rozsáhlý přístav vorový na
částí zřízena vodárna, a pitná voda, prý královské louce velkým nákladem. Na S.
štící ze zahrady Vchynské, rozvádí se narodil se (1840) J. J. Arbes. Erb: Čer
samostatným vodovodem po celém městě. vený štít, u jehož zpodu stříb. hradba se
Ač byla kanalisace již ode dávna prove stínkami, branou otevřenou a zl. vrata.
dena, pracuje se přece o nové a připojení Ve bráně jest stříb. rámě a ruka s do
jejím ke kanalisaci Pražské. K posavadním bytým mečem. Za hradbou vynikají tři
veřejným sadům přibyla zahrada Vchynská. věže stříb. čtverhranaté se zl. střechami,
kterou obec 1901 společně s Pražskou obcí prostřední širší s 2 0kny_a sedlovitou
zakoupila. Velkou obec S. řídí 45 úřed střechou, ostatní 5 1 oknem a ostrou stře
níkův a kromě toho drahně orgánů výkon— chou. Na pravém boku štítu štítek kr. č ,
ných a činí náklad roční přes 950.000 kor. na levém červ. štítek se stříb. věží s cim
Pro školství zříz. dvoje gymnasium (české buřím (erb Jinonického práva). Nad štítem
a německé), státní průmyslová škola česká, jest 10 korouhví červenobílých a mezi nimi
česká měšťanská škola pro chlapce, dvě černý orel. (Bohm, Monogr. města Smí
takové pro dívky (česká a německá) a chova, příspěvky rukopisné městského
ještě dvě české pro oboje pohlaví se za úřadu).
Smilkov, ves u Otic, n. s tvrzí, ve
kládají. Obecných škol vzniklo 11 (5 chlap.,
4 dívčí české, 1 chlap. a I dívčí něm.), 14. st. statek Vrativoje a Ctibora ('l-j. 1385),
do nichž chodí 6973 dětí. Kromě toho později rodiny Sádlo ze 5., na poč. 16. st
povstala soukromá škola při klášteře nejsv. Vejháků z Koutu, po nichž následovali
srdce Ježíšova, dvě pokračovací školy prů ok. l. 1537Těmínové z Těmic(— 1572).
myslová a obchodní. Z vědeckých ústavů Po rychlých změnách následovali Beř
vznikly tu zvěrolékařský ústav české uni kovští z Šebířova (1590—1596) a

Smilov — Smiřice

vl. 1601—1697 páni z Talmberka.
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L. 1701 k. jej Kryštof Karel Voračický bošína. V 17. st. patřily ke Korkyni a
z Paběnic, jehož potomstvo S. až do od r. 1625 ke Knínu.
naší paměti drželo. Mezi tím byl od r. 1721
Smilovice staré, ves u Loun, n. s tvrzí,

v držení Emericha hr. z Metternichu

ok. l. 1356 statek Janův a 1401 téhož

a od r. 1724 Františka Kar-la Pecelia

neb jiného Jana, později v držení obce
jež je 1 1547 propadla. Pak
až 1778 hrab. z Bissingen. (M. B. I. 53.) patřily od r. 1550 Žateckým z Vejkrš
Smilov, ves u Polné, ]. 1308 v držení torfu, později Doupovcům, od r. 1586
pp. z Lichtenburka, 1394 jakéhosi Hynka, Hruškům z Března, od r. 1637 Při

z Adlersheimu

('l- 1734) a vl. 1734 Lounské,

lovští

chovským z Příchovic. Později přip.
ze Šmolova a od r. 1594 Mi k Toužetínu. (M. XXVI. 16.)

trovští

z Nemyšle. L. 1628 k. ke Stří

Smilovy hory, Hory, farní ves 11M1.

teži, od níž sice 1655 odprodán, ale po
zději zase přikoupen. (H. Xll. 174.)
Smilov, spravedlivé české jméno vsi
Můhlendorfu u Klášterce, která se jmeno
vala něm. prvotně Smilendorfa patřila do
r. 1357 kl. Postololoprtskému, pak(1357—
1587) k Haunšteinu a od roku 1588 ke
Klášterci.
Smilov, n. dvůr u Mrače (Benešova),
]. 1540 již pustý.
Smilov, ves u Žlutic, jež se řip.
r. 1196, když se měl zakládati klášterec
v Maštově. Před r. 1378 prodal ji Otík
pánům Boršům k manství. které držel
]. 1405 Přech. V 16. st. patřil S. k Prohoř.
Hrádku, od r. 1572 ke Žluticům a od
r. 1627 k Toužimi.

Vožice, v níž byl far. kostel již 1. 1363.
Podacími jeho pány byli Oldřich Kořec

1407 Majnuše. V. 16. st. seděli tu Šmo

Smilkovice, jež hrabě Hroznata (1 197)
Hrdiborovi odkázal, jsou bezpochyby jedna
z následujících.
Smilovice,
ves u Ml. Boleslavi-E, n.
s tvrzí, léta 1388 na statky rozdělená,
7.nichž jeden 1408 Lemar držel a potom
Mikuláš a syn jeho Zikmund (1433) Před
r. 1541 přip. S. ke hradu Stranovu a
a l. 1639—1850 patřily k Dobrovici.
(H. X- 341)
Smilovice, ves u Týna n. V., l. 1366
majetek kapitoly Týnské. Cís. Zikmund
zapsal S. 1437 Děpoltovi z Ryžemberka

z Heřmanic

('l' j. 1374) ajehďpotomci

bratří Bernart a Zdimír (—1394) a po
tomci onoho, 1415 Bušek z Noskova a
Jan Měděnec z Ratibořic. Drobením statků
povstávala tu svobodství, jichž bylo 1. 1789
tři živnosti a 20 chalup. Ostatck byl v 16.

a 17. st. v držení Řisnických
nice

z Řis

a i ten byl v 17. st. dělen. Statek

ten k. 1677 od kl. Strahovského
k Chýšce. Kostelní knihy zal. 1674 a ko
stel ]. 1812 znova stavěn.

Smiradice (pův. Semiradici),

ves

u Strakonic, jež se již 1. 1319 přip. L. 1374
byla statkem Buškovým & později přísl.
Strakonic.

_“

Smiřice, městečko, před r. 1393 statek

Markvarta z Vartenberka,

pak asi do
r. 1406 Beneše z Choustníka.
Po něm
následovaliSmiřičtí ze Smiřic (1415
Václav, 1417—1453 Jan, 1453 Jan a Hy
nek). Až do r. 1495 poroučel tu Hašek

Střížek

z Lužan

a dědila po něm

manželka a po ní čtyři její sestry.

Díly

ty skoupil 1498 Mikuláš mladší Trčka

z Lípy (1- 1516). Po něm dědila man
želka a po té synovci Mikulášovi. L 1533
dostaly se S. na díl Mikuláši Trčkovi,
jehož syn Vilém (1- 1569) odkázal je
a Smilovičky Pěšovi ze Sedlčan. V 16. st. manž. Barboře z Bibršteina. S tou je vy
ženil Jan Jetřich starší ze Žerotína,
a až do r. 1850 patřily k Týnu.
Smilovice, ves u Uhl. Janovic, jež se ale na toho nastupovali Trčkové, a tak se
přip. r. 1295 jako přísl. zboží Ratajského dostaly S. Janovi Rudolfovi T. (1590),
a při něm až do r. 1850 zůstávala.
jenž 1613 obec obdařil. Po pádu Trčkov
Smilovice, véska u Dobříše, již kníže ském zabrány S. a darovány 1636 Ma
Po tomto následovali
Břetislav (1045) klášt. Břevnov. daroval. tyáši z Gallasu.
V 16 st. tu byla tvrz. na níž seděl 1548 1661 syn Antonín Pankrác, 1685 Isabella
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Majdalena,vdovaze Šternberka ('i' 1687), děkovu držena až do r. 1559. Ondřej
pak této syn Jan Jozef, jenž 1700 kostel Řesanský z Kadova dostav S. za díl
v zámku založil. Dcera jeho Marie Terezie vyzdvihl tu tvrz. Od roku 1615 byl S,

vdala se za Jana Leop. z Paaru,

jehož v držení Lipovských z Lipovice, 1697

syn Jan Václav prodal S. (1780) cís. Jo— prodán od Frant. Karla L. : L. Jiřímu

zefovi

Il. S. byly pak komorním pan VojtěchoviJanovskému

stvím do r. 1863. Velkostatek je nyní
osobním majetkem J. V. císaře. Erb: er
vený štít, u jehož zpodu voda Labe a přes
ní dřevěný mosi; z vody vyniká bylina
o třech stoncích stříbrná a na každém
stonku tři Iupeny. (H. II. 223, P. A. X.
788.)
Smířičky, n. ves, která v 18. st. se
Smiřicemi srostla. Část její patřila již
v 15. st. ke Smiřicům; ostatek přikoupen
1512. se zbožím Sendražským.

zJanovic

&

přip. k Oselcům. (H. XI. 267.)
Smolnice, farní ves u Loun, od 1. 1337

statek kl. Roudnického.

V 14. st. byl

tu farní kostel, jehož podací náleželo arci
jáhnům Žateckěho kraje. L. 1420 dostala
se S. zápisné k Vinařicům, ale 1. 1436

Matěji Loudovi ze Chlumčan (T1460).
S. drželi po něm Lounští,
ale klášter
bral odtud plat. L.. 1547 zabrána Loun

ským a prod. Šebestianovi z Veitmile,
Později patřila dílem k Pátku, dílem k Tou

Smířično, obec. Mříčno, Smříčno, žetínu (vl. 1630—1692 k Postoloprtům).
farní ves u Jilemnice, n. s tvrzí, v níž byl Fara, která v 17. st. zanikla, 1698 ob
farní kostel ve 14. st. Odtud se psali 1356 novena. (M. XXVIII., 92.)
Jan a Oldřich, 1405 Jan Tíchava. Pány
Smolotely, Smolotyly, ves u Pří
byli 1396 Hašek z Lemberka,
1406 bramě, n s tvrzí, 1336 na několik statků
páni z Pecky, 1439Jan z Valdšteina. rozdělená, pak manství ke Karlšteinu.
, Po tomto následovali Šťastný. (j- j. 1470) V 15. st. vynikl Buzek ze S.. hejtman
a Jindřich; od tohoto přešlo na pány Ji pod obojí. Současně drželi S. Předbo
lemnické. Fara, která v 17. st. zanikla, rové z Radejšína, a to až do 16. st.
a od r_1543 Vykartové ze Šanova.
zase 1787 obnovena. (H. V., 248.)

Smojno, Smojen, n. viadyčí sídlo Od roku 1605 byly v držení Chanov
buď v sev. Čechách aneb v Horní Lužici. ských po celé 17. st. Samostatným stat
Po něm se psal 1309—1327 Frydman ze kem byly do r. 1850. (H. Vl. 135.)
S. Potomky jeho byli Pancířové

letičtí ze S.

&Se

Smolotelky, Smolotylky, čáStpřede

šlé, ode dávna statek arcibiskupství k Pří
n. ves, která ve 14. stol. kl. brami, později zástavní statek držitelů
Nepomuckěmu patřila.
Smolotelských, jimž 1585 dědičně pro
Smolín, n. ves mezi Chýškou a Lest dána.
ným (u Hořepníka), jejíž tvrz se nazývala
Smrč (Palacký, popis 601) jest Smrčí.
Pechburk. S. patřil 1299 k Hořepníku, Smrčany (pův. Smrčané), n. ves
1318 jej měl Hartman a psali se odtud s tvrzí, nyní les & mlýn Chvalovský mezi
1430 Jan Rytíř a 1450 Vilém. V 15. st. Chvalovici, Šebestěnici a Zbýšovem. S.
S. spustl, a dědiny drženy dílem ke svo byly starým sídlem Slavatů z Chlumu,
bodstvim, dílem k sousedním statkům.
zejména Sezemy (1289—1316), 1. 1318
Smolivec mladý, ves u Blatné, na Bleha, 1358—1362 Heřmana, 1386 Se
poč. 15. st. přísl. Kasejovic a pak až do zemy. Již l. 1417 patřily ke hradu Chlumu.
16. st. Lnář. L. 1577 jej koupil Oldřich L. 1453 zbyly tu jen dvůr a mlýn a onen
Strojetický ze Strojetic. L. 1623 zanikl také do r. 1462. (H Xll. 94)
AdamoviPikhartovi ze Zel. Údolí pro
Smrček, ves u Nasevrk, r. 1349 farní
měněn v manství, dostal se 1. 1651 Cha ves, jež postoupena k biskupství Litomyšl.

Smoleč,

novským z Dlouhé vsi a k. 1664 zase Zde seděli 1366 Vilém Křeše, 1415 Arnošt,
'
pak Kryštof, 1437 Apolon z Křivan,
Smolivec starý, ves u Blatné, jez zí 1464 Jan Horyna z Houbíc. L. 1487

ke Lnářům.

skána l. 1413 k Řesanicům a pak k Bez patřil S. k panství Žumberskému. Od něho

Smrčná — Snopoušov
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oddělen l. 1529 k dílu Zaječickému. Léta (Jan Jiří 1- 1577, Mikuláš 1- 1585, Jan
1580 oddělen od něho za díl Václavovi Jiří). L. 1623 zabrány a prod. Albrech

Robmhápovi

skům z Vacovic

z Suché, patřilpak Sa tovi z Valdšteina,

který je držel ke

a k. 1601 zase k Žum Kumburku. Po jeho smrti přip. k Par
dubicům a byly komor. statkem do r. 1824.
berku. (H. l. 170.)
Smrčná, přítok Jihlavy u vsi Smrčné, (H. V. 327.)
'
jež se přip. r. 1233.
Smržov, ves u Jaroměře. Petr Adrš

Smrčná, Smrčno (něm. Simmers pach z Dubé prodal ji (1500) Mikuláši
dorf), farní ves u Štok, jež založena asi ml. Trčkovi z Lípy a držena pak ke
ok. r. 1240. R. 1257 byla tu dvojí ves Smiřicům.
a před r. 1358 farní kostel. Oboje patřilo
Smržovice, ves u Nové Kdyně, !. 1379
klášteru Želiv. a potvrzenomu r. 1437 na několik statků rozdělená a l. 1459
skrze cís. Zikmunda. Vilém a Kryštof Jaro statek Jana star. Část patřila od 15. st,
slav bratří Trčkové z Lípy prod. S. do r. 1622 k Ryžemberku a pak ke Koutu,
1596 obci Jihlavské.
Od 17. st. pa část k Úsilovu. Později byl tu samostatný

třila ke Stříteži. V 17. st. zanikla fara, statek Přichovských z Příchovic, &
]. 1789 tu založena lokalie a 1892 fara. to po celé 17. st. V 18. st. patřily Čer

Smrdov,

farní ves u Habru, n. s hra nínům a přip. potom k Libkovu.
po Smržovka, farní ves u Tanvaldu, jež

dem. Remunt z Lichtenburka

stoupil S. s mnohými vesnicemi (1307) povstala v 17. st. na panství Semilském,
kl. Vilémovskému.
Tehdá byl S. ale později přip. k Hrubému Rohozci.
mčkem. s far. kostelem. Po zboření klá L. 1735 vystavěn tu kostel ze dřeva, jenž
štera držen až do r. 1561 k Lipnici a ]. 1766 z kamene zdělán. Při něm zřízena
odtud ke Světlé. L. 1613 obdrželi oby 1 49 fara. V 18. sr. zřízena tu samo
vatelé právo. aby o statcích řídili. Od statná zpráva statku, ač Rohozečtí páni
prostř. 17. st. až do r. 1850 patřil S. jeho držiteli zůstávali.

která zanikla, l. 1694 obnovena. Erb:

Smyslov, lépe Zmyslov.
Snědovice viz Sm čd ovice.

Meč a žezlo křížem položené.

Sněhotlesky

k Vrbici. Mčkem. byl ještě v 17. st. Fara,

(Palackého popis 601),

dvůr u Kletečné (Želiva), n. snad to, co Suchotlesky.
mezi
Snět, ves u Dol. Kralovic, jež založena
statky kláštera Želiv. Na poč. 17. st. od kapitoly Vyšehradské v újezdě Svata
svedena ves na dvůr.
vinč. Před r. 1360 povstal tu farní kostel.
Smrk (pův. Na smrku), ves u Uhl. S. byla statkem kapitoly až do r. 1421.
Janovic, r. 1291 přísl. Rataj a majetek Od r. 1436 držena k Lipnici (kromě části).
Smrdov,

ves, jež se přip. v l. 1226—1437

biskupský1 později kl. Sázavského.

V 16. a 17. st. byla statkem o sobě, jenž

Smrk, n. vesvokolí Petršpurka, ]. 1275 patřil v 17. st. Vchynským

ze Vchy

statek Sulislavův, později přísl. Příčiny a nic. Od konce 17. st. patřila S k Marti
manství ke Křivoklátu. L. 1483 byla pusto. nicům :: od r. 1814 k Dol. Kralovicům.

Smrk (U smrku), hora zvaná podle
velkého smrku (1591), něm. Tafelfichte.
Smrkovec, n. ves ve farnosti Ryna
recké (u Pelhřimova), jež se přip. r. 1203.
Smrkovice staré, ves 11N. Bydžova,
n. s tvrzí. 1347 statek Petrův. Pak tu se

SnopOušov (dřívei Snopouše),

ves

u Přeštic, jež se přip. r. 1239, byvši tehdá
od kláštera Nepomuckého ke klášt. Kla
drubskému vyměněna. Ve 14. st. tu byly
dvě tvrze, na nichž seděli v 15. st. Sno

poušovští z Čečovic a Snopovští

L. 1539 k. oboje Humprecht
Ra 7. Borku.
držel je Petr z Hrádku
(1- 1558), po němž syn Jan
Ostromíře, pak 1504 Markvart následoval. Ok. l. 1590 dědil

děli 1385——1412 Přibík, 1415 Jan

dlička. V l. 1454—1482

Kdulinec z
Matyáš Libák z Radovesic. Vl. 1518 jej Jan Adam Koc z Dobrše a l, 1603
až 1548 patřily pp. z Pernšteina,
pak k. k Řenči. s nímž přip. k Dolní Luka
následovaliVachtlové : Pantenova vici. (H. IX. 180.)
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Sobčice (pův. Sobčici),

farní ves

u Hořic, n. s tvrzí, v níž byl far. kostel
ve 14. st. Podací jeho patřilo arcijáhnům
Hradeckým. Ve vsi seděli 1373 Vaněk,
1408 Martin a j, zemané. Statek byl

v držení Zvířetických z Vartemberka
(1544), od r. 1551 Zdeňka z Valdšteina,

od r. 1584 Dohalských

z Dohalic,

L. 1627 prod. ke kníž. Frydlantskěmu
v manství al. 1661 k. od kláštera Valdi
ckého. Po zaniknutí fary zřízena tu 1788
lokalie a 1855 fara. (H. V. 119, P. A.
XII. 121.)

Soběboř, prvotní jméno vesnice Sou
boře u Ledče.

Soběnice, Sověnice,

Sovinice,

ves u Litoměřic, v níž byl farní kostel
již před r. 1363. S. drželi 1340 Mikuláš,
1363 Nešpor z S. Od r. 1409 vyskytují
se jako přísl. zboží Knojedského. Část
patřila v 15. a 16. stol k Býčkovicům,
část až do 15. st. ke Vrabinci & 1515
k Děčfnu. Oboje přip. potom k Plosko
vicům. Fara v 17. st. zanikla.
Soběnov, farní ves u Kaplice (již r. 1359
farní), jež byla ode dávna přísl. hradu
Velešína. Petr z Michalovic prod. ji pp.
z Rožemberka (1362) a držena pak ke
Krumlovu. Později přip. zase k Velešínu
& po jeho opuštění k Novému hradu.

Soběhrdy (pův. Soběhrdi), ves u Be Soběraz, ves uJičína, z části 1. 1543
nešova, l. 1360 statek Čeňkův, 1387 Ve přísluš. Konecchlumě, z části ode dávna
lika a Zdeny, 1419 Bohunkův, 1440 Mi hradu Kumburka a vl. 1627—1850 přísl.
kulášův. Adam ze S. prodal S. 1534 Radimě.
Janovi Hlasovi z Kamenice. L. 1566 Soběslav, město 11Lužnice, již 1. 1293
k. ke Hrádku, [. 1663 odprodány ke Mrači statek pp. z Rožemberka. Od 14. st. se
al. 1725 přip. ke Konopišti. L. 1782 tu přip. farní kostel, který ok. ]. 1367
založena tu církev evangelická a l. 1786 lépe stavěn S. držena ke Přiběnicům, ale
páni tu měli také hrad. Jindřich z R.
založ. modlitebnice. (MB. H[. 75.)
Soběchleby (pův. Soběchlebi), ves udělil městu ]. 1390 právo královské a
u Chabařovic, jež byla starodávným přísl. l. 1396 svobodu na vystavování piv. Léta
hradu Kyšperka. V 16. st. vystavěna tu 1395 se tu sešla jednota panská. Odpoč.
tvrz, v níž držitelé po opuštění Kyšperka 14. stol. byla tu samostatná správa pod
výhradně bydlívali. L. 1665 dědili týž purkrabími. L. 1421 dobyta S. od Tá
statek jezovité Šejnovští. Po zrušení řádu borů a hradby provaleny. L. 1435 S. zase
(1773) ponechán statek kostelu Šejnov od nich vypálena. L. 1454 dostalo město
skému.
majestát na výroční trh. Za válek l. 1467
SOběchleby, farní ves u Podbořan S. silně osazena. Jan 2 R. postoupil S.
(1322), v níž byl farní kostel ve 14. st. 1468 Zdeňkovi ze Šternberka na
Podací jeho patřilo proboštům Vyše čas války, od něhož obyvatelstvo mnoho

hradským,
r. 1383—1411

a
kteří S. 1325 koupili. Od zkoušelo. Tak i se chovali Jaroslav
byly v zástavě. L. 1474 Zdeslav, synovéZdeňkovi, kteří S. 1479

zastaveny zase Burjanovi z Gutšteina
a drženy odtud k Petršpurku, 1575 prod.
dědičně. L. 1595 odděleny k Běsnu, od
r. 1597 patřily k Hokovu, pak 1617 ke
Kolešovu a od r. 1623 k Nepomyšli. Fara
zanikla, ale 1. 1857 zase obnovena. S. byly
již ve 14. st. Němci osazeny.

Soběkury (pův. Soběkuři), ves u Mer
klína, jež se přip. od r. 1239 jako ma

jetek kláštera

Kladrub. L. 1309měl

je najaty Břetislavz Ryžemberka.

Od

r. 1420 drženy ke Skále, v 16. st. patřily
k Přešticům, v 17. st. patřily pp. z Kle

nového a vl.

1692—1850 k Merklínu.

Petrovi Holickému ze ternberka
postoupili. L. 1481 zase od rodu Rožem

berského vyplacena. Vl. 1485—1487 ko
stelní věž vystavěna. Za těch dob činěny
mnohé odkazy k záduší a na dobročinné
skutky a obec prospívajíc kupovala pozem
ské statky. L. 1549 dostala majestát na
potvrzení svobod. Vilém z R. postoupil S.
1565 Petrovi Vokovi, bratru svému, po
slednímu toho rodu, jenž l. 1569 a 1594
obci svobody potvrdil & l. 1594 několik
vesnic prodal. Týž pán 1610 určil 4000 kop
k založení a vydržování latinských škol
v S pro českou mládež pod obojí. Podle
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toho stavěno [. 1613 na zdejším hradě,
ale škola neprospívala a události 1. 1620
všechno v té příčině jednání zmařily.
Prázdné stavení školní dostalo se 1. 1634
obci. L. 1639 založeny kostelní knihy.
L. 1659 založen kostel sv. Marka od Za
chaře Marka Markovského. L. 1669 po
tvrzeny svobody od vrchnosti a majestáty
na ně dány 1597, 1628 a 1747. Ke
sklonku 18. st. zavřen kostelík sv. Víta
a proměněn v obytný dům. L. 1850 stala
se S. sídlem c. k. úřadův. Erb: Modrý
štít. u jehož zpodu stříb. hradba s branou
otevřenou a hřebenem vytaženým, po obou
stranách brány čtverhranaté věže s okny,
cihelnými střechami a zlat. makovicemi;
mezi věžemi erb pp. z Rožemberka, stříbrný
štítek s červ. růží. (H. III. 155.)
Soběsuky, farní ves u Žatce, od r. 1281
majetek vladyčí na několik zboží rozdě
lený. Ve 14. st. tu byl farní kostel, jehož
podacími pány byli 1356 Beneš & Racek,
1372 Racek & Petr, 1391 Racek, 1414
Čeněk. V 16. st. patřily k Sedčicům, po

zději byl tu statek Doupovcův

Sobětice, ves u Klatov, n. s tvrzí, ok.
]. 1360 statek Jindřicha Ješka a Heřmana
& po nich jiných, kteří byli předky Sobě

tických z Sobětic.

Poslední toho rodu

tu seděli 1514 Aleš & Mikuláš, 1536 Vá
clav a Jindřich, 1569 Jan, 1589 Oldřich,
1623 dětí tohoto. L. 1636 k. je Voršila

Sobětická : Kadova a 1639 Jakub Lon

gin z Longinu,

od něhož k. (1659)

k Týnci. (H. IX. 257.)
Sobětuchy
(pův. S 0 b ě t u š i), ves
u Chrudimě v níž seděl v l. 1267—1289
Budislav z S. L. 1410 patřily k Rabšteinku,
později byla část obce Chrudimské do
r. 1547, pak k Slatiňanům a naposled
k Nasevrkům. Jiná část patřívala ode
dávna ke hradu Ohbi, pak do r. 1628
k Seči a odtud k Nasevrkám. Třetí část
náležela ke Stolanům a od roku 1611
k Městci.

Sobětuš, ves u Nechanic, prvotně statek
klášt. Svatojírského v Hradci, od r. 1437
přísl. Kunětické hory. V l. 1465—1496

patřila Salavům
z Lípy a později
s tvrzí, držena ke Střezeticům (od držitelův Pe

který jim l. 1623 zabrán. (Viz potom
Sommr. topogr.) L. 1645 založ. kostelní
knihy.
Soběsuky, n. dvůr u Kouřimě, jež se
|. 1297 přip. a ještě 1. 1466 stál.
Soběšín, ves u Uhl. Janovic, n. s tvrzí,
]. 1339 sídlo Unkovo. Ve 14. st. tu byl
farní kostel, jehož patrony byli 1361 Jin
dřich se synem Zdeňkem, 1395 Machek,
Jan, Zdeslav a Markvart bratří. Po Sobě

trOVÍc). L. 1603 byla samostatným
žím Dohalských.

zbo

Sobíkov, myslivna u Hlavňovic. n. ves,
do r. 1428 přísl. Petrovic, pak Velhartic.
Ok. l. 1560 dostala se na díl Jana Ren

dle z Úšavy.
Sobín, n tvrz mezi Rynholcem a Vaši
rovem, o níž není nic známo. (H. Vlll.
154.)

_

Sobín, ves u Unhoště, ]. 1360 statek

šínech z Soběšína seděl tu 1465 Vá kl. sv. Kateřiny v Praze. Cís. Zikmund
clav z Kochanova,
l. 1530 dědil S. zapsal S. (1436) Hospřidoviz Hostivice,
Mikuláš z Jenišovic.
Ten zapsal S. Patřil pak do r. 1534 k Litovicům, pak
ke Břvem, od r. 1545 k Červ. Újezdci,
1544 Janovi & Kryštofovi br. Skalkům
z Lazec, z nichž tento jej zapsal 1572 v 17. st. ke Kladnu a Litovicům.
Od Sobotka, město, prvotně mčko., jež se
tud patřil ke Kácovu a později ke Štern 1. 1287 přip. jsouc majetkem Beneše
z Vartemberka.
Potomci jeho drželi
berku. (MB. Xll. 123.)
Soběšovice, ves u Neveklova, 1. 1310 je ke hradu Kosti. Od 14. st. přip. se tu

VáclavoviČejkovi z Olbramovic.

majetek kl. Ostrovského. L. 1448 k. také farní kostel. O osudech S. „ve'14. a
od Jindřicha z Neveklova a byla pak přísl. 15. skorem nic není známo. Od Jana
z Šelmberka obdrželi obyvatelé (1497)
Sobětice (i Soběčice, prv. Sobě svobodu, aby o statcích svých řídili a jim
tici), ves u Týna n. V., l. 1372 sídlo vyjednán majestát 1498, jímž S. za město
Jindřichovo a 1389—1411 Ješkovo. Po vysazena a pečetí obdařena. L. 1506 ob
zději patřily k Zimunticům. (H. III. 197.) držela také majestát na clo, aby se z něho
Tloskova.
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zaplatilo ohrazení města. Svobody potvrdil
Sokolov, n. hrad u Chotěboře (ok.
1551 Kryštof z Bibršteina a majestátem l. 1404 statek Jana z Chotělic &Pavla
d. 1580 27. května zvýšeno clo, přidán Hubenka.
L. 1407 obležen od králov
výroční trh a rozhojněn erb. Svobody po—ských. Nedlouho potom spustl a jako hra
tvrzovány potom 1582 od Kryštofa & 1601 diště patřil 1456 k Malči. (H. XII. 301.)
Oldřicha Feiixe z Lobkovic s jistým ome
Sokolovice, samota, n. ves s tvrzí
zením. Tento vystavěl i 1595 kostel. Poly u Komárova (Hořovic), jež se 1. 1364
xena z Lobkovic (1629) založila bratrství přip. L. 1386 drželi S. Zaviše Jan a By
literátské &potvrdila sice svobody, ale od čen bratří. Po Byčenovi dědila dcera Běta
ňala vaření piva. Heřman Černín z Chu a manžel Bartoš. Odtud se psal Zikmund
děnic obdržel od Soboteckých šenk vína Stezka, jenž l. 1425 v Obořišti upálen_
za jiné výhody (1638). Od Humprechta V 16. st, tu byla úplná pustina. (H. Vl.
Jana dostali 1679 potvrzení svobod, ale 207.)
stále domáhali se vaření piva, což vedlo
Solany, ves u Libochovic, n. s tvrzí,
1684 ke smlouvě s Heřmanem Jakubem
l. 1300 statek Břetislavův a 1318 Před
Černínem. L. 1710 polovice a 1747 zase
borův. Ve 14. st. tu byl farní kostel. Ve
polovice města vyhořely. L. 1850 stala se
S. sídlem c. k. úřadův al. 1866 zkoušela 14. a 15. st. seděli tu Solští ze Sule
vic (1363 Kunata, 1372—1394 Jarek,
mnohé svízele. Znamenití rodáci vypsání
v Památníku l. 1882 v Jičíně tištěném. 1395—1435 Habart Kunata a Smil, 1448
Smil, 1474—1499 Václav, 1478—1486
Erb: Modrý štít, u zpodu stříb. hradba
Smil). Dcery Václavovy prod. S. Děpoltovi
se stínkami, branou s otevřenými vraty
a zl. mříží vytažen'ou. Za hradbou jsou
dvě věže, každá s oknem a s cimbuřím
a s každého kříže okna visí za zlatý řetěz
zlatý štítek s černou hlavou sviní (erb
pp. : Šelmberka). Mezi věžemi jest štít
starý rodu Lobkovske'ho, totiž štít křížem
rozdělený, v němž ve dvou stříb. polích
černá orlice a dvě pole napříč dělené,
stříb. a červené. Okolo štítku má by'ti ze
lený věnec.

Sohostov iSohustov i Sehostov

(pův. Psohostov,

z Lobkovic,

po němž je drželi syn Kry

štof a Oldřich Felix, vnuk. Od poč. 17. st.
patřily k Libochovicům. Fara v 17. st. za
nikla.

Solček, Soleček, Malý S'olec, ves
u Mn. Hradiště, n. s tvrzí, ve 14. st. statek
Ješka Studla, pak asi od r. 1373 synův
Mikuláše a Jeniše. V 16. st. držen k Vale
čovu. Po r. 1553 dostal jej za díl Václav

Vančura

z

ehnic

a po jeho smrti

prod. Mikuláši a Bedřichovi br. Vančurům.

Odtud držena část ke Krnsku až do r. 1672,
t. j. Psohostův dvůr), kdež
se stala samost. statkem. Druhá část

ves 11N. Kdyně, n. s hradem, 1379 statek
tří vladyk. Později patřil k Janovicům & patřila od r. 1572 k Litkovicům, ob_oje
oddělen ]. 1539. Od té doby byl statkem potom pak ke Hradišti. (H. X. 137.)

Janovských

z Janovic až do r. 1623,

Solec, H ru bý Solec,

ves u předešlé,

kdež zabrán a prodán Zdeborovi Při ch o v n. s tvrzí, ]. 1323 statek Všeslavův. Ve
skému z Příchovic. L. 1628 přik. 14. st. byl tu far. kostel, jehož podacími
pány byli zdejší zemané a Malobratřičtí.
k Bystřici. (H. IX. 150.)
Sokolčí, n. hrad nad Dvořákovým mlý Z oněch vynikli Jan Literat (1391) a syn
nem u Děk. Skalen (Kaplice), jenž bez jeho Všeslav (1391—1404). Potomci
pochyby povstal na panství Velešínském jich byli Vyšehněvští ze Solce. Od
a snad byl sídlem držitelův Benešovských. konce 15. st. měl společné držitele se So
L. 1541 přip. se jako zámek zbořený a lečkem. (H. X. 137.)
přísl. panství Novohradského. (H. 111.242.)
Solnice (soudíc podle názvu města),
Sokoleč (prv. Sokolčí), ves u Podě prvotní jméno Alby, jež slove 1527—1537
brad, na poč. 13. st. manství sokolníkův řekou Solnickou, v l. 1559—1577 poto
královských. Král Jan přivtělil S. (ok. kem Novohradským. Horní tok se jmenoval
l. 1330) přímo k Poděbradům.
bezpochyby Deštnou.

Solnice — Soséň

Solnice, město, prv městečko, jež bylo
ve 14. st. přísl, hradu Skuhrova. Podací
zdejší datováno l. 1321 klášteru Zderaz
skému, avšak Jan a Vznata, bratří, daro
vali je 1359

křižovníkům

bertovi z Kolovrat,
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jehož potomci je

drželi k panství Ročovskému. S ním se

dostaly v držení pp. z Lobkovic

a přip.

k Divicům a později Citolibům.

(Veselý,

u sv. Kříže Dějiny Citolib 54)

v Praze. Jan a Jaroslav, bratří, obdařili
SoloPÍSky, ves u Třebotova (Zbra—
S. 1386 právem města Hradce. V 15. st. slavě), odkudž se píší Mladotové z Solo
po zpuštění Skuhrova držena S. k Liticům pisk. L. 1493 mě! je Jan a bratr jeho
&od r. 1495 k Potšteinu. l... 1558 odprod. Václav je |. 1516 prodal Bohuslavovi
Benjaminovi z Vlkanova, jenž v městě z Poměnic. V 16. st. patřily k Uněkla
nové sídlo vystavěl. Synové jeho Martin sům, později k Mokropsům & naposled
a Bedřich rozdělili S. na polovici. L. 1584 ke Zbraslavi.
Solopisky, dvůr (jinak Zoubek), n.
obec dostala práva na krčmy. Martinovi
synové Jan a Benjamin rozdělili ok. l. 1600 ves u Křeče, ve 14. st. přísl. hradu Choust—
svou polovici na čtvrtiny; tak se i roz níka, v 16. st. již jen dvůr, jenž s Choust
dělili asi v týž čas Karel a Bedřich, sy níkem přip. k Radenínu.
nové Bedřichovi. Všechny ty díly v konfi
Solšice, Soušice, ves u Kácova, ode
skaci zabrané Jindřich z Donína vl. 1624 dávna rozdělena na drobné statky zeman
až 1628 skoupil. L. 1634 město zpuštěno. ské, z nichž povstala svobodství. L. 1789
Po smrti Jindřichově (1- 1651) zase přišlo bylo tu jedenácte svobodství a dva dvorce
_k rozdělení. Tři díly patřily karmeli
panství Kácovského.
tánům na Malé straně, čtvrtý drželi od
Sommerburg viz Ronovec.
farní ves 11 Ústí n. 0.,
r. 1665 Balkonové, pak (1683) Jan Kor— Sopotnice,
nel z Coenenz & od r. 1699 také kar v níž byl farní kostel před r. 1371. S.
melitáni. L. 1681 kostel vystavěn. Po zru patřívala ke zboží hradu Litického : polo
šení kláštera byla 1785—1825 statkem vice a : polovice k Potšteinu. Litická část
nábož. fondu. Erb: Na stříbrném štítě dvě k tomuto připojena po r. 1495. Podací
černá křídla orličí, přes něž jdou zl. pru patřívalo celé k Liticům. Fara, která po
žiny s jetelovými lístky. (H. II. 209, M. r. 1623 zanikla, 1. 1712 obnovena.
VII. 91.)
Sopoty, farní ves u Chotěboře (již
Solopisky (pův. Solopisci), farní r. 1358 farní). V 1.1358—1367 držel ji
ves u Kouřimě, n. s tvrzi, v níž byl farní Ješek Kokot z Soběnova, r. 1393 Staněk
kostel ve 14 stol. Podacími pány byli z Dolan, r. 1401 a potom vladyky z Mark
držitelé Hrádku, opatové Zbraslavští a vartic. Později patřily 5 k Polenskému
zdejší zemané. L. 1406 přiženil se sem panství. Kostel l. 1749 znova vystavěn.
Přibík, syn Miroslava z Čejova, & byl před V 17. st. zanikla fara, l. 1761 tu zase
kem Mírkův ze Solopisk. Kromě zříz. duchovní správa a l. 1860 fara.
těchto seděli tu ještě jiní zemané, a Zbra
Sopřec (v Soprči), ves u Přelouče,
slavská část držena ke Kolínu. Mírkové jež patřila k prvotnímu nadání kláštera
seděli tu do 16. st Pak patřily S. ke Opatovského
(1086). Po r. 1420 pa
Hrádku, od 17. st. k Peěkám a od r. 1737 třila ke Kunětické hoře. V l. 1488—1491
zase ke Hrádku. Fara, která zanikla, ]. 1652 byla v zástavě od ní, pak vyplacena a od
obnovena a kostel 1750 znova vystavěn. 16. st. držena k Pardubicům.
Soseň, ves u Jesenice, jež patřila r. 1273
(H. Xll. 315.)

Solopisky,

ves u Sedlčan, jež patřila k statkům kláštera

Teplského.

Ve

v l. 1228—1436 klášteru sv. Jiří, od 14. a 15. st. tu byl vladyčí statek (1398
r. 1436 pak k panství hradu Vys. Chlumce. až 1418 Otík, 1450 Jindřich z Moukoděl).
Později patřila ke Krakovci, od níž prod.
(MB. VI. 52.)
Solopisky, ves u Loun, !. 1349 sídlo 1545. Pak patřila k Petršpurku, do r. 1588
Jindřichovo,l. 1360 statek kl. Postoloprt
ke Kosobodům a potom byla samostat
ského. Král Zikmund zapsal S. 1420 Her ným statkem s tvrzí, jenž patřil Vilémovi
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Sosnice — Sovojovice

Svítákovi z Landšteina. Tentopro do r.

1837. Odtud patřily Zahnům. L. 1624
zanikla fara a teprve 1. 1720 zavedena
dal S. 1612 k Petršpurku.
Sosnice (něm. Ossnitz), ves u Kaplice, zase duchovní správa a l. 1750 fara.
jež byla od 14. st. přísl. hradu Rožem (MB. 11. 134.)
Soutice (Sútici), ves v Bozensku,
berka (do poč. 16. st. jen dvůr a pak
ves).
která se přip. v zákl. listu Vyšehradském

Sotalice viz Satalice.

(1088), jejíž poloha není známa a 0 níž
Souměř, ves pod Přindou, n. manství se určitě nemůže říci. jestli dopadá na
k témuž hradu, jež drželi ok. l. 1471 Svučice a také ji nelze stotožňovati se
pp. z Gleisentálu
a asi od r. 1497 Sušící. (PA. XIII. 115.)

Vidršpergárové

z Vidršperka. Sovenice, Sovynice, Saběnice,

L. 1577 získána od Adama ze Švamberka ves u Nymburka, po níž se nazývali r. 1223
a přip. k Olši. V rodě Švamberském zů Zíšek a r. 1238 Petr S., 1318 Bohuslav
stala do 17. stol. a pak přip. k Boru.; a Martin. Ok. l. 1320 držel ji Vok z Rot
(H. XIII.)
: šteina. Ok. l. 1497 skoupil tu statky Mi

L. 1542
Souňov, ves u Čáslavě, do r. 1559 kuláš Vančura z Řehnic.
statek obce Kutnohorská, pak Jana Bal-Ě dostaly se Cetenským,
od nichž prod.
bina : Orličné,(-|- j. 1580) apo němj r. 1559 k Dobrovici. Později drženy ke
potomkův.

Kordule

Křinci.

L. 1615 k. jej Jan PurkartJ
ze
Sloupna, jehož nástupce-„ Sovenice, Sovynice, ves u Mn Hra

Kryštof jej prod

1652 Kryštofovi Bedři-j diště, jež patřila ok. r. 1239 klášteru

chovi Kapounovi ze Svojkova. Tento| Kladrub. Později nabyli jí křižovníci
a drželi kDubu. V1. 1470
jej sice [. 1652 prodal, ale zase l. 1657' Svatomářští
ujal. Potom přip. ke Krchlebům a l. 1748 až 1725 patřily k Loukovci a v l. 1725
až 1850 ke Svijanům.
k Sedleckému panství.

Sousedovice (pův.Súsedovici).

ves

Sovice (Sovická hora), hora u Vetlé,

u Strakonic, jež patřila od r. 1243 kři jež se přip. r. 1340.
žovníkům Svatomářským a k pan Sovinky, městec u Ml. Boleslavč, n.
ství jich Strakonickému.
s tvrzí (Syslovem), jenž se přip.“1360.

Souš (nehezky Čouš podlé německého Tehdá patřila polovice pp. ze Zvířetic
Tschausch, staron. Tschuschen), farní ves a ještě 1. 1389 Druhá polovice patřila
: Dubnice, po
u Mostu (již r. 1363). Ve 14. st. patřila Petrovi Bratrošovi
S. bohatému rodu Polkův v Mostě. Ke němž následoval 1391 Jan Krabice

konci 15. st. seděli tu Souští

z Duban

z Veitmile.

Tento snad tu založil tvrz,

(ok. 1500 Beneš a Zikmund). Obec Most na níž seděl l. 1446 potomek jeho Mikuláš.
ská koupivši S. od nich, prodala ji 1. 1507 L. 1538 dostaly se S. na díl Mikuláše
ke hradu. S ním jí zase Mostská obec Pecingára z Bydžína a prodánypo
nabyla.
tom Bedřichovi: Donína. Odtud drženy
Soušice viz Solšice.
k Benátkám a od r. 1548 ke Vrutici a
Souška, samota u Konarovic, 1588 Libni. L. 1623 zabrány a prod. Petrovi
Fuchsovi z Wramholzu. Tentooddal
krčma. 1610 víska. Viz Sovolusky.
Soutice, farní ves u Vlašimě n. s dvěma S. na nadací pro theology al. 1628 ode
tvrzemi, z nichž pocházel rod Čabeli vzdány Staroměstskemu semináři a vrchní
ckých aJanovských ze Soutic. Ve správa nechána arcibiskupům (kromě léta
14. st. tu byl farní kostel. V druhé pol. 1784—1790). L. 1664 dostaly majestát
15. st. drželije Buvolové z Radonic, na téhodní trh. Erb: Stříb. štít a na něm
pak Lukavečtí z Lukavce, po nich pták sůva se zl. zobákem, ve drápech dva
1622 Jan Obytecký z Obytec, jehož sysly držící. (H. X. 388.)
Sovojovice, Sojovice, Sejovice,
potomci tu do r. 1694 seděli. Pak násle
dovaliMladotové zSolopisk, asi od ves u Brandýsa n. L., 1382 statek Arno
r. 1752 rodině Puteani, která je měla; štův, 1406 Janův a 1437 Bořkův. L. 1468

Sovolusky — Srabov
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psali se odtud čtyři zemané; od jednoho hospodářství v l. 1557—1577, jež syn Jan

z nich (Jaroše) pocházel rod Stranov prodal ok. ]. 1597 Oldřichovi Smrčkovi
sky'ch ze Sovojovic.
Před r. 1547 ze Mnichu. Od r. 1616 držel je Hertvík
Myška ze Žlunic (1' 1622). Jeho synu
k. k Brandýsu (BM. IV. 113.)

Sovolusky (pův. Sovolusci), ves 1. 1628 zabrány a prod. 1631 k Vesci.
u Čáslavě, l. “1360 přísl Chlumu, l. 1497 Drženy pak k Ronovu do r. 1658 a 1695
přísl. Žehušic, avšak část zapsána klášt. přip. k Jeníkovu. (H. XII. 274.)

Sedleckému a zůstala v držení Žehuši
ckých. K Žehušicům patřily do r. 1850.
Sovolusky, n. ves \: Konarovic, nyní
samota Soušky, v l. 1405—1457 přísl.
Konarovic.
Spačice, ves u Chotěboře, l. 1405
statek Jana Rynše & l. 1415 Hertvíkův.

Spitrov (? něm. Spitlengrun, původně
Spilersgrun), ves u Hroznětína, jež patřila

od r. 1273 klášteru Teplskému. L. 1434
přip. s Hroznětínem k Lokti, od _něhožse
dostal k Děpoltovicům.

Splavy, český název vsi Thammůhl

u Dokez.
Splž, ves n. na panství Třebelském
od r. 1437 k Buěicům. Tato přip. pak (1454), bezpochyby název vsi Třeble.
k Lichnici a zemanská část přik. 1491
Spole, Spolí, véska u Neveklova, léta
od Jiříka &Václava bratří 2 Rušinova.
1285 statek Jindřichův a l. 1357 Heř
V l. 1540—1697 drženy S. k Vesci & mana a bratří, 1376 Janův, 1380 Miku
lášův. Od 16. st. Patřilo k Tloskovu.
později k Ronovu.

Část byla kl. Vilémovského

adržena

Spálava viz Palava.
Spalov,

Kravařka

Spolyně, ]. 1495 ves hradu Litického,
hora u Kdyně (1585), nyní tuším chybně psaná místo Polom ě.

řečená.

Spomyšl, Zbomyši, Pomyšl, ves

Spaňov, ves u Domažlic, ]. 1377 statek u Roudnice, l. 1403 statek Václavův a
Sudivojův a l. 1379 tří vladyk, 1408 1416 Kunčin. Část tato patřila pak ke

Otíka : Tisové

Odtud se psali Spa Vliněvsi, ostatek patřil k ř i ž o v n í k ů rn
a od r. 1436 k Roud

ňovští (pak Španovští) z Lisova. Svatomářským
V 15. st. koupen od obce Domažlické

nici. V l. 1521—1698 patřila ona část
1850 k Vel—
& patřil ji (kromě přestávky po r. 1547) k Běškovicům & v l. 1698
trusům a bývalý zápisný statek zůstal při
až do r. 1850.

Roudnici.
Spannsdorf viz Lipová.
Spořice, ves u Chomutova, jež se přip.
Spelunca, latinský název jeskyně. Tím
jménem v latinských pamětech jmenován r. 1281. V l. 1605—1850 byla přísluš.
sv. Ivan na Skále, avšak i jiné místo, Červ. hrádku.
Spůle (nikolivSpule, staroč.Spole),
z něhož pocházeli r. 1226 Bohuslav Ra
dimic a Bedřich, jenž dal Doksanským ves 11 N. Kdyně, l. 1379 na čtyři statky
Vešťany, & jich příbuzní. Toto místo ne rozdělená. Část patřila do r. 1539 k Ja
novicům a pak Petrovicům a od r. 1618
podařilo se zjistiti.
Speřice (prv. Speřici), ves u Hum k Veselí. Druhá část patřila v 16. stol.
polce, n. s tvrzí. L. 1381 odumřel tu k Míleticům a pak až do r. 1850 ke Dla
statek po Marušce, vl. 1390—1415 držel žovu. Část byla svobodstvím.
je Předbor a 1457 Markvart z Kame
Spy (do Sep, ve Spech, Sepský,
nice. L. 1533 byla tvrz již pusta a S. staroč. i Sep, do Spa), ves u Nového
patřily ke Lhoticům a l. 1674 přip. k Že města n. M., 1 1406 statek Hertvíkův,
v 15.st. přísl. Krčína a vl. 1501—1850
livu. (H. XII. 256.)
Nového města.
Spiřice viz Erpužice.
Spitice (tuším lépe Spytice neb Zpy
Spyta, ves u Nov. města n. M., 1. 1437

tice, Zpyta=Zpytihněv),

ves u Golč. statek Vaňka Roběsého

ze Smiřic.

Jeníkova, dávný majetek kl. Vilémov V l. 1530—1850 patřila k Novému městu.
Spytice viz Spitice.
ského, pak do r. 1557 majetek Trčkův.
Albrecht Beneda z Nečtin založil tu
Srabov viz Svrabov.
Místopisnýslovník:Část historická.
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Sranov viz Hrotín.

] vládli. Potom k. k Chudčnicům. Fara
Srbce (pův. Srbci, t ). Srbi), ves v 17. st. zanikla. (M. XII. 88. H. IX. 55.)
Srbská nízká (dříve v elk a), ves 11Po
u Vys. Mýta, z části 1392—1547 přísl.
Rychemburka, z části 1372—1850 K0 lice, založena 1. 1254 od Martina, opata
šumberka a Chroustovic, avšak také vla Břevnovského, při potoce Srbské. Zůstá
dyčí statek, na němž seděli Brazdové vala přísl. Police, avšak část“ patřila ]. 1533
ze Srbec (1408 Markvart, 1415 Beneš k Náchodu.

a Petr, 1440'Beneš a Vilém), kteří je' Srbská vysoká. (dřívemenší), ve 14.
přip. k Domanicůcn. Část v l. 1471 až. a 15. st. přísl. Police a klášt. Břevnov
ského, vl. 1415—1850 zámku Náchoda.
1473 k. ke špitálu v Litomyšli.
Srbe' f '
N. Sus íh "z! Srby, ves 11N. Strašecího, již Jan z M'1

&"“ kmstatkům
"
a " sv.o' Jiří
" :chalovic
patřila “'
r. 1228
klášt.
a ve 14. stol. k proboštství Mělnickému.
L. 1421 seděli tu Martin a Diviš. V 15. st.
stala se statkem zpupným který Albrecht
Šlik prod. 1535 Jetřichovi Re 1ch 10 vi
z Reichu (1- 1575) Po něm dědila S.
dcera Eva a s ní dostal se manž. Matyáši

ze Štampachu

1283 králi postoupil. Pak byla

do r. 1420 kl. sv. Anny v Praze, v l. 1436

až 1447 Tvocha z Nedvídkova

a potom

přísl. Buštěhradu a Kornhauzu.
Srby, farní ves u Hostouně, !. 1312
přísl. Horš. Týna, 1450 statek Václava

elízka,
1537 přísl. Ronšperka a od
(1- 1584), jenž ji ke r. 1539 zase Týna. Soused Jan Schirmer

Kornhauzu připojil. (H. VIII. 161.)

vystavěl tu 1744 kostel, při němž založ.
1785 lokalie a 1857 fara. V S. narodil

Srbice, vlastně Řeřivice (něm. Serbilz se (1714) J. P. Wartha.
z formy eřivice, z německého tvar
Srdov, n. tvrz a ves u Tuněchod
Srbice), ves u Teplice, ode dávna přísl.
zámku Teplického, od něhož v 16. st. od
prodány. Později přip. k Trmicům.
Srbice, ves u Klatov, n. s tvrzí, 1379
statek Zdislava a Sezemy a později Srbi—

(Chrudimě), v 15. st přísl. Rozhovic, ale
1. 1437 již pustá. Později tvrz a dv. oh
noveny, patřily od r. 1450 Vítkovi ze

Zálabí.
Později přip. k Tuněchodům &
1547 k Pardubicům. (H. I. 68.)

ckých ze Zálezl. Po nich následovali Srdov, n. tvrz u samoty Mostáku
Jan Kanický z Čachrova, od r. 1540 (Štěkně), po níž se nazýval r. 1251 Ver—
Jan Dlouhoveský, od r. 1545 Reichen níř z S. a 1359—1369 jiný Verníř, 1365
bachové, od r. 1569 Sedlečtí z Újezdce Mareš. Později přip. ke Slaníku. (H. XI.

(1569 Adam, synové tohoto Jan Volf a 242.)
Jiří Volf). V l. 1592—1603 k. je Jan
Srdov, ves u Úštku, ]. 1209 statek
Václav Koc : Dobrše, po němž syn Budkův, v 15. st. přísl Úštku v 16. st.
Jindřich následoval. Od r. 1630 náležely Tečeněvsi a od 17. st. Liběšic.
Rosenhainerům a od r. 1654 k Týnci.
Srlín, ves u Bechyně, po níž se na
(H. IX. 254.)
zýval r. 1218 Radoslav z S. L. 1399 patřil
Srbice, ves u Kolovče, jež se přip. k Bernarticům, část kl. Milevskému, kteráž
r. 1273 jako ves kostelní kláštera
v l. 1437—1576 ke Zvíkovu držena. Ta
Doksanského,
byvši mu před r. 1226 prodána k Dobronicům, k nimž část-'již
od Přibyslavy, manž. Chotěborovy, daro— před tím patřila. Pak byl statkem Jaroslava
vána. V 15. st. dostaly se Roupovským Hozlaura z Hozlau, jemuž 1622 za
a drženy do r. 1573 k Roupovu. R. 1580 brán. Přip. pak k Dobronicům a s nimi
následovalJindřich Žakavec z Žakavy, 1691 k Opořanům. (Hejna, Paměti 208.)
jenž tu zámek vystavěl. Potomci jeho
Srní, název vsi (1490) na panství Hasi
(1601 Václav Lev, pak Jindřich, 1636 šteinském, bezpochyby chybné přepsání
Diviš Lev, pak Jan Karel) drželi je do názvu Grin (ves Grůn u Ahníkova).
roku 1664. Následoval Kunata Jaroslav
Srnice, n. ves v okolí Mirošova (Roky
z Bubna, jehož potomci (Leopold Max. can), jež byla 1. 1407 přísl. hradu Hom
1- 1708, pak bratří jeho) tu do r. 1711 berka.
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Srnice, potok ústící do Bíliny u Trmic svobodství, jež zůstala až do r. 1850.
(1601), po němž se i tak les a později Ostatek vsi patřil v l. 1545——1850 ke
Hliňanům. Hrabě Ervin z Nostic postavil
samota (něm. Sernitz) nazývaly.
Srnojedy (pův.Srnoj edi), vesu Par na poli Přemyslově (1841) pomník (PA.
dubic, 1410—1454 statek Jana Tlucha. VI. 233, VII. 35.)
V 15. st. patřily ke Krchlebům, vl. 1502
Stadlce, n. ves u Podolí pod Bělou
až 1547 byly města Chrudimě a od r. 1547 v Boleslavště aneb část Podolí. Přip. se
r. 1418.
přísl. Pardubic.
Srpina, potok ústící do Bíliny nad
Stadlce, Stadlec, obec. Stálec, mě
stec u Tábora, prvotně ves, kterou určil
Zlatníky (1600).
Srub, n. tvrz mezi Klášterem a Led Václav II. na záduší mateře své Kunhuty,
cemi (u Třebechovic), prv. přísl. Ledec, ale daroval pak Zaviši z Falkenšteina,
pak statek Petra arovce z Šarova od něhož získána l. 1287 k Přiběnicům.
(1- 1537), pak syria jeho Daniele. L. 1587 L. 1459 přip. k Dobronicům. Po odpro
drželi jej bratři Jindřich a Vilém, pak dánf těchto Vítově ze Rzavého (1535
Mandaléna Š aro vcova : Chodův(1597), Víta, 1580 Jiří a Jan, 1604 Bohuslav,
jejíž syn Jan Václav jej prodal k Opočnu. 1622 Jiří Štastný) podrželi si S. L. 1629
prod. Johance Hozlaurové z Obernejchynku,
(H. 11. 72.)
Srub, Sruby, ves u Vys. Mýta, r. 1292 po níž dědil příbuzný Jan Kryštof Nej
ještě les, na němž založena ve 14. st. ves chyngár. Po vymřenírodu tohoto (1685)

Lhotka na Srubě, která držena]. 1456' dědila S. Anna Lidmila ze Žeberka

ke Slatině. Část patřila 1506 k Brandýsa,
pak k Potšteinu a v letech 1556—1850
k Chocni, jiná v 16. st. k Dobříkovu,
s nímž též k Chocni přip. (Barvíř, Cho
ceň 14o.)

a

šel pak statek po příbuzenství až do r. 1712.
Od tohoto času několikráte prodáván a od

r. 1848 byl v držení Felnárův

z Fel

deka. (H VII. SS.)

Stachov, Stachy, na Staších, farní

Srubec (nikoliv Srubeč, něm. Sirups), ves u Kašp. hor, prvotně jen královský
ves u Budějovic, v 15. st. statek Ondřeje hvozd či les, který král Zikmund (1429)

Sovy,pak Jana Puklice

ze Vztuh, od Bohuslavovi z Janovic

zapsal. Držen

r. 1486 Václava, bratra tohoto. V 16. st. pak k Ryžemberku a v 17. st. zástavou
k Opálce. Později držen S. k Janovicům
vic a pozdějiHumpolcům z Tucho a Dešenicům, avšak obyvatelé podrželi své
raze. L. 1600 11.od obce Budějovské. staré svobody. Naposled patřil S. ke tu
Srubný, n. ves v okolí Plas, kterou benbachu. L. 1781 tu vystavěn kostel a
Anežka, manželka Kunova z Potvorova, l. 1785 založ. fara. (TB. 975)
Stajice, n. hrad u MaršovicL l. 1364
darovala (1193) klášteru Plasskému. To
sídlo Přibíka a Bernarta, z nichž onen
muto pak 1. 1214 potvrzena.
Stadice (pův. Stadici), ves u Ústí ještě 1. 1404 žil, pak 1410—1413 Jana
n. L., první ves, která se v pověstech & Buška. Odtud se psal l. 1415 Albera
staročeských vyskytuje, poněvadž odtud z Těchobuze. Z rodu Stajičkův
ze St.
pocházel Přemysl, manžel Libušín, a s ní žil ještě 1. 1454 Jindřich. V 16. st. byl
knížectví České vyženil. Král Václav I. hrad pust & patřil ok. l. 1530 Mikuláši
prý »rod svůjc (t. j. Čechy) ze S. roze Karlíkovi z Nežetic a pak vdověpo
hnal a tu ves mezi Němce rozdělil. Král něm. Později patřily k Maršovicům.

dostal se dědictvím vladykám z Urtino

Jan zastavilStadice Jindřichovi

z Li

pého, jenž obyvatele zkracoval. Karel IV.
vrátil jim 1359 dědiny vzaté a tři lány
n. Přemyslovy pro krále si podržel. Svo
body na dědiny potvrzovány obyvatelům
1436, 1460, 1478, 1523, 1538, 1571,
1584. Z těch dědin vyvinula se dvoje

Stakory horní (prv. Stakoři), ves
u Boleslavě, n. s tvrzí, l. 1325 sídlo Sobě
hrdovo. Ve 14. st. tu byl far. kostel, jehož
podací patřilo zdejším vladykám. Z nich

byl nejznamenitější Jan Rozvoda (1-1428).
Po posledním Rozvodovi dostaly se S. do

rodu Samuelův z Hrádku. Pozdějise
*
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dostaly Martě Krajířové

a od r. 1588 manovi : Touškova do života a založil

Mladotům

ze Solopisk.

Pozdějilt.

ke Kosmonosům. (H. X. 223.)

při farní vsi městečko, jež se l. 1367 přip.

Toto zastaveno 1425 Zdeňkovi z Drštky

Stakory dolni, Stakorce, ves neda & drženo odtud k Horšovskému Týnu.
leko předešlé, 1389 atd. statek Jana Lu
láka. Část patřila ok. 1. 1400 kl. Hradišt
skému. L. 1525 patřily k Volenovicům
a pak obci Boleslavská.
Stan, ves u Bezdružic, n. s tvrzí, 1361
statek Volkmara a Buška, 1379 Benedův,

Ves přikoupena k témuž panství 1576 od
probošta Chotěšovského a zůstala při Týnu
až do r. 1850, avšak městečko ]. 1623
zase ke klášteru navráceno. Erb: Štít
modrý a u_zpodu stříb. hradba se stín
kami, na níž jest zlatý štítek s trojími
1385 Oldřicha ze Třeble,
1443 Miku černými rohy jeleními. Za hradbou je
láše z Ošelína.
V 16. st. patřil S. ke poutník až po pás.
Krasikovu a od r. 1712 k Bezdružicům.
Stankov, dvůr u Sepekova, který pa
Staň, chybné čtení na místě Slané třil ve 12. st. Vítkovi, pradědu Vítkovcův,
u Semil, jež v 16. st. k Lomnici patřívala. a od něho prodán 1185 klášt. Milev—

Stanětice (pův.S ta ňatici), farní ves skému.

11 N. Kdyně, jejíž část dostal klášter

Kladrubský

V l. 1420—1552 patřil ke Zví
kovu. vl. 1552—1573 ke Květovu, 1573

od pobožnéhoHabarta, ji až 1581 zase ke Zvíkovu a 1581—1850

ale r. 1239 Břetislavovi Břetislavovici pro k Milevsku.
dal. Před r. 1358 byl tu farní kostel.
Staňkovice,

S. drželi roku 1358 Hynek z Bukové,

r. 1372—1390 Ojíř z Ryžemberka

ves u Litoměřic, jež se
přip. ]. 1255. Byla jměním křižovníkův
od sv. Maří a držena k Ploskovicům,

r. 1411—1414 Jeniš z St. R. 1423 pa
k nimž ještě 1. 1568 patřila. L. 1575 od
třila část vsi ke hradu Ryžemberku a po dělena ale později zase připojena.
lovice k Heršteinu V 16. st. patřila celá
Stankovice,
farní ves 11Žatec, v níž
ves k Ryžemberku, přidělena l. 1581 k Zá
hořanům a s nimi 1623 ke Koutu. V 17. st. byl farní kostel již ve 14. st. S. byly již
1272
statkem
kláštera Strahov
zanikla fara, ale 1. 1785 obnovena.
ale části patřívaly ve 14. st mě
Stanikov, Stankovice (hor.a dal.), ského,
šťanům a duchovním ústavům v Žatci.
dvě vsi u Sušice, : nichž horní patřil

léta 1290 klášteru

Dokzanskému, L. 1420 Žatečtí

opanovali S., jež jim

v 15. st. k Petrovicům, od r. 1428 k Vil cís. Zikmund 1436 zapsal. Ferdinand [.
harticům a tak až do konce 16 st. Dolní odňal je obci a prodal 1547 Bohuslavovi

Odtud drženy
Břevnov Felixovi z Lobkovic.
a od něho prod. 1525 Jindři k Ličkovu, ale 1. 1594 odprodány obci
Pak držen do Žatecké. Fara v 17. st. zanikla. L. 1786

dostal se 1. 1045 klášteru
skému

chovi z Ryžemberka.

r. 1586 k Horažďovicům a odtud k Uli tu zříz. lokalie a 1802 fara.
Stanovice, ves u Král. Dvora, n. s tvrzí.
šovu. Později byly oba samost. statky a
přip. k Žikovu, od něhož H. S. 1829 L. 1418 drželi je Jan st. Trnec a Jan ml.,
1464 Mikuláš Karlík z Nežetic & 1476
odprodán.
Stanimířice (pův. Staniměřici), Jan, syn tohoto. Od r. 1505 seděl tu
z Čech
ves u Ml. Vožice, 1318 statek Jaroslava Václav, předekStanovských
z Kouta, ale již 1431 přísl. hradu Šelm tic. Kdy připojeny ke Hradišti, není známo.
berka & od r. 1586 Mladé Vožice. Část (H V 94-)
byla od 15. st. svobodstvím.
Stanovice staré, farní ves u K. Var,
Stankov, městec & farní ves (proto v níž byl farní kostel již r. 1363. Tehdá
isprávně Stankovy) po obou stranách držel S. Boreš z Oseka a později byly
Radbuzy, [. 1233 sídlo Vitlovo a od r. 1235 příslušenstvím hradu Bečova. K tomuto
jeho syna Prkoše a 1252 zase Vitlovo, drženy ještě 1. 1518, ale později k Anděl—

který jej prodal 1271 kl. Chotěšov ské hoře (__1570). L. 1597 založeny ko
skému. Klášter jej postoupil 1299 Hart stelní knihy.

Stanovsko — Staré sedlo
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Stanovsko, jméno pusté vsi, kteráž se iStarý Landštein řečené.Fara tu
jmenovala Stanov neb Stanovice. bývala ode dávna a patřila ještě ve 14. st.
L 1538 byla pusta a patřila k Malé Skále. k Pasovskému biskupství. Erb: tít poko
Stará, Staré hrady, zámek a ves sem polovičný, shora červený, zdola černý,
u Libáně, l. 1340 tvrz Arnošta z Par v horní polovici stříbrná větev o třech
dubic ('l- 1342), po němž ji synové ujali. listech a s kořeny (lekno?).
Z nich ji držel naposled Vilém, nejmladší
Staré město, ves u Jičína. prvotní
bratr, a pak syn jeho Smil, jenž ji prodal vysazení nynějšího Jičína, proto vl. 1327
1393 Pavlovi z Jenšteina.
Od r. 1404 až 1396 Starý Jičín řečená. S. 111.bý
držel ji syn tohoto Jan, pak následovali valo ode dávna přísl. hradu Veliše. Ok.
1419Jan Kostelák z Kostelce, 1433 ]. 1396 tu zakládán kostel.

Zdeněk z Loučeně
dlna.

a Straniš z Kopi
Staré město, ves u Náchoda, prvotní
Brzo po r. 1503 postoupil ji Jan místo vsi Náchoda, jak jméno svědčí. Bý

z Valdšteina

JanoviRašínovi z Ry

zemburka

valo přísl. hradu Náchoda, a v 16. a 17. st.

(1- 1517), po němž syn Petr tu býval osvobozený dvorec.
Staré město dolní, ves u Trutnova,
a prodal je 1567 Kryštofovi z Lobkovic. jež tuším, r. 1260 Stará ves slove

('I- 1537). Jan, syn Petrův, rozšířil panství

jenž je ok. l. 1571 zeti svemu Jiříkovi

Pruskovskému

z Pruskova

ode

Staré město horní, farní vesu Trut

nova, jež se jmenovala prvotně také Upou,
vzdal. Tento vystavěl 1573 nynější zámek jako Trutnov (1260) Proto slove také farní
(i- 1584). Syn jeho Oldřich (1- 1618) ne kostel, jehož podací 1358 králi a v l. 1361
hospodařil dobře, a proto S. ujata zase až 1418 klášteru Zderaz. náleželo, Starý
od rodu Lobkovského a prod. 1628 ke Trutnov.
Obojí býval ode dávna přísl.
knížectví Frydlantskému. Tehdá panství Trutnova, avšak od r. 1553 drženo k Žac
bylo hrubě spustlé a datováno 1635 Jin léři asi 20 let a pak zase ke Trutnovu.

dřichovi Šlikovi z Holiče (1- 1650), Fara v 17. st. zanikla;
jehož potomci (František 1- 1675, Frant. lokalie a 1898 fara.
Jozef 1" 1740, Frant.

Jindřich “|“ 1766,

Leopold František 1- 1770, Jozef Jindřich
“|“1806 & Frant. Jindřich 'l' 1862) tu byli

do r. 1850 vrchnosti. (H. X. 301.)

Stará

Staré

sedlo,

l. 1786 tu zříz.

farní ves u Falknova,

]. 1414 atd. přísl. hradu Hertenberka, též
Nothaftské léno. Později patřilo k Falk

ves, n. ves, nyní Nový dvůr novu. V l. 1707—1711 tu vystavěn kostel,

u Dobré vody (Teplá). Přip. se od r. 1233 při němž zříz. 1788 lokalie a 1854 fara.

jako majetekkláštera

Teplského

ještě 1. 1459 mu potvrzována.
spustla.

Stará

a

sedlo,

farní ves u Přindy, jež

voda, ves u Chlumce n. C, od Bořity z Ředhoště

v níž byl farní kostel již před r. 1377.
S. patřila ke zboží tvrze Přestavlk. Ku
konci 15. st. přip. ke Chlumci, k němuž
do r. 1850 panstvím patřívala. Část pa
třila do r. 1519 ke Kosicům a potom
také ke Chlumci. Fara v 17. st. zanikla.
.!

Staré

Později patřila v l. 1115— 186 ke knížectví. Jisto
jest, že ji zase klášter Kladrub. ok. r. 1250

koupil, že pak

tu r. 1378 byl farní kostel, jehož podací
opatům náleželo až do r. 1434. Král Zik
mund zastavil S. 1420 Habartovi z Adlar.

L.. 1459 seděl tu Jan ze

vamherka,

později drženo k Boru a v 16. st. k Olši,
k němuž 1578 dědičně prodáno. V 17. st.
Stará voda, ves u Březnice, již král patřilo k Pernarticům a s nimi přišlo
k Boru. V 17. st. spravována fara z Per
Jan daroval l. 1313 kl. Ostrovskému
směnou z.1 Zalužany. Od 14. st. až do nartic, ]. 1763 tu zřiz. lokalie a 1858
fara. L. 1732 kostel rozšířen.
r. 1850 držena k Tochovicům,

Staré hrady viz Stará. Výrov.
Staré sedlo, ves u Úterého, jež se
Staré město, městec 11Nov. Bystřice, přip. r. 1183 jako pustá ves darovaná
prvotně podhradí ke hradu Landšteinu, křižovníkům Svatomářským. Od 15. st.
jehož přísl. vždy bývalo, proto

!. 1568 patřila k Teplé.
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Staré

sedlo,

ves u Březnice, jehož

tvrz se jmenovalaHrádek Starosedl

Stašov,

ves u Hořovic, již daroval

VratislavII. klášteru

Ostrov. Tomuto

patřila ještě r. 1205, avšak r. 1263 držel
ský (viz to).
Staré sedlo, městec nad Orlíkem, od ji Romek z S a 1364 Otík. V 15. stol.

r. 1538 farní ves, jež náležela k panství
hradu Orlíka. Městečko se přip. od r. 1473.
Stařín, n. dvůr u San, jenž „se 1. 1396
přip._V 16. st. byl již pust a zarostl do
cela. L. 1654 k. k panství Kolínského
zámku.

spustl a byl pak do r. 1548 přísl. Libo
myšle a později Lochovic. Pustinou byl
. do 17. st.

Statenice (pův. Statívnice),

ves

u Smíchova, jež se přip. r. 1228 mezi
statky kláštera “sv. Jiří, později úročila
též kostelům sv. Víta a Vavřince na Vyše
Starkoč, ves u Čáslavě (r. 1355 farní hradě. Od r. 1436 byla v držení zápis.
ves) S. drželi r. 1355 Rubin ze S., 1359 držitelů. Část Vyšehradskou drželi Car

až 1362 Svatobor z Bousovny,
Petr,

1411—1413

z Vícemilic

139 dové z Petrovic a po nich Sezimově z Ústí

Maršík a Tomášek a po nich jiní rodové. Na části Svato

a byli podacími pány ko jirské byla tvrz a držena zvláště o sobě.

stela. Z vladyk, kteří měli části, přip. se
1407 Volíart, 1422 Mareš, 1440 týž, T0
mášek a Valštein, 1462 Aleš a j. Část
držel 1512 Jiřík, větší část patřila k Lich

Oboje ěásti staly se v 16. st. zpupnými
statky. Později byla S. zase statkem kl.
sv. Jiří až do jeho zrušení (1782) a od
r. 1790 světským statkem. (H. VIII. 243.)

nici. Od r. 1536 byla v držení Sudů
Stativnice, název prvotní potoka Úně
z Řeněe a pak držena k Podolu. V le tického (1233).
tech 1554—1579 patřila ke Vlaěicům,

Stebno

(pův. Steben),

farní ves

potom ke Zbislavi & od r. 1695 k Že u Ustí n. l-., v níž byl farní kostel již
hušicům.
_
r. 1360. S. držel tehdá Zdeněk Srša

Starkov, městečko, ]. 1321 statek Bo
huše, v l. 1359—1371 Rubína ze Žam
pachu. Tehdá tu byl farní kostel. V po
tomních dobách držen S. ke hradu Ska

z Drahobuze.

Od konce 15 st. bylo

přísl. Trmickěho statku, ale kostel patřil
do r. 1554 ke Stoličltám a pak k Mal
hosticům. V 17. st. zanikla fara. Kostel
lám. Po spuštění Skal postaven v S. dům l. 1692 znova přestavěn; l. 1787 zříz.
panský, z něhož vznikl nynější zámek. při něm lokalie a 1850'fara.

Ten patřilŽehušickým : Nestajova
Stebno (pův. Steben, v gen. v 15. st.
až do r. 1576, pak Bohdaneckým
a také zej Stebna, z Ejstebna), farní
od r. 1580 třem sestrám z Nestajova.
ves u Jesenice, jež se přip. r. 1239, jsouc
Po jedné z nich dědili jej Zikmund a tehdá i r. 1359, když tu byl farní kostel,

„BernartbratříČertorejští

z Čerto statkem vladyěím (1239 V0jslav,'124o
rej, její synové. Po onom následovali sy Beneda, 1295 Zvěst). Od r. 1395 drženo
nové, pak od r. 1662 Jetřich de Carmis, S. ke hradu Petršpurku. Od starých vla
od r. 1673 páni z Kaiseršteina,

kteří dyk pocházeliAndělové, Kladivové

tu byli do r. 1850 vrchností. Erb:
er a ZvěstOVé z Ejstebna.
Přísl. Petr
vený štít, na něm medvěd přirozené barvy špurka bylo do r. 1850. Po zaniknutí
na trávníku a za ním strom. (H. V. 67.) fary zříz. tu teprve 1. 1838 kaplanství a
Starost (něm. Neusorge), ves u Jablon 1856 fara. Zde Se narodil a zemřel J. E.
ného, založená ke konci 16. st. na panství Ponfikl, topograf.
Stebno, samota u Rousínova, která se
hradu Lemberka, jehož přísluš. byla do
r. 1850
v starých pamětech nepřipomíná.

Stehelčeves (obec. Stelčoves), ves
Starý dvůr, dvůr, n. tvrz nedaleko
Šejnova, prvotněstatek Glácův ze Sta u Unhoště, n. s tvrzí, ]. 1316 sídlo Ja

rého dvora, 1529Jana Žďárského

ze Žďáru,

novo. Ves byla na drobné statky rozdě

později přísl. hradu Krupky lena; jeden takový postoupen 1345 kapi

a naposled Soběchlebského statku.

tole u Všech Svatých. V 15. st. patřila
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ke Vrapicům a od 16. st. k Buštěhradu. šteru Chotěšovskému daroval. KrálJan
(H. Vlll. 273.)
povýšil S. (1315) na městečko, jež zůstalo
Stekelnice (snadVztekelnice), l. 1213 v držení kláštera až do r. 1453. Tehdá
název potoka pomezného, který dělil statek zastaveno Janovi Rausengrynerovi
kláštera Břevnovského, nyní potok Srbský z Grynlasu,
ale později zase vybaveno.
padající do Medhuje v okolí Police. (P. A. Kostel vystavěn ]. 1510 a l. 1567 rozšířen.
L. 1850 stal se S. sídlem c. k. úřadův.
11. 205.)
Stenava, přítok Nisy Kladské, jenž se Znamenitý rodák: Jan Flor. Hammer
r. 1213 přip.
schmied (nar. 1652, “|- 1737). Erb: Čer
Stěny, hory mezi Policí a Broumovem vený štít a na něm dva andělé vznášejíce
slovou tak r. 1213.
se, držíce jedněma rukama mísu s hlavou
Steklník, Stekník, vesu Žatce, ]. 1543 sv. Jana křtitele ozářenou, a druhými opí
přísl Veletic, pak do r. 1594 Ličkova a rajíce se o zlatý štítek, na němž jsou troje
odtud Tuchořic. l.,. 1623 zabrán Alex jelení rohy (erb Hroznatův).

androvi Kaplíři ze Sulevic a prodán Stodůlky, farní ves u Smíchova, v níž
Janovi Aldringerovi.
Později jej měl byla fara již 1. 1292. Maří z Hardeka,
Jan Oldřich z Bissingen,
od r. 1658 vdova po Oldřichovi z Hradce, darovala
Lochnárově : Paliče a od r. 1681 tehdá
kostel tem plářům, ale ves zůstala

Kulhánkové z Klaudenšteina, kteří pánům Hradeckým. Po zrušení templ. řádu
tu nový zámek vyzdvihli. Od nich se do dostalo se podací řádu sv. Jana. Ves

stal 1796 Korbům : Weidenheimu,
kteří tu byli do r. 1850 vrchností.

Stelčoves viz Stehelčeves. '
Stetlín viz Štetlin.
Stěžery viz Štěže ry.
Stěžov (pův. na Stěžově), ves u Pří

s tvrzí patřila ok. !. 1400 proboštství
Praž. kostela. L. 1421 kostel dobyt.
Později patřily S. ke statkům n ej v. pu r

lgrabství.
Stohánek,

(M. IV. 29)
n. hrad u Svébořic (Mi

bramě, jež se přip. r. 1228 mezi statky moně), vystavěný ok. l. 1427 na panství

kláštera sv. Jiří. L 1341 byv darován Děvínskémskrze Beneše z Vartemberka,
Ubislavovi z N eřestec, stal se manstvím který krajinu Svébořickou za díl obdržel.
Týž prodal S. 1431 Zdeňkovi z Vald
služebným ke Karlšteinu. Později patřil
dílem k Raděticům, dílem k Neřestcům.

šteina,

ale za nedlouho příp. zase k Dě—

Oboje drželi v 16. století Bechyňová vínu a opuštěn. (H. X. 165.)
Stochov, farní ves u Strašecího, v níž
z Lažan, od konce 16. st. Mitrovští

z Nemyšle, od r. 1616 Šleglovští byly far. kostel a tvrz již ve 14. st. Na
z Šicendorfu
a od r. 1641 Chlum S. seděli 1316 Jetřich a Kříž, od r. 1330
čanští : Přestavlk. Pozdějik. k Do patřil klášt. sv. Maří Majdaleny na
Újezdě, od r. 1370 vl. z Honic, pak
Stičany, ves u Chrudimě, ode dávna v l. 1393—1473 vl. z Vlastislavě.
přísl. kláštera Podlažského a od r. 1539 L. 1473 k. S. Jan Hromada : Boršic,
Hrochova Týnce. L. 1615 držel je Albrecht jehož potomci (1492 Zikmund, c. 1520
Krupý z Probluze. Od 17. stol. do “Jan) tu do r. 1528 seděli. Následovali pak
Jindřich Zejdlic z Šenfeldu, 1545 syn
r. 1850 byly přísl. Přestavlk.
Stiebenreuth viz C ti b o ř.
jeho Jiřík a po něm syn Jindřich Jiří, jenž
prod. S. (1581) ke Smečnu. (H. Vlll. 154.)
Stihnov, dobře česky Mstihněv.
Stkrbicen, v 16. st. jméno pusté vsi
Stojčín, n. ves u Bukovsko, tuším ta,
[: Doupova (zkomolení prvotního jména která darována byla roku 1281 klášteru
Vyšňobrodskému. R. 1384 vycházely odtud
neznámého).
Stockern, ves u Vyšli. brodu, česky úroky k faře Bavorovská a špitálu Tře
Pluskov.
boůskěmu. S. byl ve 14. st. přísl. Bukov
bříšskému panství. (H. Vl. 135.)

Stod, Stodo,

město nad Radbuzou, ska & od 15. st. Třeboně.

prvotně ves, kterou Václav I. (1235) klá opuštěn.

R. 1541 byl
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Stojíce (stč. Stojící), ves u Přelouče, Stolinky l. 1647 od arcibiskupa & dány
r. 1349 farní v biskup. Litomyšl. Ode k biskupství Litoměřickémujako
dávna byla přísl. statku Svojšického a stolní statek.
Stolmíř víz Žitomíř.
s ním přip. 1599 k Choltickému panství.
V 17 st. zanikla fara a l. 1711 rozšířen
Stómnitz, ves u Kaplice, česky Ji
kostel o věž a loď.
stebnice, Jistebník.
Stojislavice,
ves u Ml. Vožice, od
Stoupec, n. tvrz, nyní les u Hošťa
14. st. na drobné statky rozdělená. Jeden lovic, ok. l. 1410 statek Mat. Slaměnce,
z nich patřil v 16. st. Zářeckým z Pol později Franka z Hrobčic
a jeho dě
kovic, k. 1552 k Šelmberku a patřil dicův. R. 1486—1492 patřila polovice ke
potom k Vožici. Jiná část patřila 1620 Žlebům a polovice Kunce z Vícemilic. Ke
k Načeradci. Z ostatního povstala svobod konci 15. st. tvrz spustla. (H. XII. 49,
ství, jichž bylo 1. 1789 dvanácte.
P. A. X. 832.)

Stolany (pův. Stolané).

ves u Heřm.

Stoupno (stě. S túpen), ves u Lipého,

Přemysl l. r. 1228 prvotně duchovenství (kl. Dokzanského),
drženo od 15. st. k Lipému, od 16. st.
tu farní kostel, jenž postoupen k biskup. k Zákupům a pak k Paliči.
Městce, již daroval

klášteru Opatovskému. R 1349byl jež

Litomyšl. V 16 st. drželi je Andělové
Stožec, správné české pojmenování ves
z Ronovce s tvrzí, majíce je v zástavě. nice Tusset,
na jejímž místě v 16. st.

VáclavPles Heřmanský ze Sloupna

byly lesy Stožce.
získal jel. 1577 dědičně a vystavěl novou
Stožice, ves u Vodňan, ode dávna
tvrz. Zemřel 1603 a syn jeho Zikmund přísl. h_raduHluboké. Po odprodání držel

prodal je ŠtěpánoviJiří ze Šternberka.

ji OldřichŽelízko

z Taurového

&

Hned potom k. k Pardubicům, ale 1. 1608 prod. 1597 Vodňanské obci.
zase odprodány Ladislavovi B e r k o v i
Stračov (dříve i Strakotín), farní
z Dubé a přip. k Městci. (H. I. 188, ves, n. městečko u Nechanic. Far. kostel
tu" byl již ve 14. st. S. drželi 1358 Pešek,
P. A. II. 155.)
Stoličky, n. tvrz, tuším táž, jako Cho 1361—1371 Mladota ze 5., 1371 Pešek,

s Rubínem
těný (Kothinaberg) u Rtyně (Teplice). 1395 Beneš z Ryzemburka
L. 1402 vystavěn na tom místě hrad z Trebnouševsi, 1415 Jiří ze S. L. 1478
Paradis jako manství ke hradu Oseku. drželi tvrz Mareš & Heřman Kulové
Ok. l. 1520 drželi je Mikuláš a Václav z Chotče, později tento sám. L. 1495
bratří ze Vřesovic. Po nich následovali povýšena ves na městečko. V 16. st. byl

Beřkovští

z Šebířova (1532 Jiřík, S. v držení Dohalských

1540 Jaroslav), pak pp. z Maltic

(1543 z Vysoké.

&Nejedlých

Lidmila N. z V. prod. jej

z Hustířan
Kateř. Vřesovcova, 1544 Jindřich). L. 1554 1611 Karlovi Zárubovi
k. k Doubravské hoře a později patřily a držen až do r. 1708 k Cerekvicům.
k Malhosticům. Tvrz zanikla v 16. st.
Od té doby byl samostat. statkem. Fara
Stolinky (pův.Stvolenky, Stvole v 17. st. zanikla; l. 1788 zříz. lokalie
nec, něm. Drum), městec u Úště. Blaho a 1856 fara. (H. V. 346.)
slavený Hroznata odkázal r. 1197 újezd
Stradal, Stradaly, dv. popl. u Ši
Stvolenec Zdeslavovi a jeho bratřím. Ve manova, v 15. st. tvrz, jež byla již 1536
14. st. tu byl far. kostel, jehož podacími pusta. S. patřil !. 1536 ke Kraselovu,
pány byli 1358—1380 Hynek z Klučova, 1546 ke Střele a 1586 k Ohrazenici. Vi
1395—1401 Václav Kluk, 1419 Zikmund, lém Přídruh Koc z Dobrše prod. ji
1426 Jindřich a Alexander. Tento žil ještě (1611) Apoloně Býčkové &byl pak do
1. 1440. Asi od těch dob patřily S. lt Ro r. 1700 samostatným statkem. Od l. 1706
novu, ale vrchnost od poč. 16. st. raději držen k Žichovicům.
bydlela ve zdejší tvrzi v zámek rozšířené,
Stradonice (pův.Stradonici), ves
než na vysokém hradě. Po Zdeslavovi u Zlonic. n. s tvrzí, l. 1318 sídlo Havlovo,
Hrzánovi

z Harasova

(1-1642) k. pak Kekulů ze Stradonic

(1376Jan,
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1392 Oldřich, 1406 Jan a Václav, 1448
Oldřich &Albrecht, 1488 Hynek a Jetřich,
1505 Oldřich, 1578 Hynek & Albrecht.
Albrecht, syn Albrechtův, zemřel 1622,
S. pak zabrány a prod. 1623 Alexandrovi

ckého, sice patřila k Potšteinu a asi od
r. 1401 byl tu manský dvůr k témuž
hradu. V 15. st. spustla a místo její pro
dáno 1558 od vrchnosti Kostelecké obci.

z Bleileben.

[“ ípy.

Od něho k. 1630 ke Zlo

Strahov, jiný název Velnice u České
Strachotín,

nicům. (H. VIII. 213.)

n. ves, nyní les j. od Če

Stradonice, Stradovnice, ves u Nyž čovic & sz. od Stankov, l. 1367 statek
burka, jež se přip. r. 1228 mezi statky kl. Chotěšov., od r. 1420 v zástavním
kláštera Svatojirského. Od 14. st. držení světských. L. 1502 dostal se tak
Dobešovi ze Šlovic a držen pak k Pucli
drženy S ke hradu Nyžburku.
Stradonice, ves u Loun, ]. 1374 statek cům jako pustina.
Strachovice, ves pod Přindou, někdy
kl. Strahov. &pak až do r 1850 přísl.
Pátku.
statek Strachovských ze Strachovic.
Stradouň, ves u Vys. Mýta, v níž dostal Jedna část patřila asi do r. 1512 k Vidi

klášter Podlažický za starýchdob cům a pak k Pernarticům, jiná v 16. st.
clo od vladyky Štěpána. Od r. 1304 pa k Racovu, později celá ves k Pernarticům
třila kl. Zbraslavskému,
1437zasta a.0d r. 1732 k Boru.
vena Diviši Bořkovi

z Miletínka,

pak byla z části obce Mýtské. Té ]. 1547
zabrána, ale zase vrácena a patřila jí do
r. 1850. Druhá část před r. 1558 k Bran
dýsu náležitá prod. 1558 ke Košumberku
a patřila v l. 1606—1850 k Chrousto
vicům.
'
Stradov, ves u Trh. Svin, !. 1380

Strakačov,

n. ves, nyní hajnice za

Starým Táborem, až do r. 1420 přísl.
panství Ústského. Po založení Tábora od
stěhovali se sem obyvatelé a ves S. opu—

štěna.

Strakonice,

město, prvotně ves, jež

děkuje vznik svůj Bavorům ze St., jichž
sídlem se stalo. Bavor ]. založil tu hrad,
statek Beneše ze Stradova
& 1402 až jehož polovici i s far. kostelem a vesnice
1415 Viléma z Újezda.
Později patřil daroval ok. l. 1240 křižovníkům řádu
sv. Jana. Jim také Bavor ll. mnohá
k Sedlu, s nímž přip. ke Komařicům.
Stradov, n. hrad u Libaně (Nasevrk), dobrodiní činil. Po jeho smrti spravoval
1. 1360 statek Jana, biskupa Olomouc, S. napřed Bavor III. a pak se dostaly za
pozdějiJaroše Lacemboka z Chlumu díl (ok. |. 1308) bratru jeho Vilémovi.
-a 1382 syna jeho Jindřicha. L. 1409 tu Tento učinil křižovníkům také znamenité
byl pánem Bleh z Lipky. L. 1438 za dary, tak že té doby snad více měli v S.
pisoval jej Jan ze St. a 1444 prodán Ja než páni. Bavor lV. obdařil město (1367)
novi Slonovi ze Seslavec. V tu dobu Horažďovským právem azemřelok. l. 1380.
byl již hrad zbořen a sídlo statku přene Dědicem jeho byl Zdeněk : Rožmitála
seno na tvrz Nasevrky, k níž pustý hrad a potom snad (1394) následoval 'Břeněk,
poslední z Bavorův. Po r. 1400 držel Vykeř
stále patřil. (H. I. 159.)

Stradov velký, ves u Kaplice, patřil : Jenišovic panskou polovici a město,
se Stradovcem (Malým S.) do r. 1392 jež prodal 1402 Jindřichovi z Hradce,
k Pořešínu a od té doby Bohuslavovi ze nejv. převoru. Řád odtud držel město
Hrádku. V 15. st. seděli tu Drochovci s panstvím do r. 1850 a zámek s cen
z Pláně (1484. Jindřich, 1545 Václav) nými uměleckými památkami od 13. st.
na tvvzi. L. 1568 dědil j'ej Jindřich Ojíř začínajíc pocházejícími podnes. Po r. 1420
z Protivce a držen pak k Římovu. Po staly se S. předním místem řádu a sídlem
zději patřil ke Krumlovu, k němuž Stra nejv. převora, který odtud zván býval mi
strem Strakonickým. První tu sídlel Václav
dovec od 15. st. náležel., (H. III. 95.)
Stradyny, Stradynice, n. ves nad z Michalovic (1- 1451), jenž 1435 svobody
Orlicí, jihozápadně od Kostelce n. Orl. obce potvrdil. Jošt z Rožemberka (1-1467)
L. 1352 byla přísl. rychtářství Kostele potvrdil 1461 svobody obce a pečliv byl

Nové Strakonice -— Stranná
o zlepšení důchodův. Jan ze Švamberka
('I- 1516) vysadil obci radní dům, daroval
jim dědiny a udělil 1512 důležité svobody.
Po Janovi z Rožemberka (1' 1532) násle
doval Jan z Vartemberka (1- 1542), jenž
obci 1538 důležité svobody udělil. Potom
následovali Zbyněk Berka z Dubé (1-1554),
Vilém Zajíc z Hazemburka

(1—1578), jenž

l. 1576 svobody města potvrdil, Kryštof
z Vartemberka (1- 1590) a Matouš Děpolt
z Lobkovic. Za něho S. 1619 od císař
ských obsazeny, ale král Bedřich jej pod
svou moc uvedl. Při tom zámek tak vy
tlučen & kněží rozehnáni, že do r. 1666
kněze při zámeckém kostele nebylo. Po
Lobkovském (1- 1620) následovali 1626
Vilém Vratislav z Mitrovic, jenž poddané
k víře pod jednou přivedl a svobody měst
ské potvrdil, Rudolf hrabě Kolloredo (1637
až 1657), za něhož město od nepřátel
vytlučeno (1641) a 1645 svobody města
potvrzeny. Kolloredo a nástupcové jeho
oblíbili si zase Prahu za své sídlo. Od

Františka hrab Vratislava (1666—1684)
zkoušeli měšťané velká příkoří. Také Ferd.
Libšteinský z Kolovrat (1684—1707) byl
na ně krutý. Proti oběma se městský úřad
statečně držel. Ferdinand Leopold Dubský
z Třebomyslic (1714—1721) vystavěl léta
1715 residenci při zámku a Václav Já
chym Čejka z Olbramovic (1—
1754) ji 1745

obnovil. Tento pro povznesení živností více
učinil než několik jeho předchůdcův. Tím
jako i moudrou vládou za následujících
let povznášely se S. tak, že zde chtěla
vláda umístiti krajský úřad Prachenský.
Od počátku 19. st. vzmáhal se tu prů
mysl čepičkářský. L. 1850 staly se S. sí
dlem c. k. úřadův. V S. narodil se 1799
F. l,. Čelakovský. Podlé pověsti hrával
ve S. Švanda, známý dudák. Erb: Modrý
štít, u jehož zpodu stříb. hradba se stín
kami, střílnami, branou otevřenou a mříží
vytaženou, nad tím věž s červ. střechou
& zl. makovicemi. V pravo od ní červ.
štítek se stříb. křízem Svatojanského řadu,
v levo červ. štítek se stříb. růží. (H. XI. 127.)

Strakov, ves u Litomyšle, l. 1347 její
přísluš. a majetek biskupa a kapitoly.
K zámku Litomyšlskému patřil S. do
r. 1850.

Straky, ves u Nymburka ] 1323 statek
Bartoše ml. z Valečova.
Část vsi pa
třila v 16. st. ke Struhám;

ta prodána

1555 Jindřichovi z Donína

a držena do

r. 1850 k Benátkám. Jiná část patřila
1548 ke Všejanům a v l. 1638—1850
k Loučení.

Stramchyně (obecněStramch y), hora
a les nad Červ. *Poříčím (1563).

Stran viz Stranný.

Stráň, n. véska u Vys.Třebušic (1408)
Stráň, n. véska u Zásmuk (1415)_
Strance, ves u Mostu, někdy původiště

Straneckých ze Stran ec.

Strance (nyníniva Staré Strance),
n. ves mezi Žatcem a Veletici. V 15. st.
patřily k Holedči, pak k záduší Žateckému.
Strančice, ves u Říčan, jež se 1. 14.04
přip. V 16. st. patřily ke Stiřínu, ]. 1604
odprodány Alžbětě Beřkovské z Břízí a
po celé 17. století drženy k Lojovicům.
V 18. st. byly samostatným statkem.
Stráně, n. dvůr, který náležel ke hradu
Choustníku.
Stránka, ves u Bělé, která se přip.
l. 1413. Až do r. 1545 patřila k Benát
kám a pak ke Vrutici. Později patřila
k Vidimi (1595—1703). Když statek tento
léta 1703 dělen, dostala se za díl jedné
dceři a byla odtud samostatným statkem.

L. 1748 k. jej Albert Frant. Beneda
z Nečtin a prodal jej r. 1756 řádu

Augustinianů,

jenž tu byl do r. 1850

vrchností. (B. M.
4.)
Stránka, 1.157776véska u Čkyně, snad
část Onšovic.

Stranná,

ves u Počátek, po níž se

snad nazýval r. 1250 Jan z 5. R. 1358
byl tu farní kostel. S. patřívala ke hradu
Žirovnici. L. 1637 obdrželi obyvatelé vý
sadu, aby o svých statcích říditi mohli.
Ve 14.. stol. říkalo se této vesnici také

Gross Rudweins.

Nové Strakonice (n. Bezděkov),
Stranná., farní ves u Chomutova, v níž
prvotně ves, která patřila l. 1318 řádu byl farní kostel již r. 1361. S. náležela
sv. Jana, později předměstí Strakonské. až do r. 1361 k proboštství
Vyše

Strakotín viz Stračov.

hradskému.

R. 1385—1395 drželi ji

Stranná — Strašín
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páni z Koldic, r. 1407 Klára ovdov.
Strašecí, Nové St., město, ode dávna
Knotková z Rakovníka a od r. 1415 Pro přísluš. Křivoklátu, prvotně ves, jež ok.
kop z Jenče, měšť. Praž. Fara, která
1334. zastavena Menhartovi Olbramo
...

v 17. st. zanikla, 1662 obnovena. L. 1820 vici a Henzlovi Kadanskému. l.. 1340 vy
celá ves posouváním půdy zničena a vedle sazeno na mčko. Tehdá tu byl far. kostel,
zbylé části (Staré St.) vystavěna Nová St. jehož podací patřilo králům. L. 1460 bylo

Stranná,

ves u Neveklova, kterou po v zástavním držení Bořivoje : Lochovic.

stoupil 1184 Jiří : Milevska Jindřichovi Od krále Vladislava dostalo S. (1480) erb,
biskupovi, ale tento pak prodal ji klášt. 1503 povýšeno na město a obdařeno svo
Milevskému.
l... 1318 byla vladyčím boďami. L. 1547 se obyvatelé bouřili, ale
statkem (1318—1322 Čeněk a Heřman, přes to dostaly 1549 a 1555 svobody.
1370 Ctibor, 1446 Přiba a Jiřík, 1448 L. 1554 S. vyhořelo a l. 1559 .prý za
Hynek). Ke konci 15. st. koupena část loženy kost. knihy. L. 1612 dostali maje
k Tloskovu, k němuž pak celá S. až do stát na trhy. L. 1620 zkusili mnoho od
vojska, začež dosáhli 1628 potvrzení svo
r. 1850 patřila.
bod. L. 1640 kostel stavěn, ale S. patřila
Stranov, zámek a véska u Mladé Bole po r. 1651 farou ke Zbečnu. 1652 potvrz.
slavě, prvotně tvrz, na níž seděl 1429 až svobody, l. 1661 zříz. fara a 1700 zase
1450 Bohuněk a v l. 1440—1485 Jaroš
potvrzeny svobody. (P. A. Vlll. 427, 597.)
ze Sovojovic. Týž v l. 1463—1468 l,.
1850 stalo se S. sídlem c. k. úřadův.
vystavěl tu hrad, jemuž se říkalo Nový S. Erb: Červený štít a na něm poprsí krále
Po Jaroši vládli potomci Jan (1474 až Vladislava ve zlatohlavu, plášti &pod ko
1495), 1517 Burjan, 1541 Markvart. Tento runou, v pravo od toho český lev, v levo
prodal S. 1545 Zikmundovi Berkovi
písmeno W.
z Dubé. Od tohoto převzal jej 1565 syn
Strašice, městečko ze 3 částí se sklá
Petr (1- 1585). L. 1589 prodán Karlovi dající. Prostřední při kostele, v 16. stol.

: Bibršteina(1'1593);
po tomto byl farním, říkalo se S. dolní neb větší
syn Adamapak MichalSlavata z Chlumu. a byly městečkem, severovýchodní části,
Když tento zemřel, dostal se S Janovi kde byly hrad a dvůr, Strašičky neb
: Lissau (1642), jehož rod (1657 Ru Milošovka a k jihozápadu byla ves hut
dolf Adam, 1685 Jan Jozef a Rudolf Jozef)
tu do r. 1695 seděl. Tehdá koupil S. Ota
Ferd. z Nostic. L. 1700 k. Rudolf zase
S. (1' 1711) a následoval po něm syn
Jozef Rudolf (j'- 1746). Zet tohoto Jan

VáclavPříchovský

z Příchovic

hrad

jehož synům l. 1352

od Karla IV. zbořen. Oldřich z R.

postoupil S. (1389) Heřmanovi z Pot
šteina, ale 1411 zase vyplaceny. L. 1424

za měl je v zástavě Zdeněk z Rožmitála.

ložil 1767 kostelík sv. Václava na býv.
předhradí. Pak následovali syn František
& vnuk František Antonín. Od 1. 1794
měl jej Jan sv. p. Herites, pak jej drželi
rytíři Neubaurové a od r. 1864 Marie

hrab. z Valdšteina,

níků při potoce. Ok. l. 1325 měl je Petr

z Rožemberka,

která zámek v 16

Potom hrad opuštěn a S. příp. ke Zbi
rohu. Okolo ]. 1500 Strašičky spustly a
v 17. st. městečko skleslo na ves, ale od
r. 1873 zase má název městečka. (H. Vl.
258, A. Dráchovský, Strašice 1896.)

Strašidlník (něm. Teufelsmauer),strmý

tech 1890—1895 opravila. (H. X. 358.) břeh Vltavy, jenž se r. 1259 při vymezení
Stranný (na Stranném, nikoliStrany, prvotního statku kláštera Vyšňobrod. při
něm. Strahn), ves u Stolinek, jež se příp. omíná.
v zákl. listu Litoměřic (1057). Kostel Lito
Strašín, farní ves (již r. 1380) u Kašper.
měřický měl tu sedláka. L. 1371 byl S hor. S. patříval k panství hradu Rábí.
statkem Bohunkovým a Ješkovým, později Jindřich z Ryžernberka prodal S. (1547)
patřil k Ronovu &od r. 1608 ke Stolinkám. Kryštofovi Kocovi z Dobrše. Držen pak
Stranný (něm. Hengbzrg), hora severně do r. 1609 k Dobrší, pak k Žihobcům
od Tocova (1226).
a od r. 1709—1850 k Žichovicům. Kostel
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(1477)
patřil 1556 k Horažďovicům a vl. 1740 nich napředJan ze Šelmberka
a pak Jan : Donína (1- c. 1483), zeť
až 1750 obnoven.
pod Strašivou, n. samota neb véska Jindřichův, po Janovi pak syn Bedřich.
ve farnosti Jesenické u Sedlčan (1398). L. 1500 držel jej Václav Vencelík
Straškov,

ves u Roudnice, v níž, jak z Vrchoviště,

jehož synové prod. S.

se zdá. byla r. 1271 prebenda kostela (1518)Václ.Fráňkovi z Liběchova.
Praž. Ve 14. st tu byly vladyčí statky, Rod tohoto (Jindřich 1—1560, Vaclav a
sice patřila větší část k Roudnici. L. 1420 Jan) tu asi do r. 1575 seděl. Pak násle
jenž prod.
dostal se zápisem světským držitelům, byl doval Jan st. z Lobkovic,

v 15. st. v držení Firšicův
v 16. st. Sezimův

z Nabdína, S (1577) Vilémoviz Rožemberka.

: Ústí. Od r. 1578 L. 1596 k. jej Adam z Hradce

a odtud

patřil ke Vražkovu, pak ke Ctiněvsi a od měla S. společné držitele se Hradcem až
do r. 1693. Při rozdělení dědictví Hrade
r. 1671 zase k Roudnici.
Strašnice staré, ves u Prahy, jež se ckého dána S. k dílu Žirovnickému a
1715 zase k. ke Hradci. Za několik
přip. r. 1222, patříc z části k proboštství
Vyšehradskému. Ve 14. st. byly tu tři let odprodána. Drželi ji pak Frant. Jos.
1752 Prosper Berchtold
dvory a dvě tvrze, totiž Trčkovský, Štu Jungwirth;
_.

a 1796 sv. p. Hillgartner.
kovský (1383 Bartoloměj, 1419—1454 z Uherčic
Mikuláš) &Hlasovský (1407 Jindřich Eling Od r. 1811 byla v držení sv. p. Leon
Svobody městečka od r. 1465
z Vechty, 1416 Hlas z Kamenice, 1437 hardi.
Jindřich, Janeka Václav, 1450 Jan z Chra pocházející naposled v l. 1775 a 1799
stu). V l. 1483—1497 držel celé zboží potvrzeny. Erb: Modrá růže na 21. štítě
Jan z Buštěvsi
a asi od r. 1516 pa— (erb pp. ze Stráže). (H. III. 264).
Stráž (něm. Warlenberg, česky od 15. st.
třilo obci Novoměstské, jíž sicel.1547
odňato, ale zase navráceno.
také Vartemberk), město n. s hradem
Strašňov, ves u Ml. Boleslavě, ]. 1297 u Mimoně, založený před r. 1281 od Be
sídlo Ctiborovo, Odolenovo a Soběslavova. neše Markvartice, jehož syn byl Jan ze 8.
Protože ve 14. a 15. st. byl S. na drobné (1- 1316). Po tomto následoval nejstarší
statky rozdělen, patřila v 16. st. část ke syn Vaněk, jenž s potomky se psal : Var—
Syn jeho Jan (1367) vystavěl
Krnsku, část ke Struhám a část ke Stra temberka.
novu. Ke Stranovu patřila do r. 1850 tu kostel. Po něm následoval Jan (1-c. 1383)
větší část, menší od r. 1576 k Ml. Bole a po tomto syn Jan Ralsko.
L. 1426
slavi a 1614—1850 ke Kosmonosům.
dobyta S. & držena od Sirotků. L. 1436

Strašovice,

podlé Palackého Popisu, dostala se S. Václavovi z Vartemberka
a ten ji prod. 1438 Mikuláši Sokolovi
z Lam berka. Skrze dceru tohoto, Kate
řinu, dostal se Děpoltovi z Ryžemberka.

n. ves na Litoměřicku, tuším Střížovice.
Stratov, ves u Benátek, založená ]. 1357
od Půty z Častolovic na panství Kosto
mlatském. Obyvatelé obdrželi ok. l. 1390
dědiny, jež jim 1414 Jindřich : Elstr
berka potvrdil. Ke Kostomlatům patřil S.
až do r. 1548 a pak k Lysé.

Stráž (něm. Platz, t.j.

Před r. 1476 získal ji Linhart z Gut
šteina,
po němž v l. 1487—1500 syn
Burjan následoval. Pak ji měl Jan z Va r

temberka

& prodal 1504 Bartoloměji

Plavsko), Hyršpergárovi : Kynigshainu. Po

městec nad Nežárkou, n. s hradem, l. 1284
sídlo Sezemovo, jehož potomci byli pp. ze
Stráže, zejména Přibíka a Viléma (1- j.
1359) a synův jich Jindřicha (1361—1 378,
syn Přibík 1380—1395) a Petra a Jana
(1379—1405). V 15. st. dělili se oň bratří
Vilém, Jan aJindřich, z nichž tento ('i' 1466)
panství sloučil. Drželi S. po něm synové

něm drželi jednu polovici syn Azman,

1538 Petr Vančura

z Řehnic,

pak

se dostala Kašparovi, držiteli druhé polo
vice. Kašparovi synové Balcar a Jindřich
(1544) zase S. rozdělili. Obě polovice zů
staly v držení potomků do r. 1623. Tehdá
S. zabrána a prod. Albrechtovi z Vald
šteina. Ten připojiv ji ke kníž. Frydlantv
Michal (1- j. 1470) :: Jiřík (1- 1474) a po skému dával ji v léno; Kryštof Pavel
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: Lichtenšteina,

druhý manskýdržitel, nečně platilo pojmenování to místu, na

podržel ji 1642 dědičně ('l- 1649). L 1630
založeny matr. V ty doby S. dvakráte od
nepřátel vypleněna. Maximilian, synovec
předešlého, přál městečku. Rod jeho (1676
Kryštof Pavel, 1686 syn jeho Frant. Anto
nín) drželi S. do r. 1714. Tehdá ji k.

Ludvík Jozef sv. p. Hartig

Hradištského.
Od r. 1420 byla v zá
(1- 1735), stavě, pak patřila do r. 1567 ke Studénce,

jehož potomstvo (Adam Frant. 1- 1783,
František 1“ 1797, František “I'1866, Ed
mund 1- 1883, František 1- 1903) bylo tu
do r. 1850 vrchností (v 18. st. velmi ne
milostivou) & od r. 1850 držitelem velko
statku. Erb: Červená růže na stříb. štítě.
(H. X. 147.)

Stráž (chybně Novoměstí,

pak k Následlnici, opět ke Studénce &od
r. 1623 ke Hradišti
Stražiště, farní ves v Úště, v níž byl
farní kostel již ve 14. st. S. držel r. 1404

Jan z Rochova odjinud k Tečněvsi.
S. patřilo do r. 1528 k Teěněvsi. odtud
pak k Úšti, v 16. st. zase nějaký čas a

podlé od r. 1623 napřed k Úšti a pak k Libě

něm. Neustadll), městečko pod Přindou,
jehož přísl. byla ode dávna. První svobody
obdržela l 1331 a potvrzovány l. 1355,
1413 a 1422. Za válek ochuzena &proto
1437 na celý rok ode všech břemen osvo
bozena. L. 1454 zase svobody potvrzeny.

Jan ze Švamberka

kterém se jednou na kohokoliv strahovalo.
Seznamy některé v P. A., jiné lze shledali
po mapách gen. štábu
Stražiště (t.j. místo býv. stráže), ves
u Mn. Hradiště, ode dávna přísl. kláštera

šicům. Fara, která v 17. st. zanikla, ]. 1787
zase obnovena.

Stražiště, Stradiště,

farní vesu Ma

nětiny, již darovali r. 1193 k lá š t e r u

Plasskému

Gumpoltz Potvorova

a syn jeho Dětleb. R 1356 byl tu farní

zastaVilS. (1456) kostel, jehož podací příslušelo opatům až

manž. Hedvice : Rožmitála, jež, tuším,
na Novém zámku nad Stráží bydlela.
l.. 1492 zase S. navrátila synu Zdeňkovi.
Obec, jež l. 1535 nějakého dědictví získala,
vykoupila se 1. 1596 z panství Přindeckého,
ale že nemohla zaplatiti, prod. 1600 k Boru,
k němuž do 1'. 1850 patřila. Erb: S. pe
četí erbem král. Českého.
Stráž, český název vsi zvané německy
Schónbom u České Lípy.

do r. 1431. L. 1420 sice zastaveno, ale
zase vykoupeno a drženo ke klášteru do
r. 1577. Pak patřilo do r. 1672 k Černo
hati a odtud k Manětině. Fara v 17. st
zanikla; ]. 1787 tu zříz. lokalíe & 1856
fara.
Stražiště, véska u Mirovic, v níž byl
farní kostel již r. 1360. S. patřívalo ode
dávných dob ke statkům arcibiskupství
Praž. Od 14. st. až do 16. drženo ke
Stráž (něm. Droschig, Troschz'g: Příbrami, později ke Zvíkovu & Orlíku,
PStrážka, nikoliv Tschoschel), ves u Cho od r. 1584 k Horosedlům, pak až 1679
mutova, jež se dostala r. 1281 křižovní k Myslínu a 1679-—185o k Orlíku. Fara
kům Pruským a pak byla přísl. Chomutova. v 17. st. zanikla. (M. XVll. 32.)

Stráže,

místa u starých Čechův oby

Strážkovice (pův. Strážkovici),

čejně na horách, chlumech a výšinách, ves u Trh. Svin, ]. 1390 z části přísluš.
odkudž bylo viděti do dálky, a v takové Nových hradů, 1400 také kostela Hoři
hojnosti, že se přese všechnu pomíjejic ckého sice i vladyčí statek 1407 Čeňka
nost ještě drahně takových názvů zacho a pak 1423 k Hůrce a 1454 k Doudle
valo. Sem patří také Varty a hory ře—bům. Tato poslední k. 1544 k Budějovské
čené Wachtberg v něm. krajinách. Účel obci. Ostatek patřil do r. 1555 k Sedlu
jich většinou byl zapáliti připravenou hro a v l. 1555—1850 ke Komařicům.
madu suchého dříví a plamenem vysoko
Strážky, Strážka (nikolivStračky,
šlehajícím dávati znamení do kraje, jež něm. Trosrhig, odkudž i staří chybně vy
jdouc od stráže ke stráži, přes noc se vozujícepsali Draškov i Drožkov), ves
mohlo dostati do vzdálených krajin. Stráže u Chabařovic, již měl ok. r. 1240 klášter
uv řek bývaly určeny ke strahování, aby sv. Jiří koupiv ji od Sulislava. L. 1367
nikdo se clem neprojel. U některých ko prodal je klášter Henslinovi z Turgova
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Potom patřily S. k Děčínu, avšak r. 1374 zcelovány. S. držel ]. 1603 Jan Kryštof
Kateřina Plotova prod. S.
prodali je pp. : Vartemberka Jindřichovi z Počepic.
z Pokratic.
V l. 1401—1754 patřily (1650) Václavovi z Běšin, jehož potomci
&
ke Všebořicům a 1754—1850 k Březnici tu seděli. Později je měli Obytečtí
Strážná, n. název hory, na níž stojí l. 1807 k. k Čimelicům.
Stř- viz Tř-.
kostel sv. Kateřiny u Polné.
Strážná, n. ves, nyní Vartovský mlýn
Střeble (něm Strobel), ves u Přindy,
0 Dobřan. Roku 1379 držel S. vladyka prvotně dvůr ok. [. 1590 v nově vysta
Odolen.
věný a manství ke hradu Tachovu.

Strážný větší (nikolivStrašeň, něm.
Drossen), vesnice u Krumlova, z níž Jin
dřich z Rožemberka daroval desátky (1305)
kostelu Frymburskému. Z vladyk přip. se
1312—1313 Ludvík, 1387 Rapota. S.
držen vždy ke Krumlovu al. 1555 po.
stoupen panenskému klášteru tudíž.

Strážný

Středka viz Střídka.

Středokluky (pův.Středokluci), ves
u Prahy, n. s tvrzí, 1. 1316 statek asi
3 zemanův, 1354—1362 Frencla od Věže,
1364—1378 Pešla, komořího. Od r. 1399

je držel Albert z Gryfštetu
a po jeho
smrti k. je Mikuláš : Okoře, jenž je
menší, ves u předešlé, daro zase prodal Petrovi Meziříckému. Po

vaná 1290 kl. Vyšňobrodskému od Vítka
a Voka, bratří z Krumlova. L. 1379 patřil
S ke Krumlovu.
Strážov, město pod Šumavou, l. 1379
na několik vladyčích statků rozdělené.
Tehdá tu byl farní kostel, jehož podací
patřilo 1367—1372 zdejším vladykám,
ale v l. 1393—1404 držitelům Vitně a
Opálky a Otíkovi'ze St. L. 1524 vyjednal
Vilém : Ryžemberka obyvatelům maje
stát na popravu a trhy a l. 1525 na erb.
S. držen potom k Opálce, & to nejen
Staré, nýbrž i Nové městečko horní v 16. st.
založené. Na svobody obdrželi obyvatelé
maieStáty 1595. 1630. 1647. 1740, 1747,
1787 a 1836. V l. 1721—1850 patřil
S. k Bystřici. L 1631 založeny kostelní
knihy. V S. narodil se V. Křížek (1833).
Erb: Modrý štít Dvě okrouhlé věže. každá
se střílnami, oknem, cimbuřím, cihelnou
střechou a makovicí; na cimbuří pravé je
W, na levé A. Mezi věžemi je hradba se
stínkami, branou otevřenou a dřev. mříží
vytaženou a ve bráně písmena W a A
v jedno sloučené. Na římse nad branou
je liška černým šípem prostřelená držíc
v ústech bažanta. Na hradbě stojí střelec

tom byly S. rozděleny. Část byla statkem,
část patřila k Makotřasům a část kapitole.
První dvě přip. pak k Buštěhradu a po
jeho prodání podržel Vladislav Abdan

Bezdružický

z Kolovat S. L. 1623

zabrány a prodány Juliovi kn. Saském u.
Od r. 1630 držela je Johanka, sestra Vladi
slavova, a po její smrti k. je (1645) jezo
vité, od nichž přip. k Tuchoměřicům.
(H. vm. 242.)

Středouň, ]. 1222 vesnice kapitoly

Vyšehradské,

jak se zdá, v okolí Michle

neb Krče ležící.

Střechov (nyní Strachov), dvůr u Lo
bečku, ]. 1400 ves proboštství Pražského.
Střechov, ves u Vlašimě, 1. 1446 statek
Benešův, později přísluš. Soutic a Štern
berka, avšak také svobodství, jež v 18. st.
zaniklo.

Střekov (prv. Skřekov,

odtud něm.

Schreckenstein), hrad 11 Ústí n. L., okolo

l. 1319 od Pešíka z Veitmile
nad vsí
S. založený a pak od Jana (1319—1366)

a B en eše (1-1372), bratří z Vartemberka,
vystavěný. Později měl jej Beneš sám a po
něm synové, naposled Václav Bílý (1-1383).
Po něm se dostal S. v držení Děčínských
bradatý, natahuje luk maje na hlavě bílou pánův. Jan z Vartemberka zastavil S. Je
vysokou čepici se zel. perem a na těle škovi ze Vchynic a povstaly pak o to
spory, v nichž S. opanován od Viléma
sukni. (P. A. 1. 252.)
Strážovice, ves u Mirovic, od staro markrabě Míšenského, který jej ještě
dávna rozdělená na manství služebná ke 1. 1407 držel, ale nucen byl potom vydati
hradu Zvíkovu. V 15. st. bylo jich asi pět. jej (před r. 1409) králi Václavovi.
V 16. a 17. st. uvedeny v dědictví a pak Ten jej zapsal tehdá Vlaškovi z Kladna,

Střela — Střezetice
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za něhož tu 1. 1420 poklady duchovenské S. do zrušení svého řádu (1773) Pak
ukrývány. Po něm držel jej bratr Jetřich byla do r. 1812 přísl. stud. fondu. (H. XI.

(1429—1442)

a pak synové tohoto Vá mg.)

clav a Vlach (1454), L. 1468 seděl tu
Střelice (pův. Střelici), ves u Stoda,
Jan Vlach. L. 1479 k. jej Hanuš a Lo jež se dostala r. 1248 klášteru Chotě
renc, bratříGlacové ze Starého dvoru, šovskému od krále Václava Od 15. st.
a držel jej pak onen sám. Ok. ]. 1506 byly v zástavním držení světských osob,
následoval Opl z Fictu m, pak 1508 A1 pak k Horš. Týnu & po r. 1621 zase
brecht z Kolovrat (1' 1510) a po tomto v držení kláštera až do jeho zrušení.

jeho pastorkové pp. z Valdšteina.

Ok.

Střemen, Střmen

(něm. Strgreif),

l. 1523 nabyl ho Jaroslav ze Šelm— n. hrad na strmém skalisku 11 Teplice
be rka a nějaký čas potom jej měl Ka (Adršpachu), založený od pp. ze Skalice
špar ze Strojetic (1537). Když tento a po jich erbovním znamení pojmenovaný.
po r. 1549 zemřel, následoval syn Václav. Ok. !. 1350 přip. se jako hrad královský,
Týž prodal zástavu (1563) Václ. z Lo b ale záhy prodán. Držen pak k Adršpachu
kovic, za něhož opustlý hrad opravován & zbořen v 15. stol. (H. V. 169)
& přestavován (1- 1574). Po něm násle
Střemy, ves u Mělníka, již darovala
doval syn Adam Havel a po tomto syn králová Kunhuta (1245) Lambinovi. V le
Václav Vilém Ten dokoupiv jej od ko tech 1296—1363 náležely Pražským mě

mory, prodal jej Polyxeně Lobkovské
šťanům, díl také 1. 1328 Berkům z Dubé.
: Pernšteina.
Od té doby zůstal S. V 15. st. a až do r. 1539 náležely ke Koko
v držení Roudnické pošlosti rodu Lob
koyského až po dnešní dobu. Hrad byv
v l. 1631—1648 od nepřátel vytlučen,
spustl pak před r. 1660 docela. Nicméně
ještě 1. 1757 od Prusů osazován.
Střela, hrad a dvůr u Strakonic, 1318
statek Blehův, jehož potomci byli Bleh,
Dobeš a Zdeněk (1356—1370). L. 1393

řínu a později zvláště Štampachům ze
Štampachu, kteří tu tvrz vyzdvihli. Léta
1573 dostaly se Markétě Finkové ze
tampachu a od ní postoupeny 1585
Mandaléně Belvicové ze Slavic. Drženy
odtud napřed k Liběchovu & v 1. 1610
až 1850 k Beřkovicům. (B. M. 778.)

Strenice, Strejnice,

farní ves, n. mě

až 1412 držel ji Mikuláš z Landšteina

stec u Ml. Boleslavě. R. 1360 byl tu farní
& pak syn Heřman (1- 1425) a pak Mi kostel, jehož podací rozděleno bylo mezi
kuláš, Jan a Vilém 1 L. Před r. 1448 pány z Michalovic a vladyky Niměřské.

nabylS. Jan Předbor : Radejšína,

pak následovali 1460 Jindřich 2 Kolo

vrat, 1464Leszožmitála

V 16. st. náležely k Velkým Horkám a
v 1. 1744—1850 k Beznu. Část přik.

a syntohoto k Horkám ]. 1557 od Jana st. Zilvára

Zdeněk. Po Půtovi z Ryžemberka

zdědil z Pilníkova.

L. 1642 založeny kostelní

S. (1505) Václav syn a pak tohoto bratr knihy. Erb: Na stříbrném štítě lípa strom
Vilém. Ok. !. 1514 k. ji Václav z Krase své přirozené barvy a nad štítem hnědá
lova a držel s bratrem. Potom patřila slepice. (M. B. Vll. 105.)
dcerám Václavovým, 1546 Václavovi z Le
Střenice (pův.Trstenice, na Trste
skovce (1- 1573) a pak synům jeho. Od nici), ves u Litomyšle, v níž byl r. 1349
těch ji převzalPetr Boubínský z Újezda kostel podřízený faře Litrbašské. S. přip.
(+ 1600), jenž tu dal vývod svého rodu se již v listu 993. poněvadž tu darován
vymalovati. Po něm dědili Vilém (Tj. 1611) desátek cla kl. Břevnovskému. Jiné dů
a Ladislav (1- 1614), pak Pavel & Přibík chody tu dostal 1088 kostel Vyšehradský
bratří. Těm S. 1620 mocně vzata a prod. a po r. 1092 klášt. Litomyšlský. Později
r. 1622 JindřichoviLibšteinskému
patřila S. k panství hradu Litomyšle, od
z Kolovrat
(1- 1646). Následoval pak r. 1347 kapitole a k panství až do r. 1850.
syn Frant. Oldřich (1- 1650), jehož strýc Ve S. zřízena 1813 lokalie a 1859 fara.
a dědic Václav odkázal S. a Hoštice je
Střezetice, ves u Nechanic, která od
zovitům. Ti uvázavše se 1. 1660, drželi Perchty : Kostomlat (1351) darována kl.
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sv. Jiří na předměstí Hradeckém. I.. 1437 a držitelé z Libkovic. Erbu ruky s kladi
zapsány Divišovi z Miletínka;
později vem byli 1373—1423 Petr Kovář a
je měli Salavově z Lípy a od r. 1575 1407—1435 Jindřich Později seděl na

Dohalští

z Dohalic, kteří tu tvrz vy tvrzi (asi 1480) Václav z Kračína.

S.

zdvihli. L. 1623 zabrány Kryštofovi Tam patřily pak až do r. 1654 k Chýšem &
chynovi z Doubravice a prod. Václa potom k Ležkám. V druhé polovici 17. st.

vovi ml. Vratislavovi

z Mitrovic, Po patřily Michnům z Vacínova

a od

zději drželi je Stošové z Kounic a pak nich přip. zase k Chýšem.
' Strhařov; Struhařov, ves u Bene—
přip. k Libčanům. (H. V. 338.)
Střezí, n. mlýn v krajině mezi Dubou šova ve farnosti Okrouhlické, 1370 statek
a Holany. L. 1402 patřil k Chudému Arnoštův, 1389 Benešův, 1417 Bolechův.

Hrádku.

1446 Hrocha z Cimburka. V 16. stol.
patřil ke Šternberku a od r. 1579 Říčan
ským, kteří jej drželi napřed k Popovi
cům a později samotně (1629 Šebestian
Jan 1- 1649, 1649 Petr Vilém, 1693 Fer
manských ze Sloupna až do r. 1613, dinand František). Později přip. k Jemništi.
kdež prodány Zdeňkovi R a d e ck ě m 11 Strhařov, ves ve farnosti Mnichovské
z Radče. L. 1623 zabrány Petrovi Heř— u Kostelce 11. Č. 1., 1382 statek Bohun
manskému a prodány r. 1636 Saloméně kův, 1397 Mik. Býčka a Prokopa, 1495
z Bubna, od níž post. 1644 Johance Vácslava z Horňatek. Tehdá tu byla tvrz.
Robmhapové z Dobřenic. Později přip. ke S. patřil pak asi do r. 1518 k Myšlínu
Hradišti.
a odtud až do r. 1850 ke Korn. Hrádku.
Střezimíř, ves u Klatov, n. s tvrzí,
Strhov, n. véska, nyní les Crhov, se
l. 1360 statek Olkmarův, 1391—1414 verně od Soběnova, mezi Chotěboři &Stu
vladyk z Čachrova
a 1420 Jana z Bě— dencem. L. 1384 patřil k Soběnovu.
šin. V 15. st. seděli tu Střeziměřští
Stříbřec, ves u Třeboně, prvotně přísl.
(později Ježovští) z Lub (1519 Břeněk, hradu Lomnice a od r. 1437 Třeboně.
1530 Jan se strýci). L. 1546 k. ji Mikuláš Od této postoupena l. 1508 k Bystřici &
Štěnovský z Kadova, jehož potomstvo rozdělením Bystřického panství připadla
ji drželo do r. 1635; tehdá prod. Bohu ke Chlumci.
slavovi z Vidršperka.
Nějaký čas po
Stříbrná, n. ves v okolí Kosovy hory,
tom přip. k Týnci. (H. IX. 255.)
k níž l. 1416 patřila.
Střeziměřice,
S t ř e z rn ě ř i c e, ves
u Dvoru, l. 1407 statek Mik. Košťála,
později přísluš. Bukoviny a Bukovinky.
L. 1545 odděleny a byly v držení Heř

Střezimíř (obec. Střežmířj,

farní

ves u Sedlce po níž se psal r. 1219 Před
slav : 5. Ve 14. st. byl tu farní kostel,
jehož podacími pány byli zdejší zemané
a držitelé Vrchotic. S. byla rozdělena na
drobné statky, které v 15. a 16. stol.

k okolním statkům kupovány. Tak patřily
části 1469 k Uhřicům, 1517—1552 k Bo.
rotínu, 1545 k Milhosticům. 1545 k Ne
myšli, 1596 !( Vrchoticům, 1604 k Jisteb
nici, 1604 k Mitrovicům. Od konce 17. st.
staly se samostatným statkem, který nú

ležel od r. 1699 Straníkům

z Kopi

dlna, a to až do r. 1755. L. 1708 za
loženy kostelní knihy.

Strhaře, Struhaře (pův.Strhaři),
véska u Žlutic, v níž byl ve 14. st. farní

kostel. Podacími pány byli zdejší zemané

Stříbrník, Stříbrsko,
nad Labem.

ves u Ústí

Kníže Zpytihněv daroval ji

1057 kostelu Litoměřickému,

jemuž

l. 1218 potvrzena.
Stříbro (lat. Mísa po řece něm. Mies),
král. město. V krajině této ve 12. st. ob
jevena stříbrná ruda. Ke vzdělání hor po
třeboval kníže Bedřich dědiny, které n.
Vladislav Il. v l. 1146—1174 daroval
Gervasovi, proboštu Vyšehradskému, a
Martinovi a tito přikoupivše jiné darovali
křižovníkům řádu sv. Jana. Za to jim da
roval úrok ze stříbra a Eliška, manželka
jeho. darovala jim ]. 1183 kostel s farou
u týchž stříbrných hor (Doubravský? Stří
brský ?). Hora, na níž město stojí, výhodná
byla pro založení pevného místa, jež po
vstalo před r. 1252. Sem také dán menší
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Stříbro
úřad krajský, který tu do r. 1420 trval.
Také tu křižovníci s červ. hvězdou zalo
žili špitál s kostelem což jim ]. 1253
potvrzeno, & páni ze Švamberka klášter
řádu sv. Františka bratří menších (před
r. 1274). Jako město vyskytuje se S.
]. 1275. Křižovníci měli tu i faru, nad
níž ve 14. st. právo podační vykonávali.
Klášter pak četnými nadáními ve 14. st.

získal nemalé jmění. První svobody ob
drželo město od krále Jana. Karel IV.
udělil S. (1372) Pražské právo a svobodu,
aby o statcích svých řídili. Od krále Vác
lava obdrželi milost (1382), aby vozkové
z krajiny Tachovské neb tam jedoucí jeli
jich městem, také zrušil l. 1399 výroční
trhy Kladrubské, zavázal tyto, aby pivo

pokutováni na statcích, tak že jím l. 1549
jen 4 vesnice navráceny. L. 1555 založen
most přese Mži s pevnou věží, l. 1560
založen nynější farní kostel. L.. 1561 nad
vráceny jim některé statky al. 1575 při
koupili slatek Sulislavský L. 1573 stavěnu
malý kostel Nanebevzetí P. N. na krchměa
Obec tehdá dobře hespodařila a statky“
pozemské kupovala. l-. 1623 vše jmění
zabráno a s městem zastaveno Krystya

novi z llova. Tento zůstal v držení jeho
až do svého zavraždění ]. 1634. Mrtvola
jeho a ostatních zavražděných tudy vezeny.
Ilov přivedl obec na mizinu. Leta 1634
město zase do měst. stavu přijato a statky
mu nav1áceny. Ok. ]. 1640 a v potomních
dobách snášeli S-ští mnohá protivenství
od lidu vojenského. Po skončené válce
bylo ve městě 100 pustých domů, z nichž
některé již na zahrady přeměněny byly.
Obyvatelstvo rozuteklo se, vkupovali se
sem Němci z vesnic, a tak S. znenáhla
poněmčeno. L. 1654 obdrželi majestát na
dobytčí trh, 1. 1668 navráceno jim podací
kostelní l. 1621 odňaté. Ostatek 17. a
18. stol. přešlo bez velikých změn ve S.
L. 1762 znovu postavěn kostel klášterní,
avšak když klášter ]. 1785 zrušen, kou
pila obec klášter, kostel a celé klášterství;
farní kostel na stavení sešlý tehdá zavřen
a slouženo v klášt. kostele; když však
tento [. 1792 vyhořel, ponechán spoustě
a obnoven farní kostel. Na konci 18. a
poč. 19. st. dávali S-ští několikráte pe
něžitou pomoc na vojsko. L. 1801 za
ložen tu horní úřad, poněvadž se v po
sledních letech mnoho olova dobývalo,
avšak později přenesen týž úřad (hejt
manství) do Plzně a ponecháno tu jen
komisařství (Také doly potom prodávány)
L 1838 přidány S-ským tři dobytčí trhy.
L. 1862 přestavena jest na místě bývalého
panského domu (bytu llovova) školní bu—
dova, l. 1864 založena tu nižší reálka,
[. 1870 založeno tu reálné gymnasium-,

brali ze S. a když již dříve byl zapověděl
městečko Kladruby hraditi a S-ským do
volil, aby se sousedy nové hradby rozme
tali. Tehdá, soudíc z knih zdejších, bylo
město iokolí české. L. 1421 přitrhl Žižka
do zdejší krajiny a jal se S. obléhati,
avšak odtrhl odtud ke Krasikovu. Později
přitrhl sem král Zikmund a opevnil odtud
klášter Kladrubský. L. 1421 vstoupili S-ští
v příměří se stranou pod obojí. L. 1426
dne 4. března ráno vskočil Přibík z Kle
nověho do města (s pomocí své strany
tu se nacházející?) a je opanoval. Od té
doby patřilo S. k bratrství Táborskému.
L. 1427 přitrhlo ke Stříbru velké vojsko
křižákův a oblehlo je, avšak když ulyšeli,
že husité na pomoc táhnou, ustoupili
k Tachovu. Tehdá. jako i l. 1431 okolí
děsně popleněno a vyhubeno. L. 1433
poddal se Přibík církvi a S. tím ze spo
lečnosti Táborské vytrženo L. 1437 po
tvrzeny svobody od císaře. Císař Zikmund
vyvadiv S od Přihíka, dal mu za ně Vo
lyni. l.. 1450 bylo S. v moci Buriana
z Gutšteina a v jednotě Poděbradské. Král
Ladislav potvrdil S ským všecky svobody
(1454); S ští věrně se přidržovali krále
Jiříka, jeho nástupce, jenž ]. 1469 erb
jejich polepšil a jim povolil peěetiti červ. které změněno později v čisté státní gym—
voskem. Král Vladislav potvrdil jim míli nasium. Ve S. narodil se M. Jakoubek ze
a vaření piva a dal jim výroční trh Mi— Stříbra, Jan Hlavsa z Liboslavě ('l'1534),
chalský (1498), L. 1520 pomáhali S-ští Amand Streer, poslední opat Kladrubský
při dobývání Janovic. L. 1547 spolčili se (" 1783). Erb prvotní: bílá lilie na červ.
s nespokojenými pány a městy a za to štítě, od r. 1469: modrý štít a na něm\
Místopisnýslovnik:Část historická.
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Střídka — Střízov

stříb. hradba a v ní brána otevřená černá,
v níž zl. lilie; nad hradbou dvě věže a
mezi nimi český lev na hradbě stojící.
Nyní užívají štítu červeného a za štíto
noše mají dva horníky.
Střídka, ves u Volyně, po níž se na
zýval r. 1243 astolov ze S. L. 1359 až
1365 seděl tu Štěpán Chochol. V 16. st.
patřila menší část k Doubravici, pak tato
s větší částí až do r. 1850 k Česticům.
Střidka., Stře d k a, kostel sv. Mikuláše
mezi Žlutici a Věrušíci, jenž se přip.
r. 1357 jako farní kostel. S. patřívala

Jan Heidler z Bukové a kdyžl. 1680
potomci jeho vymřeli, dědili ji Pachtové
z Rajova. Od nich založen jest zámek

Karlswald

na poctění Karla VI jmeno

vaný. l-. 1755 dostala se S. hrabatům

Palm-Gundelfingen
& od r. 1841
byla v držení knížat Hohenzollern.
(H. Xll 173.)
Střítež, ves u Milevska, ok. l-. 1390

statek vladyk z Rohozova
ze Stříteže.

a Dýmův

Na poč.—16.st. seděl na

tvrzi Ondřej Sloup z Chotětic,

a po

něm syn Petr se sestrami. Od nich ji k.

1548 Bohuslav Buzický z Buzic, jenž
od nepaměti až do r. 1429 klášteru
Milevskěmu. Od 15. st. patřila kTou po r. 1579 zemřel. Ke sklonku 16. stol.

vyženili ji Měděnci : Ratibořic a
jenž ji
Střímany, Třímany, ves u Zbiroha, 1601 k. ji Přech z Hodějova,
(1315 a připojil k Milevsku. (H. Vll. 286.)

žimi, k níž 1538 dědičně prodána.

již prodal Lipolt z Chrastu

1326) klášt. Plasskěmu. V 16. a 17. st.
Střítež, samota u Nejepína (Chotěboře),
patřily S. ke hradu Krašovu &od r. 1676 n. hrad, snad r. 1440 statek Beneškův.
L. 1545 bylo tu vše pusté (tuším 1469
ke Chříči. (P. A. VII. 185.)
Střímelice hradové neb dolejší, od Uhrů vypálené). S. držena napřed ke
ves u Ondřejova. L. 1319 prodali ji Ber Slavíkovu, od r. 1546 ke Žlebům a pak
nart z Címburk &, Albert &Ješek 2 Po k Příbrami a Úhrovu. (H. Xll. 299.)

děhus klášteru sv. Jiří. Později tu vy
zdvižen hrad, na němž seděli pp. ze Stři
melic, 1359 Jan, jenž obdaroval 1381
kapli na hradě, a později jiný Jan řeč.
Strýc, jenž ještě 1. 1432 žil. L. 1444 až

Strítež dolní, zadní,

ves 11M1 Vo

žice, l. 1381 statek Ondřejův,

1497 Bohu—

slava Ojíře z Očedělic a 1528 přísl.
Pacova. L. 1577 k. ji Jan Smrčka
ze

Mnichu (T 1590), později patřila k V0
1474 držel je Zdebor z Bezejovic, avšak dici. V 17. st. tu byl zámeček, který patřil
l. 1525 již patřily ke Kom. Hrádku. Tehdá do r, 1675 Gastheimům, pak Miličovským,
hrad spustl.
1682—1686 Adamovi Rašínovi z Ryzem
Střimelice kostelní neb hořejší, burka a pak zase k Vodicí. Později přip.
ves u Ondřejova, v níž byl farní kostel k Ml. Vožici. Bývalo tu také 9 svobodství.
Střítež horní, ves u Ml. Vožice, před
ve 14. st. S. drželi 1359 Procek z K010
vrat, 1379 Štěpán ze S., 1380 Ješek r. 1384 statek Adama z Božkovic. Leta
Calm, 1402 Hroch, 1406—1420 Václav 1437 tu odumřel statek po Heraltovi a
a 1440 Hroch. Jan Zajímáč z Kun Ance. V 16. st. patřila část k Choustníku,

štatu

prodal 1527 tvrz S., kterou otec na poč. 17. st. část k Ml. Vožici a část

1493 od Zdeňka Kostky k Vitanovicům. Tato patřila později ke
z Chlumu, statku Těmickému & přikoupena 1691
a od té doby patřily k Černému Kostelci. také k Ml. Vožici. Kromě toho tu bývala
Fara v 17. st. zanikla.
dvě svobodství a tři chalupy svobodnické.

jeho Prokop

koupil, Michalovi Slavatovi

Strímitz viz Strymuz.
Střítež (pův. Střietež),

StříZOV, Střížov (pův. Střiezov,
ves u Polné, něm. Driesendorj; pův. Strizendorf), farní

l. 1347 hrad pp. z Lipého

& l. 1383 ves u Budějovic, po níž se psal r. 1263
Jaroslav z S. a 1272—1286 Kunaš. R. 1368
Po něm následovali 1402 Jan z Chotě byl tu farní kostel. Tehdá drželi S. bratří

VáclavaKrušiny z Lichtemburka.
lic, 1411—1413 Jan z Leskovce

a z Machovic a l. 1389 Vilém z Land
z Lípy. V l. 1536—1625 šteina. Po smrti Vilémověprod. Ondře
patřila Jihlavské obci. L. 1625 k. ji jovi z Vlčetína aJindřichovi z Vyhna
pak Trčkové
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nic (1407), od nichž odevzd_ánklášteru'
Strkovice, ves u Postoloprt, l. 1381
později ma
Vyšňobrodskěmu.
L. 1660 kostel ob—ves Mikuláše z Kolovrat,
noven. (T. B. 777)
|jetek téhož rodu a od sklonku 15. stol.

Strízov,

Střížov,

n. ves, n)ní les přísl. Nového hradu. L. 1580 k. S. Bohu—

(něm. Tschíschowa) v okolí Černošína
S přip se r 1115 poněvadž tu klášter
Kladrubský dostal popluží. V 15 sr byl vy
pálen (1427—1431 od křižákův) &r. 1544
patřil jako pustá ves k panství Třebelskému.
Střízová, potok pramenící nad Kralupy
a ústící pod Žatcem (1571).
Střížkov (prv. Střiežkov), ves u Kar
lína, jež se přip. roku 1228 mezi statky

slav Hasišteinský

patřil S. ke statku Libenskému.
Střížkov, prvotní název vsi Křečkova
u Poděbrad, která se tak 1345 a 1362
jmenovala a nynější jméno má od 16. st.
Střížkov, ves u Benešova, 1318 statek
Vítův a 1409 Jana Strýčka. S. byl po
zemským statkem až do r. 1850. Za naší
paměti držela velkostatek Mathilda, manž.

r. 1255 křižovníkům

kláštera Svatojirského. Od 16. st.

vlastence Karla sv. p. Villani.
Střížovice, ves u Jindř. Hradce, která
patřila \'e 14. st. rodině Kadoltův (z Jind.
Hradce) a k Moravě. Leta 1385 koupil
Heřman ze Hradce polovici vsi a celá ves
později připojena ke Hradci a proto po
čítána k Čechám.
Střížovice, ves u Štětí, !. 1276 statek
Dobřemilův, 1381 Hrda a Římka bratří

: Nosalova.

: Lobkovic a

držena pak až do r. 1504 k Ličkovu.
L. 1596 koupil ji V. Jindra, soused Ža
tecký, a od té doby byla samost. zbožím
až do r. 1850. (Viz Bílkovy konf. 1257.)

Strmilov (dříveStřemilov, Stre
milov,

něm. Tremles, pův. Stremils),

městečko, prvotně ves, která se připomíná
r. 1255. S. patříval původně k Moravě.
Od matky Vítka z Hradce darován před

německým,

ale leta 1294 jsa městcem patřil Oldři

chovi z Hradce.

V držení pánů Hrade

ckých zůstával až do jich vymření &drží
ván druhdy k Telči. Po Hradeckých drželi
jej Slavatové až do vymření. Při dělení
pozůstalosti Slavatovské dostaly se Teleč,
Kunžák a S. v držení rodu Lichtenstein
ského a držen pak ke Kunžáku. Fara.
která tu byla již ve 14. st , zanikla v 17. st.
L. 1687 založeny kostelní knihy a l 1698
obnovena fara, která byla v l. 1594 až
1773 podacím jezovitův. L. 1835 celé
městečko vyhořelo al. 1847 kostel znova
vystavěn Erb: Modrý štít a na něm zlatá
růže (erb pp. z Hradce). (T. B. 424.)

Strčbel viz Střeble.

Strojetice, farní ves u Podbořan, v níž
V 15. st patřila k Lipému, byl farní kostel již 1. 1357. S. drželi ode

v 16. st. z části k Novému zámku, z části dávnaStrojetičtí ze Strojetic se
k Tečeněvsi a pak k Úš1ku a k Liběšicům. díce tu na tvrzi. Poslední z nich Jan neb
Strkov, Véska u Tábora, n. tvrz a ves, Ješek prodal S. ok. l. 1527 Václavovi

kterou k. ok. [. 1370 Lev z Tupes jinak Mašťovskému z Kolovrat ('l-1555),
z Chelěic & držel ji ještě 1391. Beneš po němž syn Bedřich následoval. L. 1588
ze S. žil 1. 1415. Později se dostal S.

nabyl ho Ferd. Gaier z Osterburka,

Oldřichoviz Rožem berk a, jenž jej pro pak je měli Štampachové,

a když S.
Této propadly konfiskaci, k. 1628 od Heřmana
l. 1547 zabrán a prodán rodu Rožem z Questenberka
a přip.k Nepomyšli.
berskěmu. V l. 1594—1656 zase patřil K těm k. 1653 část vsi, která patřívala

dal ok. l. 1451 obci Táborské.

k Táboru, pak k Plané, od r. 1666 k Be ke Březnici. Kostel !. 1634 vyhořel a 1701
chyni a vl. 1677— 1850 k Želči. (H. VII. znova stavěn. Fara po zřízení lokalie(1786)
l. 1851 obnovena.
82.)
Strkov, Strkovský, manský dvůr Stropnice, přítok řeky Malše, jenž se
ve vsi Dol. Roblíně.
přip. r. 1185.

Strkov, n. samota u Housky, l. 1594
Stropnice (něm. Slrobm'tz), městec
ještě prázdné položení a l. 1617 chalupa 11Nov. hradův, jehož Vok : Rožem
k Rovnému.
berka ok. l. 1260 nabyl a pak Hedvice,
*
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manželce, odkázal. L. 1278 byla tu fara.

Struhy, n. mlýn pod Lhotkou Hn'ojnou

L. 1279 držel S. Albert ze Stropnice
: části a s Jindřichemz Rožemberkai

u Tábora.

daroval podací kostelní (ok. l. 1285) klá
šteru Vyšňobrodskému. Od té doby bylo
mčko. na 2 díly rozděleno. Polovice pa
třila pp. z Rožemberka, polovice pánům
z Landšteina, ale oněmi koupena od těchto
s Novými hrady (1359); patřila pak celá
S. k Novému hradu. Ve 14. st. tu bylo
zemanské manství. l,. 1403 Jindřich : Ro
žemberka zase podací na sebe potáhl.
L. 1486 půl mčka. s kostelem vypáleno.
L. 1631 založ. kostelní knihy. Erb: Na
stříbrném štítě červená růže se zl. jádrem
a zel. kalíškem, erb pp. zRožemberka
(T. B. 367.)
Stroupeč, ves u Žatce, jež „patřívala

městec nad Blanicí, prvotně ves, jež pa

roku 1292 klášteru

"

Strunkovice (pův Strunkovici),
třila roku 1228 ke statkům kláštera
sv. Jiří. l,. 1290 držel je Vok ze S.
z rodu pp. z Krumlova. L. 1376 byl tu
far kostel, jehož podací patřilo pp. z Ro

žem berka.

S. drženy tehdá k Helfen

burku, od r. 1594 k Prachaticům a od
r. 1628 k Netolicům. V 17. st. zanikla
fara, ale 1. 1744 zase obnovena. Erb:
Modrý štít a na něm stříb. věž ze štukovl
s branou otevřenou a mřeží vyraženou,
s kranclemi a červenou růží nad branou.
(M. XIV. S.)

Strupčice,

ves, n. městec u Borku,

v níž byl farní kostel již r. 1354. S. pa

Valdsaskému. třily k starodávnému dědictví vladyk ze

L. 1318 byl tu \'ladyčí statek Stašův a Rvenice,

od r. 1365 drženy ke hradu

vyšlazněho rodina Stroupeckých ze Eisenberku. L. 1467 dostaly se na díl
Stroupče
V 16 st byla ves rozdělena Jana llburka ze Vřesovic, ]. 1555 drženy
na několik statků. Většl díl drželi pak k Borku a od roku 1571 ke Rvenicům.
Štampachové
majícetu tvrz. V 17. st. l.. 1586 dány na díl Michala z Micha

od lovic a v l. 1622—1850 drženy k No
r. 1627 Tengnaglům,
od r. 1633 Šva— vému Sedlu. Fara v 17. st. zanikla.
Strups viz Srubeč.
bům ze Chvatliny a v r 1642 Horům
Stružnice (od r. 1590 také Strouž
: Ocelovic, pak Údrcky'm, Steinbachům
a konečně ke l—lrušovanům.
nice podlé něm.), farní ves u Lipél:o,
Stroupeček, dvůr u Přívlak, n. ves jež se přip. r. 1281, jsouc sídlem Zaviše,
patřil Langům z Langenhartu

jež se přip. ]. 1405.

V 16. st. byl tu

dvůr, jenž patřil do r. 1598 k Sedčicům
a pak k Novému Sedlu.

Strpy,

vl. Strp,

předka pp. z Klinšteina. Pak patřila Ber
kům z Dubé, od r. 1403 Hynkovi z Val

keřic, později Těchlovcům

(1437),

částečně k Lipému. V 16. st. tu byly dva

ves u Vodňan, jež statkystvrzemi Pencíkův a Kelblův
ale : Gejzinku.
Po oněch následovali 1543
později byla sídlem Strpských ze Strpi. Knoblochové zVarnsdorfu částečně
patřila ]. 1379 z části arcibiskupovi

L. 1540 dosta-la se za díl Mikuláši Kořen

skému : Terešova

a z části Pencíkové. Ok. l. 1602 skoupeny

držena pak k Újezdu t_v díly od Knoblochů a dostaly se 1620
Jindřichovize Solhauzu. [, 1629 prod.

a asi od r. 1580 k Libějicům.

Struhy, ves u Benátek, n. s tvrzí a řádu sv. Jana & přip. pak k Lihchavě.
1360 s farním kostelem. Patrony byli 1362
Strýcov, n. ves, která se v krajině
Vesel a Boník, 1380 Vilém a Ctibor, od u Chocně u Brandýsa l. 1292 připomíná

r. 1398 Struzští z Chrastu (1398 mezi statky kl. Zbraslavského.
Strýčice, Strčice, farní ves 11Budě
Všebor, 1440 Pešík, pak Zdeněk ['l' 1492]
Vyšňo
a Johanka, dcera). Po tom (1547) násle jovic, kterou dostal klášter
doval Jan Mitrovský z Nemyšle, jehož brodský

synové S. mezi sebe rozdělili. Po Mitrov
ských převzal je (1607) Kryštof Kyšper
ský ze Vřesovic, ale po jeho smrti pro
dány (1612) k Vlkavě. (H. X. 344.)

r. 1292 od krále Vácslava

i s kostelem. Opatové tu měli podací až
do -r. 1402, ale pak páni : Rožemberka.
Ve 14. a 15. st.. dostala se kostelu a faře
hojná obdarování. Klášter zůstal tu vrch—

Strýčkovice — Studenka
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ností až do r. 1850. L. 1689 založ. ko
Studenec, Dolní, Nový St., ves
u Chotěboře, prvotně jen St., 1314 statek
stelní knihy. (M. XIV. 101.)
Strýčkovice, n. ves v okolí Želivském, Čeče & Benedy, 1393 Radslavův; pak
jež stávala severových. od Sedlce. L. 1226 jiných vladyk. Od r. 1514 držel jej Bo—

patřilaklášteru

Želivskému a jako huněk, předekStudeneckých z Pašině

přísl. Želiva přip. se 1. 1599 naposled.
L. 1650 byla zarostlá lesem.

vsi, a r. 1527 patřil Předborským

z Předboře. L. 1583 dostal se Vlachyni
Strymuz (něm. Strimílz), ves u Mostu, : Říčan, jenž tu vyzdvihl nový zámek.
]. 1260 sídlo Mladotovo. Klášter Ose (Odtud N. S.) Po Říčanských následovali
cký dostal tu 1. 1278 peníze, sice patřil pp. z Roupova.
Léta 1623 dostal se
S. ok. 1. 1300 témuž klášteru, byv mu z konfiskace v držení Trčkův, pak násle

ze Zubřího. Po
od Borše zastaven. K tomu přik. klášter dovali Kustošové
statky 1312 Heřmana z Gablence a 1312 dlouhou dobu a do naší paměti patřil S.
Litolta & 1315 Jindřicha Poláka. Klášter Leveneurům. (H. Xll. 293.)
tu byl vrchností do r. 1850.
Studenec, Horní St., farní ves u Cho
Strýšovice, n. tvrz, -dvůr a ves u Vy těboře, v níž byl ve 14. st. farní kostel
hnanic a Hlavatec L. 1452 byla již tvrz (od Němců řeč. Freudental).
Patrony
pusta & Přibka z Vyhnanic prod. ves S. byli držitelé Krucemburka. L. 1548 od

Oldřichovi : Hlavatec.

R. 1512 byla dělen, a byl v držení Střelů

i ves pusta a přip k Želči. (H. VII. 54.) kteří tu dvůr a tvrz vyzdvihli.

Studce & Studečky (staroč. Stude

z Rokyc,
L. 1596

prodán Zdislavovi Dobříkovskému
ček), dvě vsi u Nymburka. Ony patřily z Malejova,
po jehož smrti prodán

1471 ke Kuncberku a v l. 1520—1850
k Dětenicům. V obou bývala duchovenství,
jež 1562 Křineckým dědičně puštěna. Stu
dečky přip. se 1. 1419, patřily pak-ke
Kuncberku, 1520—1570 11 Dětenicům a
Ledcům a 1572—1850 k Loučení.

k Polné (1601). Od této prodán (1648)
Evě Kustošové a přip. k Nov. Studenci.
Fara v 17. st. zanikla; l. 1723 obnovena
tu duchovní správa. (H. XII. 294.)

Studeněves (obec.Studňoves),

ves

ves u Dol. Kra u Slaného, ve 14. st. vladyčí statek Ra
a j., pak
lovic, n. s tvrzí, 1354 statek Bernartův, sochův ze S., Tasovcův
1407 Jetřichův & pak synů tohoto Jana, Studeněveských ze Studeněvsi.
L. 1502 držel tvrz Jindřich Hořešovec
Alše a Prokopa. Později patřila k Onšovu
Studená, Studený,

po něm syn Zdislavs od
a po rozdělení téhož statku (1589) Kry z Libušina,
štofovi z Lukavce. Petr Malovec z Ma něhož “prod. 1523 Oldřichovi Myškovi
ze
Žlunic.
Od
jeho synů k. ji 1549
lovic rozprodal S. (1601) mezi svobod Volf Bořita z Martinic.
Pak držena
níky. (H. XII. 206.)

'
Studená, véska u Vyšního brodu, jež k Okoři, potom k Telcím a zase k Bysni
se přip. r. 1305 &založena byvši na klá-j a 1623 k. ke Smečnu. (H. Vlll. 150.)

šterství

Vyšňobrodském k němu Studenka,

—dor. 1850 patřívala. (P. A. IX. 717.)

Véska u Mn. Hradiště, n.

s tvrzí, 1297 statek Vlastiborův. Ve 14. st.

Studenec, ves u Jilemnice, 1395 statek, byl tu far. kostel, jehož patrony byli 1370
Zbraslavův. Část patřila do r. 1584 ke' Vícek, 1390 Hynek Berka z Dubé,
Kumburku, část byla Újezdeckých. Jan 1395—1452 vlad. ze Zásady. V l. 1497

starší Straník

z Kopidlna

skoupiv až

1513 patřila ke Kosti. Od r. 1513 se—

je (1584—1588) postavil tu sídlo. Po děli. na tvrzi Vančurové z Řehnic
r. 1624 byl částí a manstvím knížectví (1513 Mikuláš, 1536 Václav, 1543 Jiřík
Frýdlantského, ]. 1641 dědičně odevzdán [1' 1553]. 1567 Jiřík, 1584 Jiřík, 1610
Jetřichovi Grodeckému z Grodce. tohoto synové). L. 1623 zabrána a prod.
Držen pak k Poličanům, stal se později Albrechtovi z Val'dšteina.
Příp. pak
samostatným statkem a konečně připojen ke Zvířeticům a Hradišti. Fara zanikla
k Forstu. (H. V. 222.)
„za neznámé doby. (H. X. 136.)

Studnice — Sudoměřská bitva
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Submersa ecclesia, latinskýnázevko
Studnice, far. ves u Náchoda, n. s tvrzí,
až do r. 1638 sídlo Straků z Neda stela neznámého,vizZatopený kostel.
(1447 Jan, 1477 Petr, 1540 Jiřík, Sudějov, sv. A 11na, farní ves u Žan

bylic

1554 Jan, pak Jiří, 1576 Petr, 1617 Jin dova (Uhl. Janovic). Prvotně tu byl les
dřich, pak Albrecht, 1635 Václav). Potom a studánka Sudějovka. Jezovité vystavěli
patřilyrodinám Leuxův, Rotenpuch e tu kapličku sv. Anny, při níž vrchnost
rův (1664), Šmídlův (1683). L. 1729 Pečecká zřídila 1725 lokalii. V druhé
polovici 18. st. vznikla tu ves. L. 1859
k. k Náchodu. (1-1.v. 55)

Stuhnice viz Tuhnice.

tu zříz. fara. (H. Sb. 111. 161.)

Stuparovice, ves u Habru,. až do
Sudety slovou Krušné hory v Ptole
r. 1532 majetek obce Kutnohorská, pak maiově geografii, nyní vědecký název pro
VáclavaTuněchodského z Poběžovic, vše horstvo v českých zemích a jihových.
1577Jindřicha: Valdšteina (1'1586), Německu.
Sudice, n. ves severových. od Plzence,
od 17. stol. přísl. Hostačova a Jeníkova.
Stupice, ves u Říčan, jež stála již ok. snad staré přísl. hradu Radyně. L. 1558
l. 1290 a s tvrzí patřila 1346 Janovi byla již pusta a místo nazývalo se Sudicko.

Rokycanskému,
pak vlad. ze 8. asi Sudislav, pův.Sulislav, ves u Bran
od r. 1417 rodině Rotlebův
(1417 dýsa n. 0., jež se dostala r. 1292 klá
Od 15. st. byla přísl.
Martin, 1418 Václav a pak Martinovy šteru Zbraslav.

děti). V 16. st. patřily S. ke Kolodějům hradu Brandýsa.
Sudkovice (pův. Sudivojici,
a 1604 přip. k Uhříněvsi.

Stupno

horní,

oboje

farní ves u Radnice, ode jména Sudivoj, zkrác. Sudek), ves

jež se přip. r. 1146. Před r. 1363 byl u Strakonic, jež se přip. r. 1253 jako
tu farní kostel. S. patřívalo r. 1363 Otí majetek křižovníků s červ. hv. V 16. st.
část ke Štěkni, oddělena 1563
kovi z Chrastu, r. 1380 drženo ke hradu patřila
k “Cehnicům a k. 1602 zase ke Štěkni.
Věžce, r. 1402 měl je za díl Jan ze

Švamberka

část patřila 1661—1685 k Milo
a od r. 1435 patřilo ke Druhá
ňovicům a odtud ke Vlach. Březí.

hradu Březině a vl. 1661—1850 k Rad
nici. Fara 1784 obnovena.

Sudoměř, ves u Bělé pod Bezdězem,
v níž byl farní kostel před r. 1354. Ves

Stupný, Stup ná, ves u Pecky. r. 1260 S. patřívala ke hradu Bezdězi, avšak byl

sídlo Sulislavovo. od 14. st. přísl. hradu tu také manský statek, na němž seděl
Pecky a 1627—1850 Radimského panství. r. 1364 Stojslav a ok. l. 1400 Valdek.
Stusyně, n. farní ves, nyní kostel Při rozdělení panství Bezdězského (1553)
sv. Martina mezi Biskupici & Kněžici přidělena k Bělé. Fara za neznámé doby
(u Čáslavě). Fara tu byla-již před r. 1374 zanikla.
a S. patřila ku starodávnému přísl. klá
Sudoměř, ves u Vodňan, n. s tvrzí,
štera Vilémov. Od r. 1557 držena k Lich 1318 sídlo Čadkovo, 1329 Jankovo. Odtud
nici a pak k Ronovu. (M. VI. 93, VllI. 137.) se nazývaliŘepičtí a Divčičtí z Sudo
Stvolny, ves u Manětiny, pův. (před měře (1390 Nedamír a Kunaš, 1437 Hy
r. 1355) farní ves, která patřívala od nek a Mikuláš). Mik. a Ctibor z Hracho
r. 1319 ke hradu Rabšteinu, avšak již lusk prod. S. 1491 Kašparovi Robmhá
před r. 1370 obral si farář R. za své povi z Suché, po němž je měli synové
sídlo. Ves zanikla ok. r. 1337 a polnosti (1519) Ujal je Václav a pustil 1524 Kry
Od synů toho
její přidány k Rabšteinu. Od té doby byl štofovi ze Švamberka.
tu dvůr a kostel.
postoupena S. 1540 Jindřichovi st. ze

Styřice (pův. Styřici od osob. jména Švamberka

a přip. ke Kestřanům. Od

Styr, něm. Skyrilz), ves u Mostu, jež byla r. 1700 patřila k Protivínu. (H. VII. 261.)
Sudoměřská bitva.
ižka opustiv
1. 1381 v držení měšťan Mostských. Meli
char a Baltazar Štechárové ze Sobě Plzeň a táhna k Táboru zvěděl u Štěkně,
nic prodali S. (1543) Mostské obci. že táhne na něho dvoje jízdné vojsko krá
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lovských (asi 5000). Maje sám jen asi Rtínav L. 1634 k. ke Hluboké. (H. Vll.
400 bojovníkův, 12 vozův a 9 koní ne 173.)
mohl se s nimi pustiti v boj a proto pře
Suchá, ves u Něm. Brodu, již Tunlin
praviv se přes Otavu, rychle ustupoval. Brodský prod. 13:1 Čeňkovi z Lipého.
Konečně vida nezbytí uchýlil se k rybníku V 16. st. byl tu kostel, jenž ]. 1712 ob
Škaredému, tehdá vypuštěnému a přitočil noven, ale později zrušen. S. patřila v 16 st.
se vozovou hradbou ke hrázi. Z té pří k Perknovu. do r. 1596 ke Světlé, později
činy musili jezdci ssedati s koní, aby k Termesyfám & asi od 17. století obci
k němu mohli hnáti útokem. Krutý boj Německobrodské.
(1420 ke konci března) trval až do sou— Suchá, ves u Litomyšle, jež se přip.
mraku; tu pak královští, nemohouce nic r. 1167. Bývala vždy přísl. Litomyšle.
Suchá, ves u Nechanic, v níž byl ve
svésti. s hanbou odtáhli. Z vojska Žižkova
padl jediný pán, který s ním byl, Břeněk 14. st. farní kostel. Patrony byli zdejší
z Ryžemberka. Nazejtří odtáhl Žižka zemané, z nichž bylo do r. 1405 několik,
1411 Majnuš, 1416—1419 Čeněk.V16.st.
k Újezdci n. V. (Staří letop.)
Sudoměřice (prv. Sudomiřici), farní patřila k Petrovicům. Fara v 17. st. za
ves u Bechyně, v níž byl farní kostel již nikla.
Suchá. (něm. Kriesdorf, pův. Krisans
před r. 1369. S. patřívaly od dávných
dob ke hradu Bechyni. V 17. st. zanikla dorf, lat. Krizam' villa), ves pod Ještědem,
fara a teprve léta 1787 zase zřízena. česky pojmenovaná podlé původ. spůsoby
místa (Na suché řece), německy podlé Kři
(NL XIX. 22)
Sudoměřice i Sudiměřice, ves u Tá žana, který ji vysadil. S. patřívala i s far
bora, jež se přip. l. 1389. Kromě vladyk ním kostelem, který tu byl před r. 1352,
k panství Jablonskému. Od 16. st. patřila
(1437 Dobruš) bydleli tu svobodníci. Část S. ke Grabšteinu z části a z části k Lern
patřila 1517 k Borotínu a v l. 1564—
1850 k Nemyšli. Jiná část patřila 1683 berku, a to až do r. 1850. Grabšteinská
k Zahoři. L. 1789 tu bylo čtvero svobod vrchnost měla 1580 na svém díle tvrz.
Fara, která v 17. st. zanikla, l. 1718 ob
ství (3 usedlostí a chalupa).
novena.

Sudovice viz Zhudovice.

Suchá, potok ústící u Brodu (pod Pla

Sudslav (obec. Cuclav), farní ves nou) do Mže, jenž se r. 1176 přip.
u Kostelce n. 0., n. s tvrzí. Ve 14. st.
Suchdol, farní ves u Třeboně. Kostel
tu byl farní kostel. Držitelé byli 1349 s farou založen ]. 1363 od pp. z Rožem
Bušek : Kyšperka

a Jan, 1399—1407 berka na panství Třeboňském al. 1364

Petr Kolouch, 1415 Jindřich z Brandýsa
a 1432 potomek jeho Jan. Pak patřila
do r. 1569 k Borohrádku, později k Pot
šteinu, Závrší a konečně k Borovn'ici.
L. 1664 kostel znova stavěn, l. 1692
založ. kostelní knihy. V l. 1770—1773
kostel zase znova stavěn. (H. II. 32, P. A.
XII. 269.)
Suchá, dvůr popl., n. tvrz u Hluboké,
jenž se l. 1335 přip. Odtud pocházel rod

platy nad-.in. Kromě toho tu bylo zemanské
zboží, před r. 1378 Koňaty a před r. 1411
Petra a Hynka. V 15. st. rozeznávaly se

S. &suchdolec.

Kostel po ohni l. 1696

znova vystavěn.

Suchdol, Suchodol, obec.Sukdol,

městec pod Vysokou, r. 1257 ves a sídlo
vladyčí (1266 Radslav, 1312 Pešek). Ve
14. st. měli jej měšťané Horští, zejména
(1386) předkové Písků z Radenína. L..1402
Robmhápův z Suché (1383 Franěk, tvrz obléhána. V 15. st. seděli tu Hra
1384 dva Majnušové, 1408 Aleš). Po nich báňové z Přerubenic asi od r. 1530
z Vesce (Václav 1- 1547,
násl. Hynek (1452) a jeho synové. L. 1482 Popelové
k. S. zase Kašpar Robmháp V 16. stol. Jan, Oldřich, Petr a Jindřich, synové). Jan

seděli tu Kunašové

z M'achovic, P. prod. S. 1571 Jiříkovi Voděradskému
k nimž se přiženili Šicové z Drahenic. z Hru šova (1-1580), po němž následo
Týmž způsobem nabyli jí Chrtové ze val syn Bohuslav (1- 1612) a tohoto dcera
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Kateřina vd. : Donína (až 1631). L. 1647 a drželi do r. 1693. V 18. st. patřily rodu
přip. S. k Malešovu, ale 1. 1738 zase od pp. z Bubna a samostatným statkem byly
tržen. Držitelem jeho byl Václav Neuman do r. 1850. (H. Vl. 232.)

z Puchholce,

vtipný advokát (1-1743),

jehož syn vystavěl 1746 kostel (již ve
_14.st. farní). L. 1776 k. zase S. k Male
šovu. Kost. knihy založeny 1746 a fara,
která v 17. st. zanikla, sem 1751 z Vy
soké přeložena. Erb propůjčený cís. Leo
poldem l.: Modrý štít, na něm zlomená
jedle na trávníku stojící a do kusu stojícího
sekera zaražená. (H. XII. 139, M.Vlll. 125.)

Suchotlesky,

n. ves, nyní hájek u Ro

nova n. D. při cestě k Biskupicům, prvotně

jmění kl. Vilémov., pak přísl.Lichten
burka. Od r. 1557 patřily Robmhápům
: Suché a ok. ]. 1615 vystavěna tu tvrz.
V 1 1628—1636 patřily k Ledči a 1638
k. k Ronovu. Ještě ]. 1727 tu stával dvůr.
(H. Xll. 45.)

Suchotlesky, n. ves, nyní jižní konec
Suchdol (staroč. i Suchý dól, ob. Hraběšína osamocený (u Čáslavě). L. 1417
Sukdol),
ves u Prahy, jež patřívala patřily ke hradu Chlumu z části, z části

r. 1228 ke statkům kláštera

sv. Jiří. 1415 Janovi. V 15. st. byla rodina Ja
1405 novských ze Suchotlesk, kteřídrželi

L. 1403 držel jej Niklin z Ořecha,

Zdeněk z Chýně, později Kerunkové
S. k Janovičkám. V 16. st. patřily k Dobro
z Lomu. V 16. st seděli tu Budovci, vítovu. (P. A. Xll. 238.)
_
pak Tetvourové a 1.1557 k. jej Ctibor
Suchý důl, Suchodol, ves u Příbramě,
Sluzský z Chlumu, jehož rod tu seděl n. s tvrzí, 1360 statek Petrův. Od 15. st.
_do17. st. Od r. 1679 patřil S. klášteru
sedělitu Kůrkové : Korkyně (1436
Emauzskému
v Praze až do naší pa Jindřich, 1524 Jindřich a Jan, 1548 sy
měti. (H. Vlll. 243.)
Suchdol, ves a n. tvrz u Sedlčan, v níž
seděli i369 Dobeš, 1373 Ondřej, 1375
Bohuslav & Volkéř z rodu Břekovcův,
1400 Bušek a Olbram. Břekovci připojili
jej napřed ke Kozímu hřbetu a později
k Červ. Hrádku. Od r. 1560 patřil k Nal
žovicům, od nichž 1. 1637 odprodán Ka

teřině Cabelickč.

V držení potomstva

nové Petr, Pavel, Jan a Jiřík, pak Pavel
sám, 1598—1605 syn tohoto Karel). Od

1. 1610 patřil Plotům
r. 1623 Vratislavům.

VilémSmil Horčice

z Konařin, od
L. 1629 k. jej

z Prostého

(1- 1659), pak vdova a od r. 1666 Jan

IgnácVltavský z Manšvertu. Později
přik. k Dobříši. (H. Vl. 118.)

Su0hý důl (něm. Dórnthal, pův. Dur

byl do r. 1665. L. 1670 držen ke Kosově renlal), ves u Kadaně, jež se přip. r. 1281.
hoře, pak byl zase samost. statkem. Poz Až do té doby patřil ke Křimovu a v lc
tech 1281—1850 k Chomutovu.
dější držitelé v M. B. Vl 159—160.

Suchdol, Suchý dol, n. ves u Blovic,
l. 1544 již lesem zarostlá. L. 1396 sídlel
tu Oldřich Holovous, l. 1544 patřila pu
stina Blovické obci.
Sucholupy, n. ves, l. 1603 přísl. Ne
jepína u Chotěboře.

Sukorady

(pův. Sukoradi),

ves

u Hořic, 1. 1380 z polovice přísl. Pecky,
[. 1415 z části ke Bříšťanům. L. 1521

patřily ke zboží Bašnickému, s nímž přip.
1542 k Hořicům.
,

Sukorady,

ves u Štětí, 1353 přísluš.

Suchomasty (pův. Suchomasli), ves Rochova, 1394 sídlo Vítkovo & později
u Berouna, jež se přip. v zákl. listu Vyše jiných vladyk. V 16. st. patřily k Čako
hradském (1088). Ve 14. sr. bývala tu vicům, ok. 1578 odděleny pro Adama
kral. manství, jež v 15. stol. zcelována. Vlka z Kvítkova (1- j. 1592), od jehož
V 1. 1450—1473 seděl tu Jan Sláma dědiců k. je s tvrzí (1605) Jindřich Abra

z Bítova, odtud Karlově

ze Svá ham z Solhauzu.

L. 1623 zabrány a

rova (1473 Václav, 1529—1553 Václav, prod. k Liběchovu. L. 1698 od nich od
Petr "r 1562, Václav, 1598 Petr Tobiáš). děleny a na čas byly zase samost. statkem.

L.t622zabrányAdamoviBukovanskému

Sukoslav,

báječný hrad Hájkův prý

z Bukovan a postoupeny Dorotě Říčan u Bíliny. Jméno to přilepeno od starších
skě (1- 1634). Po ní dědili Talmberkové topografů hradu Kostomlatům.
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Sukov, po kancelářsku, viz Žikov. 1431 & přip. se r. 1454 jako ves pustá.
Sulevice (pův.Sulejovici), vesu Lovo na panství Borském.
sic, po níž se nazýval r. 1251 Pavlík z S.
Sunperk, něm. Sonnenberg, král. horní

Odtud pocházeliKaplíři ze Sulevic,

kteří S. až do 17. st. drželi, totiž 1341
Pešek a Kunat, od r. 1379 bratři Hanuš,
Jarek a Kunat, 1400—1445 Jan, 1450
až 1474 Václav, 1486 Dobeš, 1529 Jan
a Václav, pak Dobeš'j' 1599, Václav Baše
1- 1616, Zidonie Kolovratova 1- 1616.
L. 1627 prod. pro dluhy k Lovosícům.
Sulice, ves u Jílového, jež patřila do

město, povstalo před r. 1562 na panství
Přísečnickém zprvu jako městečko a ob—
drželo 1. 1565 první svobody od Bohu

slava Felixa : Lobkovic.

L. 1574 tu

vystavěn kostel Hliální. Při dělení synů
Bohuslavových přidán S. (1583) k Ličkovu
a dostal 1584 svobody od Jana Valdemara
2 L. Po pádu Jiřího z Lobkovic přidělen
S. ke koruně a obdržel 1597 majestát na
r. 1282 klášteru Vilémov., avšak svobody, které cís. Matyášem potvrzeny.
odtud k biskupství. Ve 14. st. tu byla L. 1640, 27. března větší část města skrze
tvrz, již držel r. 1386 Jan (1- j. 1396). požár zkažena. Po tom ohni a v l. 1658
L 1398 seděl tu Hrd, později Medkové až 1659 kostel znova stavěn, ale teprve
: Valdeka. Potomci dřevních vladyk psali 1. 1725 farou opatřen. Kostelní knihy za
se Slepotickými ze Sulic. Pak pa loženy 1640. O hornictví, které tu v 16. st.
třily S. s pustou tvrzí do r. 1547 obci začato, pamětí se nedostává. Erb: Štít po
Nového m. Praž, vl. 1547—1566ke lovičný, zpodní pole modré a na něm
Kamenici, k níž zase k. před r. 1576. Od zlaté slunce nad zelenou horou (mluvící
r. 1696—1850 patřily k Dobřejovicům. erb), svrchní pole stříbrné a v něm havíř
Sulislav, ves u Stříbra, ok. l. 1120 až po pás, drže v každé ruce hornické
sídlo Janovo, 1193 Oldřichovo, 1212 a kladivo. Nad štítem helmice zavřená, po
1248 Ubislavovo. Ve 14. st. byl tu farní kryvadla a točenice modré a zlaté, klenot
kostel. Na tvrzi seděli 1369 Ješek, 1382 slunce nad pahrbkem.
Supí hora, překlad německého Geiers
dva Ješkové, 1406—1438 Jan Polák, 1448
až 1466 Jan Polák. L. 1460 držel ji Vlach berg viz Kyšperk.

z Přestavlk, 1508 jeho potomek Racek, Suš (nikoliv Súš), ves u Krumlova,
1543 bratří Jan a Vilém z Říčan. Bar prvotně přísl. Sveraze (kl. Strahovského
bora z Ř., vdaná Býčková, prod. 1575 do r. 1420), od r. 1460 část panství

tvrz S. obci města Stříbra. V 17. st. za Krumlovského.
Sušany (původně Sušané), farní ves
nikla fara, o jejíž obnovení obyvatelé marně
usilují. Když se v 17. st. okolí poněmčilo, u Chomutova, po níž se nazýval r. 1281
Petr z S. Farní kostel byl tu před r. 1356.
zachovala S. svůj přirozený jazyk.

Sulislavice viz Cuclavice.

S. patřívaly pp. : Vildenfelsu,

r. 1405

Přibě, vdově po jednom z nich, :. 1412

Sulkov, n. \'es na Žatecku. (Palackého držel je Jenček, r. 1417 Martin Pitrkauf
popis.)
a Vavřinec. krejčí, měšťané Žateětí Od
Sulov, Solov, n. ves v okolí Nepo 15. st. patřily k Mostskému hradu z části

muku, 1418 sídlo Ondráčkovo. Ondřej a k Dlažimi z části. Onano byla od r. 1595
Čapek ze S. koupil 1437 Skomelno. Dvůr v držení obce Mostské, tato ještě 1629
S. patřil 1558—1560 k Zelené hoře.
k Dlažimi, pak do r. 1671 k Bítozevsi
Sulzbach, hrad a město za hranicemi, & 1671—1850 k Postoloprtům. V 17. st.
jenž k. 1353 ke koruně České, ale ještě zanikla fara a l. 1777 zříz. tu lokalie.
ve 14. st. k Falci odcizen.
Sušen, pův. název Sušna.
Sumlez, Sumlaz, n. ves jižně „od Sušice (německy Schůltenhofen, dříve
Skviřína (Boru), jež se přip. vl. 1115 Schulenhouen, lat. Sic-ca), král. město,
až 1239 jako majetek kláštera Kladrub prvotně farní ves, která se dostala hra
ského. Později odprodána pp. ze Švam— batům z Bogen, & to bezpochyby skrze
berka, vypálena a zničena v 1.1427 až Lidmilu, dceru knížete Bedřicha, a manž.
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hraběte Adalberta (T .1198). Syn jichfll. 1804 přeloženo do Písku. Léta 1829
Albert (1- 1242) daroval 1233 zdejší po-wzrušen tu c. k. solní sklad. L. 1844 vy
dací klášteru Vindherskému. Po smrti stavěna tu první továrna na sirky. L. 1850
Albertově ujal S. Ota, kníže Bavorský, stala se S. sídlem c. k. úřadův. L. 1859
jenž tu daroval desátky klášteru v Dol. probořil se most a mnoho lidí zahynulo.
Altahu (1246). Král Přemysl obsadiv S. Znamenití rodáci: M. Jindřich Sušický
vrátil ji sice 1257 knížeti Jindřichovi, ale (za Karla IV.), M. Adam Rosacius, M. So—
zase mu ji vzal. L. 1273 se kníže všech fronius Rosacius, M. Jan Rosacius (T1554),
svých práv k S. odřekl. L. 1290 byla S. M. Pirner (nar. 1854). Erb: Na modrém
městskou obcí, byvši bezpochyby králem štítě hradba se stínkami, branou otevře
Přemyslem za svobodné město vysazena nou, ale k zavření připravenou &zl. mříží
al. 1322 skrze krále Jana hradbami obe- vytaženou. V bráně leží český lev drže
hnána. První majestát na svobody obdržela štítek rakouského domu. Za branou vy—
1. 1325. Z fary brávala užitky kapitola nikají tři věže, každá soknern, cimbuřím,
Vyšehradská a zamezila tu proto založení cihelnou střechou sedlovitou a zl. mako
kláštera. Od Karla IV. obdržela S. svo—vicemi. Nad prostřední jest císařský orel.
body 1. 1356 a 1372. Král Václav zapi- (Gabriel, M. Sušice.)
soval tu platy a udělil 1406 svobodu na
Sušiny, n. tvrz a ves u Žarovic (Par
trhy a cesty. Obyvatelé přidali se hned dubic), l. 1404 statek bratří Marše &Jana
1. 1419 ke straně pod obojí a přidali se : Vyšehněvic, později (1411) jen onoho
k jednotě Táborské, později drželi s Píse- a pak do r. 1418 Jíry z Kladrub.
Jan
ckými a účastní byli mnohých běhů váleč- Kozel z S. prodal týž statek 1493 Vilé
ných. V 1- 1433 a 1440 \'álčili Sušičtí movi zPernšteina
a odtud patřilk Par—
v Bavořích; tak i l. 1445. L. 1452 pod- dubicům. (H. I. 73.)
dali se Jiříkovi Poděbradskému a obdrželi
Sušno, ves u Benátek, pův. dvě vsi
1472 svobody od krále Vladislava. L. 1520 Sušen a Sušnec. S. koupil 1331 Ber
vytáhli s městským vojskem na Janovice. nart. probošt Boleslavský. Kapitola pro
L. 1544 celé město vyhořelo. L. 1547 dala obě vsi 1377 zákupně Ješkovi Hu

propadli své statky (z nichž 1543 velká rákovi

z Lopuce.

Později zůstávala

část koupena), ale zase jim navráceny. větší část při děkanství Staroboleslavském;
L. 1554 a 1592 zase město vyhořelo. některá část patřila v l, 1455—1850 ke
L. 1570 měli při 3 Pracltatickými o solní Vrutici.
sklad a l. 1584 a 1603—1604 přikoupili
Sutom, farní ves u Lovosic, 1276 sídlo
několik vesnic. L. 1618 přidali se SušičtíjPřeslavovo, v níž byl farní kostel před
ke stavům, ale 1620 se poddali dobro-*r. 1359. S. patříval ode dávna ke hradu
volně generalovi de Maradas, který jiijkalce
a tak i po celé věky až k připo—
u císaře odpuštění vyprosil. Gubernato-_jení jeho k Dlažkovicům a k těmto do
rem města učiněn Don Martin de Huerta.,r. 1850. Fara, která asi i. 1623 zanikla,
L. 1628 prováděna tu reformace bez ve-,l. 1630 obnovena.
_
likých obtíží, ale město přece zuboženoj
Svadov, farní ves 11 Ústí n. L., již
trojím výpalným od Švédů uloženým (1641 |darovali Mešek a Hroznata bratří z Pe
až 1648), jakož i odchodem zámožnýchiruce před r. 1179 křižovníkům Svatomář
měšťanů, kteří se pro víru vystěhovaliďslcým. Králová Kunhuta vzala jim hrad
L. 1654 založen tu klášter kapucínský;?S., ale 1278 zase navrátila. L. 1283 byl
1. 1681 vystavěna kaple sv. Rocha nayhrad S. mezi těmi, které Otíkovi Brani
předměstí a 1683 kostelík Anděla Strážce.|borskému zastaveny. Ve 14. st. patřil pp.
Mnoho škodil městu 1707 veliký požár.íz Vartemberkn (k Děčínu a Střekovu), ok.
L. 1721 vystavěna radnice. L. 1741 bylixl. 1414 k. jej Mikuláš z Okoře, po němž
v městě Bavoři. L. 1788 zřízen tu král. jej měly 1442 dcery. V druhé polovici
magistrát, 1. 1791 kostelík Anděla Strážce. 15. st. S. držen ke Blansku, pak 1500

zavřen a 1792 prodán. Hrdelní právoiVolfart Planknár

: Kynšperka,

1517
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Jan z Vitence, 1522 pp. z Valdeka, šího rozšiřovaly se tak, že S. h. předčila
od r. 1532 Techvicové a od r. 1548 brzo ostatní poutnická místa. S velkou
Solhauzové z Solhauzu (1548 Hanuš, okázalosti 11.11732 konána slavnost. Po
1559 Jiří Rudolf, 1568 bratří tohoto,
1580 Kryštof, pak Jindř. Abraham, 1591
Bedřich, 1620 tohoto synové, 1659 Got
fryd Konstantin). L. 1675 přišel pro dluhy
do prodeje a později k k Ploskovicům.
Svákov, n. ves u Soběslavě, která pa
třila napřed kl. Louňovskému, v l, 1436
až 1547 k Táboru, 1550—1594 k Želči
3 1594—18-50 obci Soběslavské. V 16. st.
byla pusta.

Svankov, Svankova Lhota (i Švaň

zrušení řádu jezovitského (1773) zřízeno
tu proboštství se světskými kněžími. L. 1861

pak odevzdána S. h. redemptoristům.
Svaté pole, n. klášter, nyní ves Klá
šter u Třebechovic, založený od cisterciáků
Hradištských l. 1149 s kostelem sv. Maří
a od neznámého zakladatele nadán zbožím
dosti hojným. Z opatův a dějin jen málo
známo, poněvadž paměti klášterní přišly
na zmar. I.. 1290 žil opat Jindřich, po
něm 1312 Mikuláš. Pak následovali 1356
Jiří, 1358—1359 Vernéř, 1367 Vit, pak
Prkoš (1—j. 1376), 1380—1402
Beneš,
1416 Jan. L. 1376 obmýšleno kostel znova
stavěti. Klášter ]. 1420 ke konci listopadu
od Hradeckých napaden a vypálen. Klá
šterství zůstalo v moci Hradeckých, 1437

kov? něm. Reith), Ves u Krumlova, ode
dávna přísl, hradu Krumlovského.
Svařenice (pův. S va ře m i ci),ves u Štětí,
jež se přip. r. 1253 a patřívala ku klá
šteru Chotěšov. 1273—1420, a pak 1420
až 1850 k Encovanům. Kromě toho tu
1458
byl dvůr s tvrzí, na němž seděli 1295 zapsáno Jiříkoviz Ryzemburka,
Ke
Jindřich, 1335 Rudlin, 138|—-1388 Jin Janovi z Chlumu a z Ratibořic.
dřich, 1408 vdova tohoto Bětka. pak sklonku téhož st. drželi je Jindřich a Jiří

Hrzek a Jan ze Smědovic. Část ta pa Šofové z Helfenburka (1489).'Asi
l. 1490 k. je od nich Burjan Labuť ze
Švamberka,
jenž je ještě 1. 1501 držel.

třila 1546 k Čakovicům.
Svárov, farní ves u Únhoště, jež pa
třila do r. 1249 klášteru Břevnov. Ve
14. st. byl tu farní kostel, o jehož po
dací se dělilo několik vladyk. Někteří
z nich byli předkové těch, kteří se psali

Od Kryštofa, dědice jeho, vyplaceno skrze

Mikuláše star. Trčku

z Lípy (1514).

V rodě jich zůstalo až do jich vymření
al. 1585 jim dědičně doprodáno. V 17. st.
Karel ze S. V 1.1448—1456 držel jej se o poloze kláštera již nevědělo a místo
Jan Štětina z Choltic. Nedlouhopo jeho objeveno teprve 1. 1845. (Zpráva
tom ves spustla kromě kostela. V 16. st. gran-_ T.áb0_r.s!<šh0 1899-)
držena k Červ. Újezdci, pak do r. 1688
Svaté pole, fařříí'věš'h Dobříše, v níž
ke Kladnu, později zase k Újezdci a do byl far. kostel již ve 14. st. Tehdá bylo
r. 1850 k Tachlovicům. (Tvrze tu nebylo.) S. p. rozděleno na drobné statky, : nichž
Svárov, n. ves, nyní les jihových. od jeden dlouho drželi vl. z Hlavatec. Od
Dobrovítova (Čáslavě), jež patřila v 16. r. 1455 'patřila tvrz Svatopolským
a 17. stol. k Dobrovítovu a 1699 byla z Jablonné, 1525 Loským : Rab

pusta.
Svatá, ves u Berouna, kdež byly v 16. st.
železné hory patřící do r. 1590 k Točníku
a pak ke Královu dvoru.
Svatá hora, poutnický kostel nad Pří
bramí, prvotně chudá kaplička, v níž umí
stěna po Bělohorské bitvě zázračná soška

šteina.

Následovalipak Byšičtí

z By

šic (Jan, 1558 synové. ok. l. 1585 Lid
mila s manžely). V 17. st. patřilo

Ma—

lovcům z Chýnova a dědictvím dostalo

se napředdo rodu Brandšteinův
a pak
Kunašů : Machovic (1683). Nějaký

čas potom přip. k Dobříši. (H. Vl. 116.)
Matičky Boží, dříve prý v zámku Příbram
Svatkovíce, ves u Bechyně, n. s tvrzí,
z Dobro
ském uschovaná. V 17. st. přispěním bo na níž sídlívaliSvatkovští
haté šlechty stavěn tu kostel. Zásluhu o to hoště (1486 Petr, 1523 Oldřich, 1543
mají jezovité, jimž 1647 postoupen. Po Jan, 1567 Oldřich, ok. 1610 Přech). Léta
věsti o zázračném působení obrazu zdej 1623 zabrány a prodány Polyxeně Lob
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kovské z Pernšteina.

Drženypotom štera až do r. 1420 zůstávala. R. 1423
dlouho k Jistebnici a v 19. stol. prod. patřily S. ke hradu Jenšteinu. Císař Zik
mund zapsal S. Janovi Touškovi z Pa
k Veselíěku. (H. VII. 57.)
Svatobor (něm. Zwetbau, pův. szet cova. L. 1453 měl je Vaněk Vrabský a
bor, Czwetwor), farní ves u K. Var, v níž potomci jeho je drželi ke Dřevčicům. Před
byl farní kostel již před r. 1358, bezpo r. 1550 dosáhl jich Kryštof Zelendár
Léta 1566 měl je Vilém
chyby založený od opatů Osecky'ch, jimž z Prošovic.
S. ve 14. a 15. st. patřil. Ves se přip.
ok. l. 1264. Ok. !. 1465 přip. S. k Andělské
hoře, k níž a ke Kysibli až do 1. 1850
patřil. (P. A. VllI. 569.)

Svatomírov

(něm. Zwarmelschlag,

z Hradešína

a po jeho smrti ujaty ke

komoře a přip. k Brandýsu. V 17. st. za
nikla fara. Při kostele ]. 1770 znova sta
věném zříz. 1788 lokalie a 1855 fara.

Svépravice, ves u Karlína;v níž byl ok.

pův. Swalmirslag), ves u Vyšniho brodu, l. 1410 statek kanovnictví Vyšehrad—
která patřívala ode dávna ke hradu Ro ského. Později drženy ke kostelu sv. Mi
chala na Novém m Praž. a část 1. 1512.
žemberku.
Svatoňovice malé a velké, dvě vsi k Babicům. Část tato přip ke Chvalám.
u Náchoda, n. s tvrzí, 1363 sídlo Alberta Ostatek rozprodán v l. 1585—1687 a
ze Skalice (týž neb jiný l. 1386). Ve 14. st. skoupen také ke Chvalám.
Svéradice, Svíradice, Svírajice,
přip. k Visemburku, k němuž do r. 1509
patřily. V l. 1509—1850 byly přísl. Ná ves u Horažďovic, jež se přip r. 1264
choda. V Malých S. zřiz. 1712 kaple a (Drslav z S.). Ve 14. st. patřila část ke
potom lázně, o nichž vyšlo 1736 a 1755 Strakonicům a část byla vladyctvím. Ve
české sepsání.
stol. 16. drženy k Chanovicům; l. 1589

Svatoslav, n. ves v okolí Sloupnice odděleny pro Jana Ch a n o v s k č h o
a Skuhrova (u Litomyšle), jež patřila od z Dlouhé vsi, jenž tu vyzdvihl tvrz.
r. 1292 klášteru Zbraslav.
Po něm držel je bratr Kryštof (1628),
Svatý kámen viz Rychnov Český. po tom manž. Kateřina (1- 1664) a pak
Svébohy (pův. Svébozi), ves u No Jan Vilém Ch. L. 1676 k. k Horažďovi
vých hradů, n. s tvrzí, 1416 sídlo Petrovo, cům. (H. XI. 217.)
Svéraz, farní ves u Krumlova, v níž
1435—1445 Janovo. Od konce 15. st.
patřily k Cuknšteinu až do r. 1572. Pak byl far. kostel již před r. 1358. S. byla

odděleny, patřilyČastolárům z Dlouhé ode dávnastatkemkláštera Strahov
vsi. l.. 1598 nabyl jich Petr Kořenský ské ho a částí Záchlumska. Král Zikmund
z Terešova a po něm Vincenc Hule zapsal S. Jindřichovi a Buzkovi : Dra
šparer z Holšteina. Po jeho smrti hova, ale 1422 Maternoviz Ronova.
zabrány a prod. 1623 kl. Vyšňobrodskěmu, Dědicem tohoto byl Čeněk : Klinšteina

ale vráceny vdově Žofii a od ní 1633 prod. a toho syn Čeněk prodal S. 1460 Janovi
z Rožemberka.
Odtud držen k pansrví
k Novým hradům. (H. III. 257.)
Svébořice, farní ves u Mimoně, v níž Krumlovskému, k němuž 1539 dědičně
byl farní kostel již před r. 1359. S k. 1325 doprodán. l... 1647 založeny kost. knihy.

Vnněk_ Ješek a Beneš bratří z Varten
berka od Soběhrda ze Stakor. Drženy
pak ke hradu Děvínu, v první polovici
15. st. ke Stohanku a pak zase k Děvínu.
l-. 1582 odprodány a drženy vl. 1582—

Světce (staroněm. Heiligen, lat. ad
Sanctum), ves u Deštné, jež se příp. r. 1255.
Tehdá tu daroval Vítek ze Hradce polstvo

křižovníkům něm. Ve 13., 14. a 15. st.
drženy k Jindřich. Hradci, pak k Řečici
1850 k Mimoni. Kostel l. 1680 v nově a v l. 1694—1850 k Červ. Lhotě.
Světec větší, farní ves, n. klášter pa
vyzdvižen.
Svémyslice (pův.Svémyslici), far. nenský křižovníkův od sv. hrobu (1209
ves u Brandýsa n. L., jež patřila r. 1228 Vitas vladařř), jenž se v listech 1257 přip.
ke statkům kláštera sv. Jiří a is far L. 1278 klášter vyloupen od Němců. Král
ním kostelem (14. st.) v držení téhož klá Václav Il. potvrdil jej 1287 kl. Zderaz
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skému a přijal jej pod ochranu (1301).
Mezi Zderazem a S. byly ve 14. století
rozepře. Z představených přip. se 1314
Perchta, 1359—1360 Zdeňka, 1364 Bolka,
1398 až 1401 Markéta, 1418 Kateřina.
V l. 1388— 1418 přikupovány statky. Léta
1421vypálen. ale trval i potom a řízen 1467
Adlétou, 1498 Annou z Vrbna. Nejúčin
livější ze všech byla Dorota z Doupova
(1531 a t. d.), která vyplácela statky za
stavené kl. Zderazského a usilovala o ob
novení téhož kláštera pustého. Žila ještě
1564. L. 1580 byl kl. v takovém úpadku,
že císař Rudolf přivtělil klášterství k arci
biskupským statkům. Drženo napřed kOseku
a po obnovení Oseckého kláštera bylo samo
statným statkem. Z kláštera učiněn zámek.

(1561), vymohl majestát na trhy (1562),
založil tvrz a 1578 špitál ('l' 1591). Po
něm následoval syn Maximilián (1- 1597)
a pak Jan Rudolf, jenž S. svobodami ob
dařil (1604, 1613, 1633). Po jeho smrti
S zabrána a přikázána třem vojevůdcům,
z nichž jeden Burjan Ladislav z Vald

šteina

díly ostatní skoupil (1638). Po

jeho smrti uchvácena S. od věřitelův, až

pak se dostala 1667 Theodorovi Mulce

rovi z Rozentálu.

Po něm následovali

1668 Jan Bart. Vernier, 1672 Rudolf Ra
batta, 1679 Jan Kašpar Montani, 1685

Jan Vernier a j. Filip Krakovský
z Kolovrat
založil tu brousírnu na
granáty (1752). Po něm držel S syn
Leopold (1773). Od jeho dědiců k. S.
a nedlouho

Světec menší neb Bedřichův Sv.. Frant. Jozef hrabě Zichy

ves u Mostu, po níž se nazývali ok. r. 1238
Ahně a 1240 Bojslav a Vít ze 5., 1254
Tomáš. 1295 Jan. Ve 14. st. byl tu far.
kostel L 1355 byl jeho patronem Bedřich,
po němž S. přijmení zdědil. Jiný B. a Jan

potom získána od starohrabat z Salmu.

Erb: Červ. štít, na něm věž stříb. s okny,
cimbuřím a černou sedlovitou střechou a
zl. makovicemi, před tím hradba s branou
otevřenou. (H. Xll. 284, K. Seidler, Kro
bratr z Ředhoště
žil 1404. Jan : R. nika Světlé.)
přip. se 1423—1432. L. 1470 držel S.
Světlé hory, část Šumavy za Vimber
Jan Buben. Později tu seděli Světečtí kem, něm. Lichtbuchet, jež se tak r. 1531
: Černčic, zejména 1523 bratři Jan a nazývá.
Mikuláš, z nichž onen S. k Bílině prodal.
Světlíce (staroněm. Lichtenfeld), ves
L. 1559 stal se zase samost. statkem u Humpolce_ ok. r. 1252 od Jindřicha
Kaplířů ze Sulevic a l. 1582 k. mincmistra v Humpolci na gruntech ko
stela Vyšehradského založená a
k Bílině po druhé.
Světlá (staroč. Stará Světlá), farní Němci osazená. Až do roku 1421 byla
ves pod Ještědem, prvotně klášterec řádu v držení Vyšehradské kapitoly, pak patřila
sv. Jana Jerusal., který podlé jedněch za do r. 1559 k Lipnici, vl. 1559—1601
ložil Chval ze Všemě & podlé jiných po k Humpolci a 1601—1850 k Heralci.
Světlice neb Světlík, název pan
tomek jeho Vykart z Polné. Za neznámé
doby přenesen tento klášterec na Dub a ského sedění, po němž se nazýval ku
tento nazýván nějaký čas Novou Svě konci 12. st. Smil Světlický, snad prvotní
tlou. V Staré S. zůstal farní kostel, jenž název hory, na níž stojí Lichnice.
patříval do r. 1624 k Dubu a v l. 1624
Světlík (něm. Kirchschlag již r. 1283,
až 1850 k Starému Dubu. Kostel ]. 1728 avšak pův. Lichtenwerd), farní ves u Krum
znova vyzdvižen a fara obnovena 1763. lova. Vítek z Krumlova daroval l. 1258
Od S. jest pseudonym Johany Mužákové zdejšípodací klášteru Drkolenskému.
roz. Rottové.
Tehdá byl S. trhovou vsí, pak městečkem.

Světlá, Nová Sv., dřívější pojmeno L. 1300 držel je Oldřich z Vyšního,

vání Čes. Dubu.

1331 byl S. rozdělen mezi Bolecha, Před

Světlá n. Sázavou, městec, !. 1318 bora a Chvala, v pozdějších dobách bylo
s kostelem a' tuším farou a majetek kl. ještě více držitelův. Některé části kupo
Vilémov.
Od 15. st. držena k Lipnici. vali pp. z Rožemberka již ve 14. stol.
Burjan Trčka z Lípy prodav tuto pře V l. 1483—1850 patřila část k zámku
stěhoval se na S., již rozšířil v městečko Krumlovu, část k Pasovarům, k nimž před
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tím skoupen, v l. 1624—1850 pak městu|tvrzi seděl 1358 Bořivoj, později Zachař
ze
Krumlovu, něco také v 16. st. ke Slav a Bořivoj, předkové Litovských
Svinař. L. 1401 seděli tu vl. ze Vše
kovu. Kostelní knihy založeny 1676.
Světví (něm. Gschwend, dříve tuším radic, pak Jan z Landšteina (Tj. 1462)
Zwellarn), ves u Nových hradů, n. s tvrzí, a syn jeho Vilém, l. 1483 Jan Běško
1383 statek “Petra a Zachaře z Žestova vec z Proseči & 1503 Jindřich Berka
a 1394 Oldřicha, syna Petrova. L. 1435 z Dubé. V 16. st. patřily k Litni, po
dostalo se Erazimovi z Michnic a Jan— zději ke Všeradicům a od 18. stol. zase
kovi Žestovci. Vilém, syn Erazimův, za byly samostatným statkem. (H. Vl. 91.)
l'ožil Cuknštein, k němuž S. připojil.
Svinařov, ves u Smečna, n. s tvrzí,
(H. Ill. 257.)
která patřila před r. 1328 Bořitovi ze

Světy,

Světí,

ves u Hradce král., Smečna

a pak kapitole- Vyšehradské,

]. 1365 farní ves. Podací patřilo Něme která jej později prodala. Ke konci 14 st.
ckým křižovníkům, po nichž násle seděl tu Bernart Zloděj a 1422 Aleš Hříč
dovali1436—1482 Salavové z Lípy z Pozdně, po němž následoval ok. ]. 1463
a pak do r. 1547 Hradecká obec. Kromě vnuk Albert. L. 1536 patřil již ke Smečnu.
toho tu byly drobné statky. S. koupil

1548 Hamza ze Zabědovic

a drželi

pak tvrz potomci (Jan ml., 1593 Jan Jiří,
1623 Karel Jaroslav a po něm Jan). Jiní
z téhož rodu seděli na jiném dvoře. Léta
1626 k. S. k Nedělišti. Fara v 17. st.
zanikla. (H. 11. 244, M. VI. 26.)
Svídná, n. ves u Malikovic (Smečna),
která již 1. 1382 k Malikovicům patřívala.
L. 1471 byla pusta.
Svídnice, ves u Chrudimě, l. 1349
sice farní ves, ale kostel stával na Pra
čově. (Viz Pračov.) S. bývala přísl. klá
šterce na Pračově a klášt. Podlažského.
V 16. st. patřila k Zaječicům, 1580 od
dělena ke Smrčku a s ním přip. k Nase
vrkám.

Svijany (pův. Sviňané),

(1—1.v111 141.)

Svinary (pův. Svinaři), ves u Hradce
král., jež se přip. 1379. S. patřily do
r. 1547 obci Hradecké, něco později ke

Slatině. Pak následoval Dobec Vranov

ský z Doubravice
a po něm 1578
Bernart a Jiřík, bratří z Dobřenic, a
1603 Jan Mareš. Nedlouho potom přip.
ke Smiřicům.

Svinčany,

farní ves u Přelouče, po

níž se nazývali r. 1226 Křišťan a r. 1244
Vlček ze Sv. R. 1349 byl tu farní kostel,

jenž postoupen k bisk. Litomyšl. 2 vladyk
zdejších známi jsou 1318 Příbek, 1384
Strnad, 14oo Mikeš, Zdeněk, M. Heřman.

Jindřich Lacem bok z Chlumu pr. S.
vesu Tur (1397) Janovi ze Zdechovic. Po něm

nova, n. s tvrzí, až do r. 1420 přísl. kl. následoval 1440 Bohuněk z Lepejovic

Hradištského. L. 1437 zastaveny Hynkovi a pak Dubánkové z Duban. Později
a drženy k Malé Skale patřily k Tuněchodům, do r. 1539 obci
(také k Rohozci) až do r. 1565, kdež se Chrudimské & odtud k Cholticůrn. (H. I.
dostaly za díl Jaroslavovi z Vartem 208.)
Svínčice, ves u Bíliny, jež se přip.
berka (1- 1602). Po něm dědila manž.
Anna Kateřina a druhý její manžel Jáchym r. 1207 a patřila do r. 1420 klášteru
L. 1420 odcizena klášteru
Ondřej Šlik (1- 1621). S. pak zabrány Oseckému.
astaly se lénem knížectví Frýdlantského. a byla do r. 1463 v držení zápisném.
L. 1624 dostaly se Maximilianovi z Vald V l. 1463—1850 zase patřila klášteru.
šteina
(1- 1654), jehož potomci S. do Týž odprodal 1577, jeden dvorec dědičně
r. 1814 drželi. Odtud patřily knížatům HynkoviRausendorfovi
ze Šprem

z Valdšteina

Rohanům.

Sídlem panství stal se pak berka.

Sychrovský zámek. (H. X. 209.)

Svinaře (pův. Svinaři),

Povstal tu pak popl. dvůr s tvrzí,
jenž byl do r. 1610 v držení tampa

ves u Be chův a pak Tomáše Tyzla

rouna, jež se přip. v zakl. listu Vyšehrad. Tomuto 1623 zabrán
(1088) a v pověstech o sv. Ivanu. Na k Paředlům.

z Doltic.

a později držen

Svině,

Svině — Svítkov
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překlad německého Saubach, z Běšin

Ti ji drželi do r. 1650, kdež
Později přip.

jenž se roku 1613 vyskytuje, lépe česky prod. Alžbětě Baulerové.
Hutná neb Střízová.
k Liblínu.

Svinělusky, v 16. st. název vsi Vésky
Sviňomazy (i Sviňomasty), ves
u Němčic (Strakonic).
u Stříbra, ]. 1379 statek Sulka a Kunv
Sviníhlava (německy Zwinelag), ves ráta, pak obyčejně přísl. blízkého Hrádku,
u Rožmitála (Vyšního brodu), kterou Ba s nímž přip. ok. l. 1520 k Trpístům.
vor ze Strakonic (1312) Janovi z Vra
Svinov (i Svinava, podlé něm. Schwi—
cova prodal. Ok. l. 1344 koupena ke nau), ves u Toužimě, prvotně přísl. Be
kl. Vyšňobrodskému za peníze,které
čova, od r. 1316 vladyčí statek (1394
daroval Petr z Rožemberka.
Jan, 1456 Jindřieh). Od 16. stol. patřil
Svinišťany (dřívei Svidnišťany), k Toužimi.
ves u Jaroměře, l. 1418 statek Bavora a
Sviny trhové, město, n. s hradem,
Petra, synů n. Jana Švába, l. 1512 k.
který držel 1263—1268 Ojíř Vítkovic, po
od obce Hradecké, již do r. 1530 patřila.
něm pak Vok a synové jeho Jaroslav, Se
V l. 1539—1597 patřily S. obci Jaro zema
a Ojíř Po Ojíři dědil Ústský klášter
měřské, pak drženy ke Chvalkovicům a
a po něm Vilém z Landšteina
(1327).
l. 1568 byly údělem Zdeňka Chvalkov Tento
získal také druhou část, kterou

ského z Hustířan

(1-1573), po němž míval 1338 Zaviše. Synové jeho Ojíř &

následovalo příbuzenstva. L. 1615 držel
drželi S. po polovici a prodali 1359
je Václavst, Bukovský z Hustířan Vítek
S. pánům z Rožemberka. Tito vysta
a pak VáclavZáruba : Hustířan, po věli tu velký farní kostel a připojili S.
jehož smrti _zabrány & prod. 1635 Ferd. k Novému hradu. Léta 1420 vypáleny
z Bukové.
od Rakušanův, t. r. hrad- a město opa
nováno od Žižky a Táboři je drželi pod
holdem. Oldřich 2 R. obdařil (1454) zdejší
soukenníky. V 15. st. spustl hrad s kapli
sv. Jana &nadání této přeneseno do Krum

Rudolfovi Lažanskému

Potom přip. zase ke Chvalkovicům.
Svinná, ves u Rychnova, prvotně přísl
hradu Skuhrova a pak Solnického zboží.
Po r. 1595 obd1žel ji za díl Karel z Vlka
nova, jenž tu tvrz vyzdvihl. Týž propadl
pak své jmění (1623), jež zase k Solnici
a Kvasinám připojeno. (H. II. 211)
Svinná, ves u Hostouně, n. s tvrzí'

lova (1462). Obdrževše obyvatelé (1418)
královské právo, dostali l. 1481 a 1482
majestáty na jarmarky, pivovár a míli,
svobody 1596 od Petra Voka a 1612
na níž seděli 1362 Ota Rys _a 1379-—
Jana Jiří ze Švamberka, která pak od
1403 syn jeho Častovoj, 1438—1464 hrabat z Buquoy potvrzovány. L. 1850
.Sezema z Lomu a 1489 Jan Rakous staly se S. sídlem c k. úřadův. Erb:
z Kozolup.
I.. 1544 patřila S. k Míř Modrý štít, na něm stříb. hradba se stín
kovu a s ním přip k Horš. Týnu. Snad kami a branou otevřenou, v níž zlatá
odtud pocházeli 1235 Slavibor a Pavlík, růže. Nad branou věž s oknem, cimbuřím,
synové Ot01i.
červ. sedlovitou střechou a zl. makovicemi.
Svinná, ves u Stříbra, již koupil klá
šter Kladrub. r. 1231od kláštera (H. III. 238.)

Oseckého.

L. 1407 seděl tu Petr z Lu

hova. Pozdějik. ke Stříbrské

obci,

jíž do r. 1850 patřívala.

Svirajíce viz Své radice.

Svitava, přítok Moravy, který se r. 1110
připomíná.

Svinná, ves u Zbiroha, n. s tvrzí,
Svítkov (prv. Svietkov), ves u Par
léta 1355 na vladyčf statky rozdělená, dubic, z níž vycházel plat ke kl. v Opa
z nichž větší díl měl 1379 Bozděch. Mezi tovicích. L. 1465 držel jej Prokop Liška
„bojovníky 1421 vynikl Rous ze S. V 15. st. z Vysoké. V 16. st. žil rod Svítkov

seděli tu Pra ckové, po nich následoval ských ze Škudl.

ok. l. 1519 Petr Levhart

z Vydžína

.(1- 1545) a dědili po něm Běšínové

S. patřil od konce

15. st. ke Kunětické hoře a pak k Par
dubicům.
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Svojanov — Svojšice

Svojanov (staroněm. Furstenberc), mě který drželi 1370 Ješek a 1371 Vnouček
stys se starobylým hradem. Tento založen ze Chlumu a 1415 Jan odtudž, jenž byl
ve 13. st. dostal se od králové Kunhuty s Husem v Kostnici, 1437 Albert a Vilém.
Zaviši Vítkovici, druhému jejímu manželu. L. 1524 měl jej Bedřich z Elsnic,
po
Václav II. odřtav mu jej, zastavil jej 1289 němž následoval 1543 syn Mikuláš s bra—

BedřichoviMalému markrabí Míšen třími. L. 1548 k. S. Jindřich Rodvic
sk ém u. Když byl vyvazen, zůstal jměním z Frydrštorfu
(1- 1578). L. 1591 k.
po níž jej
komorním a spravován skrze purkrabí od Barbory Vartemberské,
(1354 Ješek, 1356—1368 Michálek z Vla převzal druhý manžel Václav st. Berka
šimě). Okolo l. 1420 zastaven Oldřichovi z Dubé. Ok. [. 1612 vyženil jej Zdeněk
z Bozkovic
a vyhlášen !. 1437 za věno Libšteinský z Kolovrat, patřilpak
královnino, ale přece zůstal v moci Ješka od r. 1647 Knoblochům, od r. 1671 Pach
a Jindřicha, synův Oldřichovšcl. (1447 tům, pak pp. z Golce a od r 1750 ke
a t. d.). Po nich následoval 1488 Pavel Sloupu.
z Jenšteina

a 1504 Jan, syn Ješkův;

Svojšice (pův. Svojšici,

čeleďSvoj

ten prodal S (1510) Ladislavovi z Boz šova), farní ves u Kouřimě, po níž se
kovic, po němž následoval 1512 Mikuláš nazýval r. 1241 Milota ze S. Ve 14. st.
Trčky z Lípy. V držení Trčkův zůstal byl tu far. kostel, jehož patrony byli 1360
S. přes 20 let. L. 1547 zapsán Václavovi Kunata, Jetřich & Bohuněk a 1370 Jan

Žehušickému z Nestajova('i'1555), ze Střimelic.

1390 seděli na tvrzi vl.

jehož synové Hertvík a Jan panství po zToušic, od r. 1427 Zásmučtí, 1460
sobě drželi. Po Janovi ('l- 1578) dědila Pavel Sekretář z Kostelce, později

manž. Bohunka z Hustířan

(1- 1583), Amchové z Borovnice

(1481—1546),

po jejíž smrti panství rozděleno. S. drželi Po vystřídání několika rodů k. je 1606

pak Zárubové

z Hustířan (BohuslavKarel Mrácký z Dubé, jemuž sice 1622

'l- 1591, He1tvík'l' 1639, Karel 1- 1657,
Bedřich Hertvík 1- po r. 1683, František
Karel 1- 1714, Jozef Antonín). Potom násl.
hr ze Salmu a různí držitelé na mnoze
z městských rodin. (H. I. 115.) Městečko
(prvotně jen ves) r. 1484 obdrželo první
svobody a 1488 majestát na trhy. (Viz
Pam. arch. l. 347.) Za erb má S českého
lva bez koruny.

zabrány, ale vráceny synu Karlovi Euse
biovi. Pak následovali 1638 Anna Kamila

z Enkefurtu,
1677 Michael Osvald
z Thunu, jenž tu zámek vystavěl. Od
r. 1738 patřilyAlthanům. (H.Xll. 243.)
Svojšice, ves u Přelouče, n s tvrzí,
1365 sídlo Mikšovo, a později Kateřiny
ze 5 (1405), skrze niž se S dostaly

v drženíRuthartův

z Malešova. Po

Starý Svojanov, ves u předešlého, zději tu seděli Jan ze S. (T 1497) a syn
v níž byl ve 14. st farní kostel. Fara jeho Petr (1- c. 1523). Skrze Kateřinu
1786 přenesena do městečka. (P. A. I. ze 5. dostaly se v držení Jiříka z Ger-—
štorfu, třetího jejího manžela Po něm
349-)
Svojetín, ves u Rakovníka, l. 1318 ('i' 1558) drželi je vnukové Jiří a Jindřich
sídlo Jencovo, 1437 Oldřicha, avšak část a od r. 1568 onen sám (1- c. 1597) Od

byla do r. 1420 kapitoly

Pražské. dcery jeho k. je (1599) Johanka Gerštor
fová z Rokyc ('l' 1620). Synu jejímu
držen pak Štěpánovi zabrány 1623 a prod. k Chol
k Olešné. Od r. 1650 byl zase samost. ticům. (H. I. 203)
Svojšice, ves u Březnice již daroval
statkem & od sklonku 17. st. patřil zase
k Olešné
kníže Oldřich (ok. r. 1030) klášteru
Svojkov, 1395— 1644 ves v Boleslav Ostrov. Tomuto 1310 potvrzeny a drženy
sku, snad část Albrechtic neb Zásady; pak k Tochovicům, při nichž ještě v 16. st.
l.. 1530 patř1l S. ke Krakovci, odprodán

r. 1539 Václavovi z Pibru,

1538 patřil k Malé Skále a od r. 1547 zůstávaly. Od r. 1615 patřily k Březnici,
k Albrechticům.
Svojšice, farní ves u Sušice, n. s tvrzí.
Svojkov, ves u Hnidy, n. s hradem, Patt-ony byli 1366 Ondřej. 1380 Frana,
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Svojšín — Svržno

Vyntíř, Kunrát, 1396 Markéta Vernilová.
Svratka, město nad Svratkou, ode
Od r. 1401 vládl tu Jan, předek Cílův dávna přísl. hradu Rychemburka, l. 1349
ze 5, kteří tu (Chval, 1491 Jan a Petr, s farním kostelem, jenž přivtělen k bi
1555 Václav, pak tohoto synové a jich skupství Litomyšlskému. L. 1485 přip. se
potomci) až do 18. stol. seděli. Asi od jako městečko, ale protože nedostala od
r. 1609 byl statek na dva díly rozdělen. pánů svobod, pokládáni obyvatelé za se
Na jednom seděli Cílovél na druhém Ko dláky a chalupníky. L. 1834 obdržela S.
cové a Běšínové. L. 1713 fara obnovena. povolení na trhy a l. 1867 povýšena na
Samostatným statkem byly do r. 1850. město. Kostel v 1. 1787— 1789 přestavěn.
(H. XI. 124, M. XX. 40, Gabriel, Děje Erb: Štít shora polovičný, v pravo pole
zlaté 'a na něm ostrva o čtyrech sucích
Sušice.)
Svojšin, farní ves u Stříbra, jež se své přirozené barvy, v levo stříb. pole a
přip. r. 1176. Předkové Zmrzlíkův ze na něm strom i s kořeny. (Adámek, Sbor
S v. byli Oldřich & Beneda (1175), synové ník okr. Hlineckého.)
Ctiborovi, onoho synové Ctibor 1196 
Svrčevec (obecně Cvrčoves), ves
1251 a Beneda (1228—1238), Ctiborovi u Klatov s tvrzí, na poč._14. stol. sídlo
synové Beneda a Oldřich, v l. 1289 až Oldřichovo, 1339 Půtovo. Pak následovali
a 1419
1323 Beneda, 1329 Jindřich, 1358—1362 1379—1395 Bušek z Pušperka
Beneda. Tehdá tu byl far. kostel a od Sezema. L. 1484 držel jej Otík Kamý

po němž dědili 1501
r. 1407 dvě fary. Od 15. st. seděli tu vl. cký ze Stropčic,
Svojští z Nalžov, a to až do r. 1554. Jan a Hynek Kaniětí z achrova.
Přiženili se sem Přichovští a drželi S. L. 1510 k. jej Jan Jeníšek : Újezda
(1554 Jiří, 1574 Jan [1' 1597], pak Václav
& Albrecht, pak Jan Vilém, 1696 tohoto
synové, 1705 Antonín, pak Václav 1- 1781,
a syn jeho František) až do r. 1795. Pak
následovali rytíři Bigato & od r. 1812

Junkerové.

Ve S. narodil se 1707 arci

(1' 1565). Po něm jej drželi dva synové,

každý polovici. Polovice ty skoupil v le
tech 1617—1622 Přibík J. : Ú., ale prodal

jej potom jezovitům

Klatovským,

kteří jej připojili k Dolanům. (H. 1x. 48.)

Svrčovíce

(ob. Cvrčovice),

ves

biskup Antonín Petr. Kostelní knihy za u Brandýsa n. L.., v níž byl farní kostel
loženy 1633.
již před r. 1370. S. patřívaly ke kanov
Svojšovice Svošovice, Sošovice, nictví kostela Praž. Cís. Zikmund zastavil
ves u Říčan. část patřila 1400 k Říča je 1437 Vaňkovi a Janovi z Vodic. Od
z Te
nům, 1407—1513 k Tehovu, 1430 ke r. 1476 drželi je Markoltové

Kamenici, pak celá ves obci Pražské dražic (1476 Jan), pak Mutrplosové
(Václav 1- 1558 a synové
Novoměstské. Té zabrány S. 1547 a : Tedražic
prod. 1552 Hanušovi z Renšperka. Od jeho Jan a Mikuláš). L. 1584 vyplaceny
a prod. 1586 dědičně Mikuláši Brykná
té doby patřily k Úhřiněvsi.
Svořiž (pův. Svojžiř, od osob. jména rovi : Brukšteina. L. 1623 zabrány,

byly pak v držení Beníků : Petrš
ajich potomstva, od r. 1666 Ra

Svojžir), ves u Jistebnice, ve 14. st. přísl.
dorfu
Přiběnic, ale od 15. st. k Jistebnici.

šínův a 1682 přip. k Vinoři.
Svošovíce viz Svojšovice.
Svrkyně, ves u Smíchova, v níž byl
Svrabov (obec. Srabov), ves u Tá farní kostel již před r. 1311. Léta 1318
bora, l. 1318 sídlo Bartušovo. Ve 14. a přivtělen ke klášteru Břevnov., jemuž
15. st. byly tu drobné statky, v 16. st. také ves do r. 1420 patřívala. Od císaře

dvůr Kotečníkův z Domaslavě. Od Zikmunda zapsána Rynšovi ze Zejdli
r. 1560 patřila ves Táborské

obci. Na kovic a Janovi z Prahy. L. 1443 získána
dvořeseděli dlouho Jenšíkové : Ježova. k Buštěhradu a stala se později dědičnou.
Svratka, Svratčice, přítok Moravy, jež Fara za neznámé doby zanikla.
se přip. r. 1243. K r. 1366 jest také řeč
Svržno, ves u Hostouně, n. s tvrzí,

o

erné S., přítoku jejím.
Místopisný810vník:Část historická.

1233 statek Radoslavův, po němž tu byli
64
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Svučice — Syrovatka

1251 Bohuše, 1282 Cha, 1291 Bohuše
Sychrov,
Ve 14. st. bylo S. rozděleno. Od r. 1410 Housky.

n. ves a l. 1545 přísl. hradu

následovalipp. ze Švamberka

názvy krčem, jedné (1546)

(1410

Sychrov,

Jan Bavor a Přibyslav, 1490 Bavor, 1508 u Dubče (ÚhřiněVSi), druhé (1659) u Je
ze Že třichovic (Sedlce).
berku (1513 Jindřich, pak syn Jiří). Vác
Synčany, ves u Chrudimě, n. s tvrzí,
lav z Rabšteina
k. dvě polovice S. a [. 1415 sídlo Filipovo a Martinovo. Část
držel je nějaký čas sám (1- 1552). Dědil po patřila do r. 1547 obci Chrudimské,
něm Mauřic Šlik (1-1578)a posmrti tohoto část k. 1543 od Kateřiny : Potšteina
spadlo na držitele Hostouně. (H. IX. 116.) k Rosicům Jindřich Talacko : Ještětic

Jan). Po nich seděli tu Planští

Svučice, Svudčice iSvujčice. ves (1- 1600)

u Drahenic (Březnice), jež se 1. 1299 přip.
L. 1323 patřila ke Zvíkovu, ale bylo tu
také manství Karlšteinské, jež k. 1460
k Uzenicům, k nimž i zpupná část do
r. 1579 patřila. L. 1579 dostala se za

dostav S. na díl, vyzdvihl tu
tvrz, kterou drželi po něm synové, napřed
Hynek, pak Václav Šťastný. Tomuto za
brány :: prodány 1630 k Rosicům. (H.l

223)

Syneč, véska u Kostelce 11.Č. 1.,l. 1235
díl Bedřichovi z Běšin a odtud byla
v držení Běšínův (manství patřilo v 17. st. statek Zdeslavův, 1295 Luckův, 1316 Chva
ke Drahenicům) až do r. 1724. Tehdá k. lův. Ve 14. století byl tu vladyčí statek.
k Drahenicům & zámeček ok. l. 1600 od L. 1420 seděl tu Mírek, předek Mír
kův ze Solopisk, kteří (1527 Jan, před
Běšínů založený zbořen.
Sýcín, ves u Ml. Boleslavě, v níž byl r. 1543 Jiřík, pak Jan “1"1571, pak Jiří
arní kostel před r. 1356. Tehdá držen a Jan Zikmund, pak tento sám) tu do
S. k Dobrovicevsi, ale od r. 1358 patřil r. 1623 na tvrzi seděli. L. 1623 zabrán
pánům z Vartemberka,
napřed Kum a prod. ke Kostelci.
Synutec, Symnutec, ves u Bíliny,
burským, potom Kostským, konečně Zá
kupským (1391). R. 1425 měl jej Václav jež se přip. 1341. Do r. 1421 patřil kl.
z Sukorad
k Charvatcůrn. V 16. stol. Oseckému a l. 1421 zapsán ke Střekovu
opanovali jej
patřil S. k Dobrovicevsi, ale 1. 1615 tu &Lovosicům, ale Lounští
a drželi do r. 1454. Zápisem se dostal
držel statek Jan Vojtěch: Valdšteina.
1469 vladykám z Černčic, později patřil
Fara v 17. st. zanikla.
Sychrov, zámek a ves u Turnova. Ves k Postoloprtům a od 17. st. až do r. 1850
se přip. od r. 1608 jako přísl. Malé Skály, k Libčevsi.
později přip. k Albrechticům a dostal se
Syrová hai, n. ves, nyní položení >na
v držení Lamottův z Frintroppu. Staré vsi< mezi Vlkovem a Žakavou.
L. 1690 tu postaven zámek a l. 1693 L. 1601 byla pusta a patřila ke Spal.
dostavěna při něm kaple. L. 1740 přik. Poříčí.
statek tento ke Svijanům. Tyto pak pro
Syrovatka, ves u Nechanic, n. s tvrzí,
dány 1820 Karlovi A-lanovi Gab. z Ro 1339 statek Svechův. l... 1410 držel je
han, jenž zámek nákladně přestavěl. Kníže Matěj z Dobřenic, vl. 1451—1480
Kamill (1- 1892) zvelebil zámek a zahrady Jan ze 5. Na poč. 16. st. seděli tu Ha
léři z.ličíněvsi, pakRohovladové
při něm tak, že se staly pověstnými.

Sychrov, Hrádek Sychrovský, n. z Bělé. Po Janovi st. z Dobřenic

malý hrad, vlastně venkovské opevnění ('i' 1593) měly ji dcery, 1598 následovali
.Rabšteina, jež bylo od 14. st. manským Mlazovští z Těšnice a 1604 Jan

statkem pp. z Rabšteina

štítu polovič Kryštof z Valdšteina.

V l. 1608—1613

ného. Poslední z nich, který tu seděl, byl seděl tu Jan Bernart Jestřibský;

od

Jan; od něho k. jej (1508) Kryštofz Gut r. 1629 měl je Jan Jakub de Vaghi.
šteína.
Týž jej 1. 1509 propadl a od Až do 18. st. měla společné držitele se
krále Vladislava připojen na dobro k Rab Starými Buky astatkem pozemským byla
šteinu. V 16. st. spustl úplně.

do r. 1850. (H. V. 347.)
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Sytno — Šatava

Sytno,

ves u Stříbra, jež se přip. L. 1389 držel ji Jan z Valdšteina,

po

v l. 1115—1239 v listech Kladrubských. němž se na ni táhli strýci jeho Štěpaničtí.
Od 16. st. vyskytuje se jako statek města L. 1438 odumřelo tu zboží po Janovi a

Stříbra, jež tu bylodo r. 1850vrchností. Haškovi z Lemberka, jež si vyprosil,
Sytová horní, ves u Jilemnice, až do Jan z Míkovic. Později patřila S. d.
r. 149: přísl. hradu Štěpanic a pak Ji- k Malé Skále a od r. 1538 k Rohozci.
lemnice.
Adam : Vartenberka prodal S. d. Jindři

Sytová dolní, ves u Semil, okolo chovi ze Smiřic
1. 1320 statek Havla Houby z Lemberka.
k Semilům.

(1557) a odtud patřila

Š, Sch.
Šabina, Schaben, staron. též Scheben Založeny tedy r. 1704 tak zvané Hadí
(Scheibenť), ves u Falknova, 1309 statek lázně neb H studánka a nedlouho potom
kl. Valdsaského,
ve 14. st. Leuchten následovalo zřízení kamenných lázní.
berské léno. L. 1409 seděl tu nějaký Je rostl v následujících dobách tak rychle, že
třich. V 16. a 17. st. byl tu samostatný
statek, který později přip. k Falknovu.
Šaflérov, něm. Schauflern, ves u Vyš
ního brodu, l. 1349 sídlo Oldřichovo a
1385 Mikšíka z Veselé. Část patřila již od
r. 1379 ke hradu Rožemberku.
achov, ves u Kostelce n. 0., v níž
byl farní kostel před r. 1366. Š. patříval
ke tvrzi Borohrádku a přip. se již r. 1342.
Fara později zanikla a kostel stal se filiál
ním k Borohrádku.

Šalmanovíce,

ves u Třeboně,od 14. st.

přísl. Třeboňského panství.

v 19. st. s Teplicí splynul.

anov,

ves u Rakovníka, n. s tvrzí,

l. 1296 statek Petra a Kunráta, synů
Bohuslavových. Ve 14. st. byl tu farní

kostel. Podacími pány byli pp. ze Šprym
berka a zdejší zemané. Větší část vsi

drželi 1413 Jan Kněžátko
a Hanek,
bratří 2 Krakovce, jinou pak pp. z Ří
čan. Jednotlivé části skoupeny do r. 1525,

když tu seděl_Petr Holý z Chrastu.
Pak následoval 1539 Vilém Sviták

z Landštejna a Burjanertby.
]. 1550 přip. k Petrovicům.

arfštein viz Ostrý.

Ok.

(l—l.Vlll. 117)

Šamoníce, ves u Písku, až do r. 1547
árka,
jezdec. farní ves s kostelem
přísl. obce Písecké, pak statek komorní sv. Matějejjež byla již 1. 1334 v držení
a od r. 1553 přísl. Sedlce. Na dvoře ve proboštství
u sv. Víta. Ve 14.a 15.
vsi seděl Ludvík Lorecký z Elkouše, stol. byl tu farní kostel. Asi 1. 1451 da—
jenž !. 1571 s manž. a dvěma syny od rován týž statek od Pražan Janovi Šár
své vlastní čeládky zavražděn. (Viz ČČM. kovi. V l. 1449—1462 měl jej v zápis—
1832, str. 314.)
ném držení Prokop ze Š., 1477 Jan, jeho
anov, Šonov (něm. Schónau), část syn. Později zase získán ke kapitole.
města Teplice, před tím samostatná obec. V 17. st. zanikla fara, ale když byl kostel
. založen na klášterství Teplickěm jako ]. 177o znova vystavěn, fara l. 1771 ob
ves a dostal se r. 1437 v zápisné držení novena. (P. A. Vll. 165, Časop. spol. přát.
Jakoubka z Vřesovic; od r. 1478 pak star. Vll. 45.)
držen k Doubravská hoře a r. 1511 pro
árka u sv. Jana, farní ves nad přede—
měněn v dědictví zpupné Ještě r. 1561 šlou u Nebušic, ok. l. 1400 statek klášt.
L. 1680 byl tu hřbitov
nebylo tu více než 8 osedlých. V 16. st. Strahovského.
vešlo v obyčej, že se venkované ve zdejší pro ty, kteří na mor zemřeli. Při něm
teplici, která tvořila velké močidlo. kou založen v l. 1713—1719 kostel, při němž
pávali. Teprve Frant. Karel hr. Clary za císař Jozef ll. zřídil lokalii. L. 1857 tu
ložil tu r. 1702 sirné lázně a přiměl obec zřízena fara.
atava viz Žatoň.
. k tomu, aby teplice své zužitkovala.
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Schauflern

Schauflern — Šelmberk
viz Š a fl 15r o v.

Šebířov, farní ves u Ml. Vožice, n.
Šaunštein (Schauensteln), n. hrad s tvrzí, 1318 statek Oldřicha a .Buška.
u Vysoké Lípy na skále řeč. Raubschloss. Ve 14. st. byl tu far. kostel. Potomci

z Še
z Dubé, zdejších vladyk byli Beřkovští
Š. pak drželi 1493 Šebířovští
a z Křekovic, 1523 Albrecht Cipla
a držen ok. l. 1446 od z Kravska
(1' l. 1542). Později patřil

Vystavěn byl od pp. Berkův
obléhán 1431 Drážďanskýmí,

bvl nějaký bířova.

čas v zástavě Jana z Vartemberka
na Blansku

Berkův ke hradu Vildšteinu v Sasích.
k Šelmberku a Neustupovu a konečně ke
Šebanovice, ves u Neveklova, 1 1401 Zvěstovu. L. 1614 oddělen a držen pak
k No
statek Olbrama Uhra a l. 1410 Hynka. od Dvořeckých zOlbramovic
L. 1438 držel je Předbor ze Chřenovic. vému Podolí. Léta 1674 k. k panství Vo
Před r. 1530 dostal je Arnošt Řepa žickému. (H. IV. 243.)

z Neveklova a připojil je k Tloskovu.
Šeberov, ves u Karlína, jež patřila až

Šebířov víz Žebířov.

Šejba, ves u Nových hradův, n. s dvěma
do r. 1549 k Chodovu a pak se dostala tvrzemi, 1360 statek Ojířův, 1419—1452
na díl Petra Žďárského z Chrastu.

Ondřeje Sokolíka

z Dubé, po němž

Odtud byl samost. statkem, který se do následoval syn Jan. Do r. 1528 držela ji

stal r. 1590 Jakubovi Ledčansltému

Anežka ze Žeberka a 'l. 1533 prodána
: Popic ('i' 1599), po němž následovali
Joštovi z_Rožemberka,
jenž ji připojil
synové. V 17. st. drželi jej Míchnové
k Novým hradům. (H. III. 260.)
z Vacínova,
kteří tu zámeček vystavěli.
Šejnov
(u
Lužičanův
Nová
Krupka,
Ten pak koupen 1704 od benediktinův
špatně Bohusudov
zmatením s Bohu
u sv. Mikuláše a od nich připojen k Cho

sudovem 11Teplice), farní ves u Krupky,
dovu a 1728 ke Kunraticům.
ebestěnice, ves u Čáslavě, ]. 1318 prvotně snad týž, jenž se nazývá l. 1406
statek Vilémův a 1415 Albertův, ale vedlé novým kostelem u Krupky. V 16. st. Patřil
toho také přísl. hradu Chlumu. V 15. st. tento kostel k němuž již bývaly poutí, ke
byl tu manský statek 1450 Jana Prud hradu Kyšperku. Dvůr zůstal pak při statku
kého ze Lhoty, pakJanovských ze Soběchlebském, avšak kostel daroval Ru

Soutic. V 16. st. patřily ke Krchlebům, dolf Il. (1584) Jiříkovi z Lobkovic.
dostaly se 1595 za díl Adamovi Stude Tento rozšířil kostel, jenž se pak dostal

neckému z Pašiněvsi

a byly samo jezovitům L. 1619 sice tu zavedeny řády

pod obojí, alel. 1624 zase obnoven starý
řád katolický. Kryštof Popel z Lobkovic
založil tu 1652 residenci jezovitskou, která
pak prospívala velice, když nabyla statku
Soběchleb jí 1665 odkázaněho. L. 1773
residence
zrušena, ale statek ponechán
(1315) kl. Plasskému. Asi vl. 1420—
1779 kostelu, při němž zříz. duchovní
1430 měl jej v zástavě Hynek Krušina
ze Švamberka &postoupil jej zase klá ' správa (17 98 proboštství).
Šelmberk, n. manství koruny České
šteru. V 16. st. byl pust.
Šebín (staroněm. snad Riesenberg), n. (1360—1636).
tvrz (hrad) u Levous, vystavěná bezpo
Šelmberk, pustý hrad u Ml. Vožice,
chyby od Půty z Ryzemberka odjinud založený před r. 1318; tehdá jej držel
statným statkem až do r. 1624. Později
patřily k Lipnici, 1667—1700 ke Krchle
bům a později kl. Sedleckému.
Šebíkov, n. tvrz a ves, nyní les u Žeb
nice (Plas) Petr z Š. prodal týž statek

ze Mšeného před r. 1279. Potomci jeho Přibyslav ze Křimína, předek pp. ze
Ten měl syny Přibíka &
seděli tu ve 14. stol. (1362—1376 Jan), Šelmberka.
pak měli . Předbor z Ronova a syn Drslava (1341) Z potomků žili ve zdejší
jeho Předbor. Tento jej prodal 1415 Vi krajině 1349 Jan, 1359 Ondřej, Čeněk
lémovi Zajíci z Hazemburka. V 16. st. aVítek bratří, 1365 Beneša Vítek, 1380
byl pust, patřil k Budyni a Mšenému a Jindřich, 1390 Vítek a j. L. 1397 byl
od r. 1564 k Libochovicům.
držitelem Aleš z Ryzemburka.
Ná

Šemanovice — Ševetín

stupce jeho Albera z Těchobuze
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zapsal selici. Zbyněk Buchovec

z Buchova

jej (1431) Mikuláši z Hořic, jehož syn prodal l. 1495 polovici zboží Veselického
z Lípy,
Mikuláš )ej prodal-. L. 1505 seděl tu Před a . Mikuláši ml. Trčkovi
bor z Radešína s bratřími a prodal jej jenž je připojil k Opočnu. (H. II. 73.)

před rokem 1518 Albrechtovi Ciplovi
Šestajovice, pův, Šestajovici, ves
z Kravska
(1- 1542). Po tomto násle— u Brandýsa n. L., jež se dostala r. 1227
doval zeť Petr Mrácký z Dubé (T 1555.v křižovníkům Zderazským a jim do
Dědicem tohoto byl strýc Karel, jenž pro r. 1421 patřila. L. 1437 zapsány Heni

dal Š. (1586) Michalovi Španovskému kovi z Valdšteina
& byly odtud v zá
z Lisova. Ten jej připojil k panství Vo pisném držení světských pánův. Jan ze
žickému. Ještě ]. 1629 mohlo se na ' Šelmberka
je 1. 1500 vyplatil, ale od
bydleti. (H. IV. 219.)

synů jeho postoupeny ok. ]. 1510 Václa

emanovice, ves u Mělníka,'l. 1444 vovi Vrabskému

: Vrabí. Pak je měl

přísl. Kokořína, od r. 1539 sice zvláštní syn Adam, od r. 1527 patřily k Ctěnicům,
statek, ale od r. 1546 zase přísl. Koko od r. 1544 k Jenšteinu. L. 1584 dědičně

řína. Jiří Kaplíř

ze Sulevic

prod. je prodányMartinoviMamingárovi z Loku.

1587 k Bosyni, v l. 1669—1850 patřily Od r. 1585 byly v držení Hložkův ze
k Liblicům. L. 1803 vystavěn tu kostel, Žampachu, a to až do r. 1675, odtud
při němž zřízena 1868 duchovní správa. pak jezovitův.
(B. M. 780.)
Šestákov, l. 1560 pustá ves na panství
Šemberk, n. hrad u Tuchoraze. Okolní Konopišťském.
les nazýval se 1357 Kozím hřbetem, místo
Šestlice, ob. Česlice, pův.Šestlici,
hradu Hradiště. To vše se dostalo l. 1358 far. ves u Říčan, jež patřila r. 1228 ke

klášteru

Skalickěmu a od něho, statkům

tuším, hrad založen. L. 1542 byl již pust
a patřil k Tuchorazi.
'
emnice, ves u Karl. Var, jež patří
vala prvotně pp. z Oseka, ale ok. r. 1239

kláštera sv. Jiří, ale od r. 1325
byla vladyčím statkem. Ve 14. st. byl tu
farní kostel, jehož p_odacími pány byli do

roku 1373 páni z Říčan, pak rozliční
držitelé, od r. 1396 Mikuláš z Chlebova,

darovánasÚjezdem klášter-u Oseckému. po němž následovali dcera z polovice &

Ujezd zůstal v držení kláštera až do ]. 1461,
kdež připojen k Andělské hoře. Po jejím
spuštění držen ke Kysibli O kyselce zdejší
již 1. 1614 známé viz v Sommerově topogr.
Elb. 161.

syn z polovice. Onu polovici měl 1434

dorů

prebendakapitoly Vyšehradské, jež

až 1457 Zaviše z Valdšteina,
tato se
dostala před r. 1465 pánům z Říčan.

V 16 stol. patřily k Průhonicům a tvrz
zdejší spustla. Fara, která po r. 1620 za
Šenklivy (dříveŠenklhyfy, z něm. nikla, l. 1678 obnovena. (M. X. 91.)
Schenkelhof), samota u Něm. Brodu, na
Šešovice, n. ves u Olšan, léta 1325
jejímž místě stála r. 1278 ves Schenkel
je držela do r. 1420. V 15. sr. tu byly
Šenov viz Šonov.
statky Pražských měšťan. L 1524 k. k zá
Šepetely (pův. Šepeteli), ves u Lovo duší špitálu sv. Pavla v Praze. Zanikla

sic, 1318 sídlo Miloslavovo a Bavorovo,

bezpochyby v 17. stol. (Vinohradské listy
Od 16. st. přísl.
r. 1900.)
dílem Třebívlic, dílem Skalky, dílem Bí
Ševetín, farní ves u Lomnice k Budě
liny. dílem Koštic.
jovicům, již r.- 1360 farní, jež patřívala
Šerákov, německy Schirgiswalda, ves od nepaměti ku král. panství Lomnickému
v saské Lužici, jež bývala do 19. st. pří
a pak vl. 1435—1850 k Třeboni. Šimon
mým přísl. Čech.
Lomnický z Budče držel tu od r. 1585
Šeraz viz Všeraz.
dvorec, který 1630 prodal. V 17. st. za
Šestajovice, ves u Jaroměře, n, s tvrzí, nikla fara, jež zase ]. 1720 obnovena.
jež patřila v starší době bezpochyby k Ve (T. B. 100.)
v 15. st. přísl. Semče.

Ševitínsko — Škaňov
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Ševitínsko, n. ves v krajině u Horaž nův. Onen patřil od r. 1623 k Tupadlům,
d'ovic a Lnář, jež patřila r. 1228 ke stat k nimž koupeny ostatní dva od Robm
kům kláštera sv. Jiří.
hápův z Suché. Ok. ]. 1710 odprodány
Šibanov, správný český název vesnice a byly samost. statkem, jejž koupil 1760

Schieferau

u Pivoňky, l. 1586 její pří hrabě Filip Krakovský z Kolovrat.

Po něm mají druhé jméno. (Výr. Zpráva
ibenice, r. 1041 název nynější hory Včely Čáslavské 1885.)
Žižkova.
Šipín, far. ves u Bezdružic, v níž byl
sl čenství.

Šicendorf český (vlastněSchůlzendorf, farní kostel již ve 14. věku. S. patřil
lat. Villa sagitlarii),

ves u Něm. Brodu, k panství hradu Gutšteina. Kostel nynější

jež se přip. r. 1265. L. 1351 dostala se znova vystavěn l. 1709. L. 1788 zřízena
Čeňkovi z Lipého. Na tvrzi seděli od při něm lokalie a 1857 fara.
ípy, ves u Kralovic za Rakovníkem,
r. 1437 Jindřich Zboh z Pobipes,
1463 Matěj z Lípy, 1492 Jan odtudž. prvotně přísl. Krakovce, pak Všesulova,
Tento prod. Š. č. 1499 Janovi Bočkovi od sklonku 16. st. tvrz a statek Krakov

z Kunštatu
k Polné (H. XII. 171.) ských : Kolovrat (1588 Kryštof Jin
Šicendorf německý, ves u Polné, n. dřich, 1596 Abund, 1604 Anna Marie,
s tvrzí, na níž seděl 1483 Zich Kobík

z Opatova.

1620 Kryštof Jaroslav

a Jiří Albrecht,

Syn jeho Jan prod. 1512 1631 manželka onoho). Od r. 1631 vládli
lu Cukrové z Tamfelda, od r. 1671

. n. Hynkovi Bočkovi: Kunštatu

Mundové : Mundenfeldu. (H. VllI.
(1—1.W
71.)
114.)
Schieferau, česky Ši b a n o v.
Schillenstein, Schi ]he n ste i n, u Ba Široký důl, ves u Poličky, v níž b)l

k Polné.

vorů (z nepochopitelné příčiny), pojmeno roku 1349 kostel filiální k Sebranicům.
váníhradu Karlšperka neb Kašperku L. 1269 ještě tu vsi nebylo. . d. patříval
z větší části ke hradu Litomyšli a v le
Schimern, českyVším ary.
imín, n. ves v okolí Blovic, jež byla těch 1347—1421 byl stolním statkem bi
1545 pusta.
skupovým, druhá část patřívala k Poličce.
imonice, Šimonovice (pův.Šimo
Šíškov, n. ves (snad jen dvorec) u P—ří
nici), dv. popl., n. ves u Kletečná, jež činy, léta 1318 statek Bohusudův, ještě
patřilaod r. 1226 klášteru Želivskému v 15. století manství služebně ke Křivo
& l. 1303 znova vysazována. Přísl. Želiva klátu.
bylo až do 16. st. Mikuláš Trčka
od
Šitboř, vlastněÚjezd Šitboř a snad

prodal ji 1592 Kryštofovi Košetickému
: Horek, od něhož před r. 1608 pro
dána Janovi Sašmovi, svobodníku. Od
vnukův tohoto postoupeny l. 1682 zase
klášteru.

pův. Ješutboř,

farní ves u Ronšperka,

1248 statek Prkoše a Protivce, v níž byl
farní kostel sv. Mikuláše již před r. 1359.
Tehda tu seděl Dobrohost : Š., avšak část
patřila k Ronšperku. R. 1375 držel .
Šimonov, Šimanov, něm. Kellersdorf, Držek Slíva, od r. 1391 patřil vladykám
ves u Humpolce, v 15. st. přísl. klášter ze Štítar a k Bystřici, r. 1429 měli jej

ství Želivského, od r. 1559 Větrného bratří Zdeslav a Václav z Újezda. Po
Jeníkova, od r. 1608 Úsobí a pak Bran zději patřil Š. ke kl. v Pivonce a zůstal
šova. V l. 1719—1850 patřil Š. zase jejím přísl. do r. 1850. l.. 1626 založeny
k Jeníkovu.
kost. knihy. (M. XXVI. 84.)
Šímpachov viz Schónbach.
ítice, n. ves u Netolic, až do r. 1420
Šíntlochy (pův. Schinloch, v kan přísl. kl. Zlaté koruny, l. 1420—1471 ke
celářích panských překřtěnoFilipov), ves Krumlovu :: pak k Netolicům. V 16. st.
u Čáslavě.
. byly prvotně šosovními svedena při zakládání Kratochvilské obory.
dvory města Čáslavě, z nichž jeden k.
Škaňov, Škaňava, snad lépe Sk a
1615 k obci a dva byly v držení Boja nov, ves v okolí Domažlic, l. 1379 přísl.

Škrle — Šlechtín
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Sedlce a l. 1544 jako pustina k Zaho schlagem, a to na území hradu Rožem
řanůrn.
berka. Jedna z nich (dolní) dostala se
l."1278,druhá
Škrle, ves u Chomutova, v níž byl kl. Vyšňobrodskému
farní kostel již před r. 1356. .patřívala 1281, avšak z oné patřila část do r. 1384
od nepaměti klášteru Oseckému a byly k Rožemberku. V 16. st. sloul jeden český
prý dříve městečkem. Kostel l. 1586 znova a druhý německý.
vystavěn.
Schlammersdorf, n. manství koruny
krovad, ves u Chrudimě, v starší Č. v Říši, 1501 doznávané, 1636 pro
době vladyčí statek (1446 Jiří, Mareš, Jan, mlčené.

Čeněk, Petr), odkudž pošli Škrovadové
ze Škrovadu. V 16. st. patřil . městu
Chrudimi, jemuž l. 1547 vzat. Koupen
pak ke Slatiňanům a od 18. st. patřil
k Nasevrkům.
Škvarov, n. ves jež se přip. r. 1273
mezi statky kláštera Teplského.

kvorec,

městec u Č. Brodu s hra

Šlapanice, ves u Slaného, 1318 statek
Maříkův, pak Jana, biskupa, a od r. 1333

kláštera

Roudnického.

Ve 14. stol.

uchváceny od světských držitelů, v 16. st.

patřily Hrobčickým z Hrobčice,

pak

do r. 1748 k Budenicům a odtud ke 210
nicům.

Šlapanov (špatněŠlapanice, něm.
dem založeným bezpochyby od Domaslava
(1262—1279). Ve 14. st. seděli tu Ol Schlappenz, z pův. Slapanz), farní ves,
bramovici
Pražští (1354—1385 01 n. městečko (1278), kteréž vznik svůj dě
bram Menhartovic, pak synové Olbram kovalo hornictví před rokem 1257 v okolí
[arcibiskup 1- 1402], Pavel a Václav). Po
Václavovi držel jeho díl Jan z Klučova
(1418) a po Pavlovi Eliška, vdova, zase
vdaná za Jana z Ohnišťan (1- 1426).
Pak následovali Petřík a Jan Olbramo
vici a Mikuláš, syn tohoto. L. 1462 prod.

Čeňkovi z Klinšteina

(1-po 1480), po

němž následovali synové Zdeněk (Jindřich)
a Jan. Tento spůsobil 1497, že ves .
byla na mčko. povýšena. Po Zdeňkovi
byl syn Jindřich, jenž zapsal .(1532)

Zikmundovi ze Smiřic,

ujci svému, jenž

hrad opravil. Potomci jeho Jaroslav, 1560
Albrecht, 1567 Václav, 1593 Albrecht
Václav, 1614 Albrecht Jan) drželi Š až
do r. 1621, kdež zabrán. Uchvácen pak
od Albrechta z Valdšteina, jenž jej prodal

(1623) Karlovi: Lichtenšteina.

vzkvétajícímu.Od pp. z Lichtem burka

dostalo se s Brodem v držení pp. z Li
pého. Farní kostel tu byl již 1. 1258.
Ve 14. st. Š. byl prodán, ale zase 1351 od
Čeňka z Lipého koupen. Zase prod. v man
ství před r. 1413 a patřil Janovi z Pa
cova a z Batelova. L. 1455 držel jej
jeho potomek Havel. Léta 1496 držen
Polné, ale vrchnost měli pp. z Pern
šteina, v l. 1548—1727 patřil obci Ně
meckobrodské & pak ke Stříteži. Kostel
1733 znova vystavěn.

lapanov, farní ves u Otic, l. 1318
statek Smiradův, ve 14. stol. farní ves.
Patrony byli 1359 mnozí, 1374—1383

vl. : Broumovic,

1462atd. Sloupové

z Chotětic (1402 Kuneš a j., 1413 Be

Po neš, 1450 Jan, 1465 Jan). V 16. st. pa

tomstvu jeho velkostatek dosud patří. Hrad třila tvrz pustá a ves . ke Zvěstovu, a
sice v 18. st. obnoven, ale potom spustl to až do r. 1850. L. 1686 založeny ko
a 1884 z větší části zbořen. Filiální kostel stelní knihy.
Schlattein (Slatina), ves u Flossen
vl. 1759—1767 vystavěn. Erb 1497 pro
půjčený: Mouřenín mezi dvěma ostrvami burka v Hor. Falci, v l. 1577—1795
& okolo dvě věže; nynější: modrý štít, manství koruny Č.
na něm trávník a věž s branou otevřenou,
Šlechtín, ves u Ledče, 1367 statek
zl. mříží vytaženou, cihelnou střechou se Horyny, Jana a Jarka, 1390 Vackův. 1405
dlovitou a zl. makovicemi.
Annin, 1440 tu seděli Vaněk a Jakub.
ze Seze—
Schlagl, dvě vesnice u Vyšního brodu, Později jej měli Šlechtínové
horní a dolní, kteréž, tuším, oboje v 13. st. mic (1530 Jan a Štěpán, 1589 Matyáš).
zakládány od jakéhosi Gerberta i s Gerbet— Jiří Zikmund Š. ze S. sice 1623 odsouzen,
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Šlibovice —. Šnakov

ale podržel statek Š. Později k. k Ledči. učení. L. 1566 rozděleno Tolšteinsko na
Tvrze tu nebylo.
tři díly a S. dostal se Arnoštovi ze Šlej
_libovíce,_ ves u Kr. Městce., n. s tvrzí, nic. L. 1577 vyhořel . z větší části
1365 statek Buzkův, 1381—1414 Václa a vl. 1578—1617 měli obyvatelé ústrky
vův. Kromě toho tu seděli 1394 Jan, s vrchností o vaření piva přes to. že
1414 Zikmund, L. 1437 drželi je Jindřich 1581 smlouva byla učiněna. Arnošt po
& Frydman ze Sloupna. L. 1490 k. je stoupil . manž. Lidmile z Lobkovic. Po
Burjan Apolon,předekŠlibovských
z e jich smrti uchvácen od věřitelův a prod.

Skřivan,

kteří (1539 Jan, 1557 Adam, 1607 Albrechtovi ze Šlejnic.

1585—1621 Burjan) tu do r. 1621 se
děli. Tehdá Š. zabrány a postoupeny po
zději Václavovi ze Vchynic. Drženy po
tom k Výklekám a přip. 1697 ke Chlumci.
(H.'V. 299.)

Šlovice (pův. Šlovici),

L. 1615

založeny kost. knihy. L. 1618 k. jej Ota

ze Staršedlu.
Jemu 1623 zabrán :)
prodán Volfovi hraběti z Mansfeldu.
V l. 1634, 1710 a 1745 město vyhořelo.
L. 1642 byla v okolí bitva. Po smrti Karla

ves u Stoda, Adama, syna Volfova, následovaly jeho

po níž se nazýval r. 1245 Soběhrd ze Š., sestry;
se dostal pak Žofii kněžně
roz. z Mansfeldua
syn ČernínůV. Ve 14. st. patřily pánům z Dietrichšteina
z Litic
Protiva ze Š. prodal je 1343 skrze ni do rodu Dietrichšteinského. Po

klášteru

Chotěšovskému, jenž zů nich následovali hrab. z Harachu (1745

stal v jich držení až do zrušení kromě
doby po r. 1420.
lovice, ves u Týna Horš., l. 1379
na několik statků rozdělená odkudž pošli

až 1876). V l. 1711—1714 kostel znova
vystavěn. L. 1850 stal se . sídlem c. k.
úřadův &v posledních letech vzrostl. Znam.

rod. D. Kindermann (T 1817). Erb: Zlatý

Šlovičtl ze Šlovic. L. 1454 držel je štít a na něm dvě černé ostrvy Berkov
Jan Šlovický z Vraního. V 16. stol. ského rodu.
spustly a drženy k Puclicům, od r. 1765
Schmettau,
I
patřily k Týnu.
'
(I 577)

manství kor. C. v Říši

Iovice (staroě. Šlevice), ves u Křivo Schmiedeberg, farní ves u Přísečnice,
klátu, jež patřila v- l. 1115—1239 ke jejímž přísl. byla od 16. stol. Kaple zde

statkům kláštera Kladrub-ského. založená rozšířena 1709 v kostel, při_němž
Později byly manským statkem-ke Křivo zřiz. 1755 lokalie a 1791 fara.
klátu. Manově byli 1383 Otík, 1385 Dra
Šmikousy (pův. Šmikoúsi), dv. popl.,
hon a Mikeš, 1403- Otík a j., jichž po n. tvrz u Hořovic, na níž seděli 1383
tomci byliŠlovští ze Šlovic. Poslední Bohuslav, 1395 Jan Čihák,v 1400 Petr,
Otík prod. je 1498' Janovi ze Strojetic,
1413 Žibřid, 1415 Václav Picek. V 15. st.

& žili Šmikouští ze Ždáru. Pak je měli
1541 patřily 1463 Jindřich z Děkova, 1525 Burjan

Po něm násl. 1499 Šimon z Javoré

1502 Žofka z Klinšteina,

ke Slabcům, pak k Týřovu & naposled z Vahanče, pak Maštovští z Kolo
vrat a od r. 1579 Hrobčičtí. Patřily
ke Hřebečníkám. (H. VIII. 96.)'
luknov (něm. Schluckenau,'pův.Slau odtud ke Vroutku a k. 1631 k Petršpurku.
kenowej, město', jež se 1. 1296 přip.

. byl

Šnakov (pův. Schneckenhof), mlýn,

přísluš. hradu Honšteina (nyní v Sasích). n. dvůr a tvrz u Vys. Mýta, prvotně šo
Záhy tu byl far, kostel. "L. 1423 Zhoře sovní statek téhož města, který se stal
lečtí vytáhli proti Šluknovu. Při Berkov— 1. 1415 manstvím a postoupen ]. 1419
ském dělení (c. 1410). zůstala polovice k Brandýsu. V 15. st; řídil se zase kni
při Honšteinu & polovice dána k Tol— hami městskými, potorn patřil od r. 1450
šteinu. Onano dostala se k Sasku; když jako zpupný statek Janovi Špínovi 2 Je
pak tomuto prodán Vildštein (1453), po nišovic a držen ke Slatině. l... 1537 do
stoupena z něj polovice Šluknova směnou stal se Bernartovi Jestřibskému z Ry
a celý Šluknov držen k Tolšteinu. Za zemburka
a prodán 1542 obci Vyso
Šlejniců v 16. st. rozšířeno tu Lutherovo kého Mýta.Tvrz potomspustla. (H. I. 231.)

Schómern — Schóníicht

Schómern,

spravedlivě česky Zvoz

Schónau, česky Činov,

onov.

nice, v l. 1619—1634 Rumburka & 1634

Chřenov, až 1850 zase Kamenice.
Schóneck,

Schčnbach,

Šimpachov,

n. manství koruny České,

Šonba jež postoupeno 1459 k Sasku.
Schónfeld, Šumfeld, ves u Přiby

chov, městec u Jablonného, prvotně ves
(1406), která patřila ode dávna ke hradu
Grabšteinu. V 15. stol. vzmohl se horní
ctvím tak, že byl dvojí (horní a dolní), také
tu vyzdvižen kostel. Ke Grabšieinu patř1l
až do r. 1850.
Schónbach, Šo mpach, město 11Vild
šteina. prvotně (1158) ves, odkudž vychá

zely užitky kl. Valdsaskému.
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L. 1265

se tu přip.“ farní kostel. Od císaře Lud
víka povýšen 1319 na městečko a obda

rován právem Chebským. Klášter prodal

jej 1348 Rydkeři ze Šparneka.
Později
patřil'pod Sasko a teprve r. 1459 po

slavě, v níž byl farní kostel před r. 1363.
. patříval k panství Ronovského hradu
a s ním připojen k Polné. Fara v 17. st.
zanikla. Nedaleko vsi jest místo, kde Žižka
skonal.

Schčnfeld, král. horní město, prvotně
ves a přísl. Bečova. Bratří Boreš a Slavek

z Oseka udělili 1355 obyvatelům vše
chny okolní doly na cín a Boreš udělil
jim 1380 Žlutické právo. Kostel byl tu
ode dávna a 1404 zřízeno v něm kaplan
ství od Anny z Oseka. Jindřich z Plavna
potvrdil sousedům doly (1456), jiné svo
body obdrželi 1540 od Kašpara Pluha.
Od 15. st. byl městečkem. Ferdinand [
vysadil jej 1547 za horní a udělil mu
erb a svobody a l. 1558 trhy. Rudolf ll.
osvobodil je od platů na hrad Bečov, tak
že od té doby byl svobodným městem.
Svobody v l. potomních od panovníkův
potvrzovány. L. 1635 založeny kostelní
knihy. Od 17. st. hynulo hornictví a tím

stoupen k Čechám jako manství. Král Jiří
jej potvrdil Matesovi Šlikovi, po němž
léna přijímali 1486 Václav, 1507 Erazim,
pak Albrecht, 1530 Jeronym; tento pro
pustil obyvatelům odúmrtí. Držen pak
k Hertenberku a od r. 1547 k Lokti a
po rozprodání Loketského kraje zase
k Hertenberku. L. 1739_odprodán a byl
samostatným statkem do r. 1850. (Viz
Část byla v 15. a 16. stol.
Sommrovu top. 58.) L. 1647 založ. ko i význam
stelní knihy a l. 1692 vystavěn zámek svobodným statkem (Dolní Šenfeld),
z bývalé tvrze. Š. byv 1579 připojen ke odkudž pocházel rytířský rod Elpogná—
rův. Statek ten pak k. od obce a udělen
komoře král. pečetí erbem kr.
v manství. Erb: Štít polovičný
Schónborn u Lipého, česky Stráž. jína 1568
příč; horní polovice zase rozdělena.
Schónborn,
ves u Děčína, v níž byl Pravá část na příč rozdělena. nahoře čer
farní kostel již před r. 1363. S patřil vená, dole stříbrná, přes obě český lev
ode dávna k panství Děčínskému a toliko s proměněnými barvami. Levá část čer
vl. 1579—1591 a 1653—1671 k Pod vená. a přes ni na příč pruh na tři pole,
moklům.
červené, stříbrné a červené rozdělený. Ve
Schónbrunn, ve 14. st. německýnázev zpodní zelené polovici dvě mužská ramena
vsi Bratřic.
stříb. křížem přeložená, držící hornická
Schónbrunn, Šomprun, ves u Ta kladiva se zl. násadami též křížem pře
chova, n. s tvrzí, ve 14. a 15. st. manství ložená a za nimi shora dolů zl hrábě
k Tachovu. Od poč. 15. stol. seděli tu (erb pp. z Oseka).
Trautenberkové
až do konce16.st., Schónfeld, ve 14. a 15. st. německý
pak páni z Habšperka. L. 1608 2 man název vsi Kaliště u Dol. Kralovic.
ství propuštěn. L. 1685 přešel v držení
Schónfeld, r. 1207 ves kláštera Ose

Perglárův

z Perglasu, od nichžkou ckého, snad táž jako Šonvald.

pen 1766 k Tachovu.

'

Schónfeld, n. manství koruny České,
Schonbuch, ves u Krás—jež postoupeno 1459 k Sasku.
Schónficht, farní ves u Kynžvartu,
hradu Tolšteina, pak do r. 1619 Kame-.v'níž byl farní kostel již před r. 1355.
Schónbíichel,

né Lípy, n. s tvrzí, až do r. 1573 přísl,

Schónhub — Šontál
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Ojeho podací sdílely se větve Štampa vydati klášteru Korunskému. L. 1412 po
-chův z Štam pachu, na blízkých sídlech stoupen králi, držen pak k Husí až do
sedící. Bývalo tu několik manských statků
Leuchtenberských (16), které později sku
povány. Ves patřila pak ke Steinhofu, od
poč. 16. stol. do r. 1603 ke Kynšperku,
pak 1603—1614 k Mostovu, 1614-—163o
zase ke Steinhofu a 1630—1850 ke Kyn
šperku. L. 1569 založeny kostelní knihy.

r. 1420, pak zase ke Koruně, v l. 1460
až 1501 k Prachaticům, 1501—1850 ke
Krumlovu. L. 1785 založena tu lokalie,
jež 1857 na faru povýšena. Kostelní knihy
začínají se 1787.

onov velký,

ves u Hanšpachu, ve

14. a 15. st. manství ke hradu Honšteinu

Schónhub, českyPřísahov.
(v Sasích). Od tohoto postoupen v 15. st.
Schónkirchen, n. manství koruny se Šluknovem Berkům z Dubé, zůstal
přísl Šluknova a přidělen 1566 !( Han
České 1577—1803.
Schónlinde, ves u Falknova, ]. 1360 špachu, k němuž do r. 1850 patřil.
jako Leuchtenberské léno v držení pánů
Šonov Kamenický (Stei n-Schó 11au),
z Kynžvartu.
V 16. st. patřila pánům farní ves 11 Č. Kamenice, v níž byl farní
. patříval od
ze Štampachu (1517 a 1531 Jeronym, kostel již před r. 1360.
pak Kryštof, 1562—1576 Šebestian, 1588 nepaměti k panství hradu Ostrého a od
bratří). V 17. st. ji držela rodina Mosern 15. st. k České Kamenici. Od 17. stol.

a Šenově

z Šénu,

tito pak až do kvetlo tu sklářství a rozvětvený obchod

sklonku 18. st., pak od r. 1810 Star

ve skle. Kostelní knihy založeny 1580,
potom fara zanikla a 1725 zase obnovena.
Schónsee, n. manství koruny České
Schónlinde, městec u Nejdeka, v le
tech 1489—1522 přísl.Falknova, vl. 1522 v Horní Falci, v l. 1754—1803 doznávané.
Schónstein, část obce Tisé u Děčína,
až 1582 Jindřichovic. Při dělení těchto
dostal se r. 1582 Viktorynovi Šli k o vi prvotně Forberk Schónau k Děčínu nále
z Holiče, jehož synové jej prodali 1602 žitý. Když se po smrti Rudolfa z 8an

kové.

MikulášiGlobnárovi

z Globen, tento (1- 1540) synové dělili, dostal se Gynte

pak jej prodal 1628 Otovi z Nostic &
držen potom k Jindřichovicům. L. 1784
založena fara a l. 1813 kostel znova vy
stavěn.

Šonov (S chónau), far. ves u Brou
mova, jež založena byla od kláštera
Břevnovského
předr. 1300. Ve 14. st.
tu byl farní kostel, jehož podací patřívalo
opatům.
. býval stále přísl. Broumova.
Kostel sv. Jana léta 1681 obnoven, ale
1. 1775 shořel a zůstal zříceninou. Kostel
sv. Markéty vystavěn l. 1727.
Sonov, ves u Nov. města n. M., prvotně
přísluš. Krčína, pak Nového města. Část
patřívala ode dávna ke Studnici. Když
tato dělena (1576), dostal se Š. Jiříkovi

Strakovi

z Nedabylic, jenž tu tvrz

vyzdvihl. Od jeho synův prodán (1617)
mateři Anně; později jej ujal syn Petr,

jenž jej prod. 1641 Oktaviovi Piccolo
mini k Náchodu. (H. V. 56.)
onov (Schónau), farní ves u Hor.

rovi (1576), jenž tu zámek a kostel vy
zdvihl. Ten držel po něm syn Gynter a
po tomto zase syn Gynter. L. 1628 prodán
Thunům a přip. k Děčínu. L. 1631 vy
pálen a zámek a kostel propadly zkáze.
Schónthal, město 11 Bečova, jež po
vstalo ok. 1. 1464 s kostelem na panství
Toužimském a k němu až do r. 1850
patřilo. Od krále povýšeno na městečko
(1488) I.. 1532 kostel znova stavěn a
zřízena při něm fara. I... 1647 založeny
kostelní knihy. Po roce 1697 patřil Š.
k Útvinské faře; teprve 1. 1774 tu zřízena
lokalie a 1856 fara. Erb:
ervený štít
a na něm na trávníku brněný jezdec ma
jící oštěp s praporcer'n černožlutým, na
helmě šestihranné prkno s erbem Malber
ským (černým lvem na zlatě) a štít čer
vený se stříb. položeným křížem (erb Pla
venský a Geravský .
ontál, ves u Stříbra (Černošína), n.
s hradem, jenž patřil r. 1379 jakémusi

V 15. st. ves pustla ajako
Plané, ok. léta 1360 statek k a p i t u ly Kavanovi.
jež jej však musila 1395 pustina patřila ke Třebli.

Vyšehradské,
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fSch'ón—wald(pův. Sconewalde), farní ves pustá k Bukovu, později zase obno
-ves u Jáchymova, jež se přip. již r. 1226 vena.

jakomajetekkláštera Doksanského.

Špindlbach(takěSpilnbach,Spinne

Od 15. st. do r. 1850 patřil k Haunšteinu. bach), n. ves, do r. 1431 příšl. Peršteina,
L. 1563 založ. kostelní knihy a l. 1682 pak Nového Šumburka a od r. 1481 Hasi
šteina. Léta 1543 připomíná se jako les
kostel znova vystavěn.
.Schónwald, ves u Frydlantu, v níž u Přísečnice.
byl 1346 farní kostel patřící k Míšeň
píst, n. manství koruny České v le
skému biskupství. S. byl vždy přísl. hradu tech 1353—1501 doznávané.
Frydlantu. L. 1764 kostel' znova vystavěn,
pitálsko viz Karlín.
l. 1778—1781 zřízena tu lokalie a 1855
prymberk (pův. Springenberg),
fara.
n. hrad u Bílenec (Petršpurka), [. 1367
Schónwald, Šonvald,
farní ves statek Litolta, Zaviše, Jindřicha a Petra
u Tachova, n. s tvrzí, ode dávna manský bratří, kteří na konci 14. a začátku 15.
statek ke hradu Tachovu, l. 1349 Arkleba stol. pomřeli. L. 1420 žili bratří Jindřich
z Tisové. Ve 14. st. byl tu farní kostel. a_Bohuněk. L. 1463 nabyl ho Jan z Dou

Manství drželi v 15. stol. Hošťálkové
pova a nedlouho potom k. k Petršpurku.
: Hojnestu, po nich Grysové, v 16. st. L. 1483 byl pust.
rytíři.: H a bšperka. Po MikulášiŠirn
Schreiner, vrch, česky Bobík.
taf (z něm. Stauf), název 11.hradu
tyngar-ovi
(1-j. 1570) následoval syn
Jan, pak Jošt Jindřich, jenž jej 1609 dě
dičně koupil, & potomstvo až na nynější
dobu. Fara sice po r 1623 zanikla, ale
]. 1728 obnovena.
Schónwald,
Š o 11v a 1d, farní ves
u Chabařovic, n. manský statek, který

propůjčen r. 1437 Volfovi Telerovi.
V 16. st. patřil S. ke Krupce a odprodán

1580Támovi z Sebotendorfu.

Po

tomstvu tohoto zabrán 1623 a prodán

Zlonického.
Šfahlavce, ves u Blovic, !. 1379 dílem
přísl. hradu Lopaty, dílem statek Hospři
dův &potom vladyčí statek, který k. 1442
k Nezvěsticům a patřil k nim až do r. 1550,
kdež přip. ke hradu Vildšteinu. Později
drženy Š. k Poříčí, odloučeny od něho
1601 a přip. ke Šťahlavům, k nimž až
do r. 1850 patřívaly.

Šťahlavy,

farní ves u Rokycan, jež

Františkovi de Couriers.
Dědictvím náležela r. 1339 kapli sv. Vavřince
dostal se pak pp. : Šenfeldu, kteří jej v Plzenci. S ní přip. ke kl. Chotě
do r. 1704 drželi. Pak následovali v le šovskému, jemuž 1266 a 1272 potvrzo

tech 1704—1773Vratislavové

zMi vána. Král Václav 11. připojil š. k Nové
Před r. 1623 byl tu far. kostel. Plzni, ale zase prodána. L. 1318 měl je
L. 1649 založ. kostelní knihy, 1671 ob Beneda a pak předkové Vejpovských
novena fara a 1790—1795 kostel znova ze Šťahlav. (VizP.A. IX. 945.) L. 1379
vystavěn.
bylo tu osm statkův a devátý patřil k 1.0
Šopka viz Pšovka.
patě a desátý ke Strašicům. V 15. stol.
otnov, n. dvůr u Kolína n. L., prvotně sedělitu Doupovci z Doupova ati
trovic.

Schottenhof

řečený.

prodali .(1539) Jiříkovi Kokořovci
Ten přikoupil drahně

Schotzendorf, n. dvůr u Královédvora. z Kokořova.
který se v l. 1365 a 1384 připomíná.

vesnic. L. 1584 dostal je na díl syn jeho
parnberk, n. manství koruny České Karel, ok. l. 1605 následoval Adam Jiří,
v Horních Francích v l. 1361—1501.
pak Jiří Petr (1619). Tento vyzdvihl tu
parnek, ve 14. st. manství koruny 1638 kostel. L. 1651 následoval syn Adam
České, též 1578—1785.
Václav, 1674 Jan Jindřich, tohoto syn.
Špát, dvůr, n. ves u Zelené Lhoty, L. 1705 k. je Adam Jindřich z Steinau,
pak následovaliČernínové
z Chudě
v 16. st. přísl. Dešenic a pustý.
pimberk, česky také Kabát (něm. nic. Heřman Č. rozšířil 1762 kostel, při
Sýiegelsberg), ves 11 Ústí n. L., 1. 1546 němž 1813 zříz. fara (1- 1784). Syn jeho
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Adalbert ('j' 1816). odkázal Š. do rodu čkem. Erb: Modrý štít,
pp. : Valdšteina.
vycházející slunce, nad
Štampach
(: něm. Steinbach), ves Hor zlatých (připom. se
u Falknova. po níž se nazýval r. 1238 dvě hornická kladiva.
Kunrát ze Št. Ve .4. st. byla tu dvě léna
Stein, Pirstenstein,
Leuchtenberská a seděli tu předkové Štam starým zámkem, ve 14

\: jehož zpodu
tím zlatý nápis
1533) a u vrchu'

vesu Chebu,se
a 15. st. statek

pachův ze Štampachu. V 16. století Hulerův, pozdějiFrankengrynerův,
drželi jej Hofmanové ze Mnichova, od nichž jej koupila 1540 obec Chebská

v 17. st. Cedvícové.

Později k. k Falk a držela jako léno hradské. L. 1451 zámek
novu.
od Chebských pro loupeže dobyt. (P. E.
Štědrá, farní ves u Žlutic, po níž se II. 613.)
,
Stein (Steinwat), hrad v Plavensku,
nazývali r. 1239 Vít ze Š., 1240 Vícemil,
1321 Heřman, 1338 Přibyslav. Ve 14. st. v l. 1358—1501 manství koruny České.
byl tu farní kostel. Podací náleželo drži
Steinmetzendorf, ve 14. st. německý
telům Štědrého Hrádku (vizHrádek) název vsi Vesce u Chrudimě.
Štěkna, Štěkeň (gen. Štěkně, ve
(v l. 1360—1371 také vladykám zdejším).
Vladycký statek asi od r. 1378 náležel ke Štěkni),
mčko. u Strakonic, n. s hra
Hrádku. Později patřila Š. k Prohořskému dem, l. 1318—1331 statek Baškův, jehož
Hrádku a k Toužimi. Onano od r. 1572, dědici byli 1344 —1359 Bušek & Racek
& 1366 Jaroš a Racek L 1378 držel ji
tatg od r. 1614 patřila ke Žluticům.
Stědrá, n. ves v okolí Domažlic, ]. 1379 Mikuláš z Janovic a po něm 1397 bratr
statek Otíkův a Jenišův. Vladykové ze Pavel. Dlouho tu seděli Kavkové z Ří
Štědré
přip. se ve 14. a 15. st. a ně čan (1415 Oldřich, 1441—1475 Zachař,
kteří mívali příjmení T1sta.
0 .se.— 1484—1513 Mikuláš, 1521 Heralt, 1563
motné nedostává se po r. 1379 pamětí. Mikuláš, pak Heralt a tohoto synové. Léta
Štědřík, ves u Jílového, jež se přip. 1612 k. ji Anna Malovcova.
L. 1620
r. 1282 jsouc majetkem kostela Vyše . mocně vzata a postoupena 1624 Janu

hradského.

L. 1420 odloučen a v le Jakubovi Khyslovi

hrab. z Gotsche.

tech 1626—1850 patřil k Břežanům.
V l. 1636—1647 patřila Janovi Ant. kní
pak postoupena cí
Štědrkov (něm. Cera/eau), Ves u Ka žeti z Eggenberka,
plice, l. 1379 přísl. hradu Rožemberka. saři a od toho 1648 'Janovi Ant. Losi

L. 1485 darována klášt. Vyšňobrod

z Lo sinthalu.

Tohoto potomci drželi

skému, jemuž až do r. 1850 patřila.
ji do roku 1781 a pak dědili po nich
tědronín, prvotní název kostela sv. Windischgr'átzové. Erb: Červenýštít
Anny u Oslova (Zvíkoval. Kostel je tu a na něm chrtí hlava s krkem stříb. barvy.
ode dávna a v l. 1546—1548 opraven. (H XI. 238)
',
tědrý viz Hrádek.
těkře, ves u Krumlova, 1336 statek
těchovice, ves u Strakonic, staro Vernéřův, v l. 1378—1386 Bernartův,
dávné. přísl. hradu Kašperka (sice i Jana s nímž tu seděl 1381 Mikeš Němec. Matěj
prodal
1472- Mikuláši
ze Š. 'I-i. 1408). L. 1584 dostaly se Bou z Holkova

bínským z Újezda a drženydo r. 1600 z Pelhřimova.
ke Střele. Tehdá tu byla tvrz. Š. byly
samostatným statkem do r. 1850.
těchovice, městec u Zbraslavě, jenž
se přip. r. 1292 jako ves kl. Zbraslav

ského

& Ostrovského.

Kunrat : Petrovic, Vá

clav z Rovného, Matěj : Veveří a Jiří
Podlipský darovali Š 1489 k oltáři sv. Maří
Majdalény v Krumlově, od kterýchž dob

patřila ke statkům arciděkanství Krumlov

Jim patřily ského.

. do r. 1420. L. 1437 zapsány Hanu

Štěněc,

ves u Vys. Mýta, n. s tvrzí,.

šovi aJanovi z Kolovrat. L. 1499 pa na níž seděl Jan Košumberský (1-j. 1400).
třily Jeronymovi ze Skuhrova,
pak Sice patřívala větší část vsi v l. 1372—
v 16. st. ke Konopišti a od r. 1571 ke 1850 ke Košumberku1 část 1456 k Ry
Hradištku.. Od r. 1560 nazývá se měste chemburku a 1470 k Domanicům. (H. I.)
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Stěnovice, farní ves u Blovic. někdy
Štěpanov, ves u Přelouče, n. s tvrzí,
s tvrzí. na n1ž seděli 1327—1343 Jaro 1387 statek Janův, 1401 Jana ze Zde
slav, pak syn jeho Heřman, 1377 Protiva chovic L. 1473 patřil Štěpánovi Andě

z Litic, 1379 Zbyněk a pak Plzeňská lovi z Ronovce, jehož nástupce Zikmund
rodina Pabjankův.
Léta 1421 dobyta prodal . před r. 1524 Čeňkovi Stře
tvrz a posádka pobita od Plzeňských. Ke lovi z Rokyc. Potomci tohoto (1545
konci 15. st. patřily Štěnovským
ze David, pak Mikuláš, 1592 Purkart, 1609
Štěnovic. Po těch dědili Štěnovští synové, 1638 Vilém Oldřich) drželi . do
: Kadova (1525 Zdislav, pak Jiřík a r. 1667. Následoval pak Jan Ctibor J eník,
a 1684
jeho synové). Od r. 1555 seděli tu Pern od r. 1678 páni z Valderode

pak 1579 Jan Čer Cikánové : Čermné. L. 1706 koup.

klové z Šenraitu,
nín : Chuděnic

a potomci. L. 1601 k Cholticům. (H. I. 206.)
ze Že Štěpanov, ves u Skutče, jež r. 1349

prod. Adamovi chigarovi

berka, jehož potomci tu sto let sídleli. i s farním kostelem postoupena k biskup
založila tu 1750 ství Litomyšl. Š. vyskytuje se v l. 1392
klášterec trinitářův, který 1783 zrušen. až 1850 jako přísl. Rychemburka.
Potom tu zříz lokalie a 1856 fara. Š.
Trhový
těpánov, městečko, ode
byly samost. statkem do r. 1850
dávna (1274) statek biskupský a arcibisk.
Štěnovičky, ves v l. 1379—1555, bez s hradem, 1295 trhová ves, 1379 mčko.
L. 1421 ztracen. Drželi jej pak 1430 Janák
pochyby část předešlé.

Tereza hr. z Póttingu

Štěpanice horní (farní) a dolní, dvě : Suché, od r. 1436 Trčkové : Lípy.

vsi u Jilemnice, n. s hradem, jehož nabyl Starodávné svobody [. 1406 městečku udě
ke konci 13. st. Zdeněk : Valdšteina lené 1541 potvrzeny. Až do roku 1547
a pak držel syn jeho Jan (1304), Ve 14. st.
tu byl farní kostel. Podací měli páni hradu,
totiž 1360 Zdeněk a Hynek, 1406—1418
Heník, 1425—1445 Jan, 1461 Jindřicha
Hynek. L. 1492 dělil se Hynek se synovcem
Heníkem a tak povstal dvojí statek Štěpa
nický a Jilemnický. Onen držel pak Jan

patřil k Vlašimi, pak Zdeňkovi Zruckému

ze Chřenovic,

1553—1584 Malov

ců m. L 1584 dáno dovolení mčku. aby
statek vyplatilo. L. 1596 prod. dědičně

KarloviHolíckému ze Šternberka

a držen pak ke Šternberku až do r. 1664.
Pak byl v držení 1664 Ignáce z Husonu,
z Valdšteina,
jehož syn Vilém hrad 1670 Lidmily hrab. Šparové a 1687 k.
opustil. Sídlem panství stala se Bran'ná. k Vlašimi. Erb: Červený štít a na něm
Dolní ves zvaná v 16. st. Štěpaničky, horní postava sv. Václava. (M. B. II. 63.)
Štěpanovice, Štěpanov, farní ves
byla městečkem. Kostel, při němž 1721
fara 0bn0vena,'l. 1812 rozšířen, (H. V. u Lišova, v níž byl farní kostel již před
r.
1356. Tehda patřily . pp. z Land
237-)

šteina;

r. 1372 držel je Ješek z Ko

Štěpanov, ves u Habru, prvotně přísl. sovy hory k Lomnici, avšak byl tu také
hradu Smrdova (do r. 1307), léta 1349 zemanskýstatek. Vilém z Landšteina
sporná mezi kl. Vilémovským aZde osvobodil 1398 ves od odúmrtí. Držena
slavem : Leštiny. Po spuštění kláštera pak k Ledenicům & od r. 1424 k Tře
patřil . k Lipnici, v l. 1561—1636 ke boni. Nějakou dobu v 15. stol. byly Š.
Světlé a v l. 1636—1850 k Habrům.
v zástavě. V !7. st. zanikla fara a 1738
Štěpanov, ves u Chotěboře,do r. 1581 zase obnovena.
přísl Studence, pak statek s tvrzí, který _ těpanovice (prv. Štěpanovici),
drželi Předborští z Předboře(1581 ves u Klatov, n. s tvrzí, l. 1367—1398
Aleš, 1615—1628 Adam). L. 1628 k. jej statek Otíkův, po němž následovali 1399

AlbrechtHylebrantLukavský

z Luka Jindřich a Bušek Štěpanovci

z Ště

vice, jenž jej připojil k Bezděkovu a panovic. V 15. st. seděli tu Steblenci
s tímto se dostal ke Studenci. (H. XII. a 1454 JindřichTréhub. Václav Chlum
295-)
čanský : Přestavlk prodal 1516 Š
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Janovi Jeníškovi

z Újezda. Drženy ustoupením tohoto křídla povstala mezera,
odtud ke Svrčovci. Po smrti Janově od mezi Kyjemi a Hrdlořezy. Pruský maršálek
děleny a byly krátký čas statkem o sobě. Schwerin učinil předpoledne útok, ale byl
Ok. l. 1617 zase přip. ke Svrčovci & ku odražen. Bohužel raněn rak. pol. marš.
konci 17. st. k. ke Švihovu. (H. IX. 57.) Browne a princ Lothrinský onemocněl
těpanovice (pův. Š t č p a n 0 vi c i), těžce. Proto se rak. vojsku nedostávalo
n. ves, nyní niva severně od Nekmíře, jež jednotného vedení. Přes to byly první
od spuštění vsi slove Š t ě p a n o v s k 0. útoky pruské marné, teprve když přibylo
L.1115 daroványkl. Kladrubskému, 20 škadron na posilu, zatlačili rak. jízdu.
jemuž ještě 1. 1239 patřily. Pak je drželi již zemdlenou. Schwerin učinil nový útok,
pp. Štěpanovci : Vrtby (1364 Se který se mu nepovedl, sám pak padl.
zema, 1391 Petr &Sezema bratři). V 15. st. Král obnovil boj u Hloupětína a Kyj &
zničeny úplně od vojakův. Pustá ves pa konečně pole obdržel. Na rak. Straně
třila 1568 k Nekmíři.
padlo 414“ důst. a 12.900 mužův, na
těpanovské děkanství neb kraj dě pruské 437 důst. a 18.000 můžův. (Kriegs
kana Štěpanovského obsahovala ve 14. a Chronik Oest.-Ung.)
15. stol. fary a kostely: Trh. Štěpanov, (ŠternberkfČeský
Š., městysse sta
Mnichovice, Křivsoudov, Čechtice, Keblov, rým“ hradem, založený před r. 1242 od
Borovnici, Kralovice, Hněvkovice, Zhoř, Zdeslava, syna Divišova z Divišova. “a
Po něm
Načerac, Louňovice, Libouň, Pravonín, předkapp. ze Šternberka.
Ratměřice, Šlapanov, Rchoutovice, Ne následoval ok. l. 1267 syn Jaroslav a pak
ustupov, Jankov, Nesvačily, Chvojen, Al potomci bratra jeho Zdeslava ('i' c. 1324).
benice, Okrouhlici, Hradiště, Vranov, Koz Když čtyři vnukové jeho se dělili, dostali
mice, Teplišovice, Debrník, Divišov, Mech Jaroslav (1- 1381) a Petr (1353—1360)
nějov, Zdebuzeves, Psáře, Tehov, Domašín, po polovici . Petrův syn byl Albert, jenž
Vlašim, Radošovice, Hradiště, Veliš, Po svou polovici Karlovi IV. v manství podal.
stupice, P0p0více, Bedřichovice, Chotýšany, Nemaje dětí odkázal ok. l. 1405 svou
Kunrac, Hrádek, Zdislavice, Kácov, Sobě— polovici Albertovi Konopištskému, bratranci
šín, Otryby, Pobipsy, Petrovice, Čestín (1385—1413), po němž dědil Petr (syn
kostel, Zbraslavice, Zruč, Slavošov, Hod Zdeňkův a vnuk Jaroslavův), držitel druhé
kov, Pertoltice, Bohdaneč, Chřenovice, polovice. Týž padl l. 1420 a S. spravo
Třebetín, Sačany, Ledeč, Kožly, Všebo vala vdova Perchta z Kravař. Syn její
řice, Borovsko, Hrádek, Soutice.
Petr byl slabého zdraví a zemřel ok. 1439
těrboholy, ves za Karlínem, ve 14. odkázavS. AlšoviHolickmu ze Štern
Tento zemřel 1. 1455, zůstaviv
a 15. st. stolní statek arcibiskupství, avšak berka.
také zemanský statek s tvrzí. Od r. 1420 Petra, vnuka nezletilého. Poručník jeho
byly v zápisném držení, 1524 Jana ze Zdeněk ze Š. bouřil se proti králi; proto
Zavořic, pak (1534—1543) Soběslava Š. 1468 dobyt a darován Čeňkovi z Kun
z Miletínka
nova,

& 1557 Kašpara z Gra štatu a Burjanovi z Lípy. L. 1479 na
jenž je dokoupil. Pak následoval vrácen Petrovi (1- 1514), jehož potomci

1561 Albrecht Žíchovec

z Duban a (Jan 1- 1551, Václav 'l' 1576. Oldřich a

syn jeho Jan Habart, potom Bohuchval Petr Karel 1- 1608, Oldřich Jiří 1- 1618,
Valkoun z Adlaru. V l. 1604—1633 Václav Jiří 'i' 168., Jan Václav 'i' 1712)
patřily Novému městu Praž., pak tu do vymření seděli. Dcera posledního
byly přísl. Malešic a konečně Michle.
Anna vdala se za hrab.- Gótze (1- 1733),

Bitva u těrbohol (1757. 6. května). skrze dceru tohoto dostal se Roggen
Rakouské vojsko mělo šik od Žižkova ke
Hloupětínu, ale pravé křídlo nebylo do
statečně chráněno. Bedřich, král pruský,
dozvěděv se o tom, chystal se k útoku
na toto křídlo. V čas sice pozorován, ale

dorfům.

Od 1. 1760 držel jej Václav

MichalČejka z Olbramovic, později
(od r. 1791) Hirschové ze tern
feldu, od nichž jej vyženili Somšičové.
Od „ r. 1841 zase je v držení hrabat ze

y\SÍ

;; r.: (i WMP,
! xf.
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Šternberka.
Erb: Modrý štít, u zpodu střechou &zl. makovicí a přes ni pošikem.
zelená hora a nad tím zl. hvězda. (M. B. černá ostrva. (B. D. 401.)
Stětice, ves u Vodňan, až do r. 1420
II. 85.)
Šternberk, lovecký zámek u vsi Zeidler statek kapitoly Vyšehradské, od r. 1437
(u Hanšpachu) založený od Frant. Václava přísl. hradu Husi. Část byla svobodným
hr. ze Salmu ok. l. 1790 a pojmeno statkem, který získán 1529 ke Kestřanům,
vaný po jeho manželce Valburze roz. hr. k těmto se dostala zápisná část 1. 1548
ze Šternberka. Nedaleko je hradiště, na s Heřmaní. Část patřila v 16. st. k Bože
němž stával snad hrad Hennenberg,
jovicům, v l. 1592—1638 k Písku a pak
jenž patříval k Honšteinu a ok. ]. 1450 k Drahonicům S Kestřany a Drahonici
k Vildšteinu.
k. celá ves k Protivínu.
Šternberské lázně viz Újezdec
tětín, mlýn, n. ves s tvrzí u Mnětic
ílý.
(Pardubic), 1350 sídlo Peškovo, l. 1366
Šternov (prvotně snad Sternhof), také Přibkovo. .L. 1413 drželi jej Jan a.
ves u Vlašimě, napřed dvůr založený od Václav bratří, synové Jana Noska, a 1440
pp. ze Šternberka. Před r. 1413 dostal Čeněk. L. 1457 vládl tu Jan z Choltic
se . za věno Anežce ze Šternberka, a ke konci 15. st. připojen k Tuněcho
manž. Hynka Hlaváče z Dubé, prodán dům. V 16. st. zbyl tu jen dvůr. (H. I. 66 )
potom al.

1453 získán zase ke Štern

Štětkovice (prvotně Š če d r k o vi c i,.
v 16. st. Štědrkovice),
ves u Sedlčan,
n. manství koruny České, r. 1554 přísl. Maršovic, od r. 1554 K0

berku, k němuž do r. 1850 patříval.

Sternstein,

získané l. 1353, od r. 1396 Pluhům za sovy hory, z části 1521—1584 k Oseča
stavené.
nům, a do r. 1554 Červ. Hrádku. Od"
Stětí (staroč. S ěetie, něm. Wegsta'dll, r. 1584—1664 patřila celá ves ke Kosově
zkomol. z č. vej Sčetie), ode dávna hoře. Ke konci 17. st. Š. odděleny a byly
přísl. hradu Mělníka. L. 1312 tu byl vla do r. 1850 samostatným statkem, jenž:
dařem královninýrn Baldvin, jenž městečko patřil v 18. a 19. st. Lipovským.
Štetlin (t j. Stádtleinzměstečko),
[. 1314 znovu vysadil. Asi od té doby tu
býval farní kostel, jehož správcové oby ve 13. st. městečko u Sušice, bezpochyby
čejně od královen podávání. L. 1421 ob nynější Kolinec.
sazeno . od Pražan. Císař Zikmund za
těžery (snad lépe Stěžery), ves
psal Š. (1436) Janovi z Černína,
ale u Hradce Kr., jež se přip. r. 1228 jako
připojeno později zase k Mělníku. Od majetekkláštera Opatov. Týž tu vy
královny Johanky potvrzeny mu svobody zdvihl farní kostel, “jehož podací ve 14. st.
(1467), na jiné obdrželo majestát ]. 1502. opatům náleželo. Po vyvrácení kláštera
a drženy
Zdeslav Berka z Dubé vymohl mu (1549) opanovány skrze Hradecké
majestát na erb a trhy a 1557 dány nové od nich do r. 1547. L. 1548 k. Stěžery
svobody. To vše potvrzeno ]. 1579, ale od a StěžerkyZdeněk Záruba z Hustiřan.
zápisných držitelů zkracováno. Od králů Později a v 17. st. drželi je Pravětiětí
L. 1623 propadly konfi
dostali Štětští potvrzení v l. 1608, 1613. z Pravětic.
V l. 1620—1648 pleněno tu od vojákův. skaci, byly napřed v držení Anny Zuzany
a později do r. 1850 Har
Čechové utíkali od pustých sedlišť a Němci Slavatové
se tu osazovali (ok. l. 1650—1680) V le rachův. Fara zanikla v 17. st. L. 1860
tech 1709—1733 měli Štětští s vrchností tu zříz. lokalie a 1870 fara. (M lX. 20.)
dlouhou při 0 popravu; avšak tato ]. 1765
Stíerberg, n. manství koruny České,
zrušena. Od následujících králů svobody v l 1621—1791 doznávané.
Štifta, česky Lhota.
potvrzovány. L. 1742, 1753 a 1778 zkou
šelo Š. od vojákův. L. 1850 stalo se Š.
Štipoklasy, ves u Týna n. V., l. 1398
sídlem c. k. úřadův. Erb: Modrý štít a statek Benešův, 1407—1413 Hrdiborův.
na něm věž střib. (nyní zlaté barvy) s bra OldřichŠpanovský z Lisova prodal
z Hozlau
nou otevřenou, okny, cimbuřím, cihelnou Š. Volfovi Hozlaurovi
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Štítary (něm. Sc.'.1'ittarzen, avšak dříve
(1547). Drženy odtud ke Bzí z části a
z části do r. 1675 k Žimunticům, oboje Schillar), far. ves u Hostouně, v níž byl
farní kostel již před r. 1357.' .patřívaly
v l. 1675—1850 ke Bzí.
Štipoklasy, ves u Kutné Hory, ode 1282 Hartmanovi a pak ke statku Tas—
dávna (1385) přísl. Zbraslavic. Po r. 1557 novskému. Odtud se psávali Borníkové
odděleny Vilémovi mi. z Malovic a zna ze Š Kostel se nazývá v 16. stol. kost.
ložena tu tvrz. Nedlouho potom přip. zase sv. Vavřince na Hrůbích (t. j. valech).
ke Zbraslavicům a když se 1. 1627 bratří Před r. 1544 koupeny k Hostouni a v le
Horňatečtí : Dobročovic dělili,tech 1656—1850 patřily k Horšovskému
staly se Š. zase samost. statkem. Po třetí Týnu. L. 1636 založ. kostelní knihy. (M,
přip. ke Zbraslavicům l. 1650, ale zase XXVI. 85.)
Štítary, parní mlýn, n. ves s tvrzí
po r 1653 odděleny. Byly pak v držení
Horňateckých a od r. 1687 patřily k Ja u Král. Městce, prvotně přísl. Městce, od
r. 1304 statek Lva z Konecchlumě,
novičkám. (H. Xll. 290.)

pak do r. 1375 Bohuňka Puklice.

Ke

Štipoklasy, ves u Bezdružic, jež pa
třila r. 1239 klášt. Kladrubskému, konci 14. st. tu seděli Štěpové, Okolo
avšak r. 1273 klášt. Teplskému a l. 1418 tu byly asi tři statky. Ves 1. 1420

držena odtud ke Krukanicům. L. 1379 docela vypleněna & byla od té doby pusta.
Pustina držena do r 1506 ke Kněžicům
tu bylo několik vladyčích statků. Později
tu byla také tvrz, kterou prodal 1476 a odtud k Městci. (H X. 404.
títna, n. ves v okolí Litomyšle, kou
Janek Hložek z Bezděkova bratřím
: Buče. V potomních dobách patřily ke pená 1471 k obci Litomyšlské.
Štítná. (staroč. Stítný), ves u Počátek,
Krukanícům.
n. s tvrzí,. ok. l. 1350 statek slavného
Štipoklasy, n. dvůr v okolí Domažlic, Tůmy ze Š, jenž odtud 1373 sestru vy
ovšem také soudíc podlé jména (pův. bavoval. Později najal . ijňkovi z Ka
Štipoklasi),
také ves. Z odkazu Kery, menice a žil v Praze a zemřel po r. 1400.
vdovy po Jakubovi Střízkovi, dostal se plat Asi tehdá koupil Š. Jan, předek Stit—
tu k oltáři sv. Jakuba ve velkém kostele
ných ze Stítného, jehož potomci byli
Domažlickém.
1454 Mikuláš a Václav. Avšak již 1. 1450
Štiřín (snad lépe Stiřín), ves u Jílo patřila Š. Arklébovi z Kostnik, po němž
vého, n. s tvrzí, 1395—1411 statek Chva následoval ok. l. 1463 Bernart syn. Potom
lův, později vladyk z Pytkovie.
L. 1527 patřila Š k Pacovu a 1545 k. s pustou
k. jej Mikuláš Šorf, jenž se odtud psal. tvrzí k Žirovnici. (H. IV. 121.)
Potomci jeho (Štěpán 1- 1583, Mikuláš a
ŠtitOV (něm. Schmid), samota u Želiz
Jan Štěpán, syn jeho) drželi jej do r. 1614. (Liběchova), n. ves, l. 1549 pustá, do té
V l. 1614—1629 patřil k Dobřejovicům, doby přísl. Kostelce a pak Liběchova.
pak byl v držení Beníkův z Petrš
titov, n. ves v okolí Golčova Jení
dorfu. Od roku 1663 střídali se rychle kova, l. 1360 přísl. hradu Chlumu, pak
držitelé; ke konci 17. stol. patřil Šmi 1417—1461 Podhořan a potom zase
dlům ze miden, na poč. 18 st pá Chlumu, 1462 již pustá.
nům z Kolovrat, vl. 1751—1822 hrab.
tiviny, n. ves v Plzensku. (Palackého
ze Salmu. (Sommer, Top. 135)
popis 601.)

Štítary (pův. Štítaři),

ms u Kolína,

Štmeliny (obecně Čmelinky),

ves

jež se přip. již v zákl. listu Vyšehradském u Nepomuku, jež se 1. 1388 připomíná.
prodal .1564
(1088). Ve 14 a 15. st. bývaly v držení Albrecht ze Šelmbcrka
avšak část
Kolínských sousedův. L. 1439 nabyl jich Ladslavovize Šternberka,
kněz Bedřich ze Strážnice,
jehož rod již před tím držena k Zelené hoře. Jiná
tu seděl na tvrzi. V 16. stol. seděli tu část patřila 1544 ke Kladrubcům a od
Později byly | 1. 1603 ke Lnářům, později do r. 1850
v držení Kolínské obce.
celá ves k Zelené hoře.

Freisichselbstové
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Šumburk (vlastněNový Šumburk
Štokov, ves u Plané, jež se přip. roku
1290, jsouc tehdá přísl. hraduvTachova. z něm. Srhó'nbnrg). ves u Klášterce a nad
Později tu bylo manství k témuž hradu, ní na vrchu řeč. Klášterská hora zříceniny
odkudžse psali Arnoštové ze Štokova hradu . Okolí patřilo napřed ke hradu

1505—1510 držel je Hynce z Trauten Peršteinu. Vilém ze umburka obdr
berka, 1523 Bohuslav Bohuše z Otě žev je 1431 za díl, založil v l. 1431—
šic, pozdějiRorerové,
1594 Mošli 1435 hrad, jejž prodal 1449 Vilémovi

bicové,

v 17. st. Chlumčanští

z Přestavlk.

Šlikovi

z Ilburka;

od tohoto dostal se 1453
jehož potomci (1478

L. 1637 prod. Jindřichovi Oplovi z Fictum,

z Holiče a přip. k Plané.

Kryštof a Felix bratří, 1512 Opl Hanuš
Štoky,
(něm. Slot/zen lat. Truncus, a Volf, 1523 Jiří, Hanuš a Volf Jetřich)
Trunci), městec u Jihlavy, již r. 1352 tu do r. 1543 seděli. Pak patřil do r.
a t.
farní ves, která patřila 1372—1377 Čen 1559 zase pánům ze umburka

kovi Krušinovi z Lichtemburka a r. získal jej Petr Boryně ze Lhoty

držena ke Stříteži. Část patřila Jindřichovi ('i' 1560). Buď za něho neb nástupce

: Nístějky a odumřela po něm 1. 1410. Zdislava (1' 1573), hrad vyhořel a nebyl
V 16. st. drželi je Trčkové
z Lípy obnoven. Držitelka Markéta Gryspekov a
bydlela v sídle
též ke Stříteži a jiným statkům. a Vilém ze Lhoty, pak Huvárova
a Kryštof Jaroslav bratří T. : L prodali pod hradem a prodala

je 1596 obci Jihlavské.
1625 Janovi Heidlerovi

. l. 1607 Kry

Od této prod. štofovi z Fictum. Tento jej připojil
z Bukové. ke Klášterci, k němuž třetina již od 16.

L. 1601 založ. kostelní knihy. L. 1805 st. náležela.
Šumburk, farní ves u Jablonce, zalo
vnikli do krajiny Francouzové, při čemž
o . bojováno a tyto několikráte nepří žená asi v 17. st. na panství Maloskal
ském. V 18. st. usadil se tu Josef Kittel,
telem dobyty. Asi od té doby byly
hlavním sídlem panství Střítežského. Erb: lékař od okolního lidu velebený, jenž
Červený štít a přes něj stříb. pruh na tu zemřel. (Přísloví: To ti ani K. nepo
příč.
pomůže). Nabyv nemalého jmění, založil
Stollberg, n. přísl. koruny č. za hra— 1756 kostel, při němž 1783 zřízena fara.
šumfeld v. Schónfeld.
nicemi l. 1367 zakoupené a 1501 v dr
žení Rousů Plavenských.
Šumín, n. manství ke hradu Křivo
Strahlenfels, St ra hle 11b e rg, n. man klátu, v okolí Svojetína za Rakovníkem.
ství koruny české, jež drželi za Václava IV. L. 1574 drženo k Olešné, zapomenuto
vladyky z Prostiboře. V l. 1578—1717 pak a patřilo ještě 1. 1617 k Olešné.
patřil k Horní Falci.
Švabenice, n. ves v okolí Cerekvice
Strehel, n. manství koruny české, jež u Litomyšle. Král Vladislav dal 1167
ponecháno 1459 při Sasku,
klášteru Litomyšlskému S. s řekou Deš
Stupplhof, pojmenování tvrze a dvora nou od Dlouhých luk až k Cerekvici.
při vsi Rožmitálu u Mostu, založené před
vabinov, véska n. s tvrzí a dvorem
r. 1523 od Krynesův z Červeného u Kutné hory, před r. 1316 statek Ješkův,
dvoru.
L. 1536 přik. k_ Rožmitálu & 1337 Předborův. Bohuněk Chotělec

s ním prodán 1563 obci Mostské.
z Lupenice prod. Š. (1379) Oldřichovi
tveřín, Čtveřín, ves u Turnova, n. z Velimě, po němž následovali synové.
s tvrzí, ]. 1394 statek Jana Sobce & 1398 Pak tu bydleli 1405 Bohunka, 1415 Smil,
Bohuslavův. V 15. st tu byly dva dvory, 1440 Dobran z Lešan a 1440—;483

jež skoupil Mikuláš z Valdšteina.

Syn Bohuslav. Jan z Pařízk u prod. Š. (1537)
JindřichoviFiršici z Nabdína. Odtud

jeho Mikuláš prodal 1456 Š. ke Skalám.
K těmto patřila část (1615—1850 ke
Svojanům), druhá do r. 1556 ke Fryd
šteinu a pak k Dubu.
Místopisnýslovnik:Část historická,

až do 17. st. držen Š. ke Zbraslavicům
a spustl. V 17. st. přip. k Úmonínu. (H.
XII. 270.)
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Švamberk, německé, ač často užívané Půtu. Pro dluhy prod. Š. 1548 Heraltovi
jménohradu Krasikova, vlastněSchwan Kavkovi z Říčan, za něhož . vysa
berg. t. j. labutí hora, podle erbu drži zen za město (1549). Po jeho smrti
telův.
(1- 1563) dělen Š mezi syny Zdeňka a
Heralta. Tento k. díl bratrův, ale zadlu
Schwan- česky Čbán.
Schwarzau českyČerná.
žil se tak, že v l. 1595—1598 0 jmění
Schwarzbach českyČerná, Černá přišel. Pánem se stal Humprecht Černín
řeka.
z Chuděnic (1- 1601), po němž násle

Schwarzbrunn česky Černá
dnice.
Schwarzburg,

stu doval syn Jindřich (1- 1640). Synové jeho

Humprecht Protiva a Jan Maximilian
n. hrabství v Německu, (1- 1657) rozdělili S. zase na polovice.

V l. 1655—1660 hradby & bašty okolo
Schwarzenbach, n. ves při Kroten hradu bořeny. Díl n. Janův a pak dcery
jeho dostal se ]. 1662 k Chuděnicům.
bachu (1360).
Schwarzenberg, n. přísl. koruny če Na dílu Humprechtově ('l- 1666) následo
ské, jež ponecháno 1459 k Sasku.
vali jeho příbuzní, ale iten přip. na poč.
v 15. st. manství koruny české

Schwarzenthal,

městečkou Vrchlabí, 17. st. k Chuděnicům. Ve S. narodil se

založené 1556 od Eustachie z Jandorfu,
jako horní městečko. L. 1607 dosavadní
kaple rozšířena v kostel, při němž 1787
zříz. fara. Hornictví v 17. st. zahynulo.
Erb: Stříbrný štít, na něm dvě hornická
kladiva křížem přeložená a okolo nich
vavřínový věnec.
vihov, město a starý hrad u Kla
tov, prvotně statek Držkrajův (1194), sy
nův jeho Budivoje (1194—1253) a Bla
žeje, pak Držkraje (1245—1253), syna

1836 M. Kolář. Erb: Červený štít a na
něm stříb. hradba ze štukoví s cimbuřím,
za nímž vynikají dvě věže, každá s oknem
a cimbuřím. Před hradbou jest stříbrný
štítek a na něm růžový keř s kořeny
a třemi herald. růžemi. (H. IX. 1.)
Švihov, ves u Jesenice, již od 1. 1405
přísl. hradu Petršpurka, později Pšovlk
a od r. 1512 zase Petršpurka. Část pa
třila v l. 1537—1602 k Děkovu.

Švihov,

Budivojova. Později drželi jej Švihovští

mlýn, n. ves u Dražejova na

z Ryžmberka,
totiž 1342 Vilém, pak bvv. panství Houseckém, až do r. 1408
přísl. Lovu, pak Jestřebí a později hradu
synové jeho Vilém, Břeněk ('l' 1407) a
Půta. Když se synové Půtovi dělili, dostal Housky.
Vilém Š., jenž jej držel do smrti (1463)
Syn jeho Půta vystavěl před r. 1489
z prvotní tvrze hrad pevný a velice ná
kladný a městečko (1501) povznesl svo
bodami (1- 1504). L. 1505 rozdělen Š.
mezi syny jeho Jindřicha a Václava, z nichž
tento záhy zemřel, zůstaviv syna Jana

Švihov, n. tvrz a ves v lese Drahý
šovském mezi Rožmitálem a Blatnou, l.

1288 statek Jetřicha Švihovce,
přísl. Rožmitála.

Na tvrzi

seděli

l. 1349
1398

Přibík a 1412 Jan, předkové Švihov

cův ze Švihova.

V 16. st. byl . úpl

nou pustinou. (H. XI. 202.)

T.
Tábor

pojmenován r

1419 nynější Vítkovci je spálili a horu si podrželi Na

Holý vrch, na nějž kněží pod obojí vo ní založen hrad se dvěma dvory. Ten dr
dili lid ke schůzkám. Odtud strana tato želi l. 1370 Oldřich z Ústí se syny bratra
nazývala se Tábory.
svého Jana, každý polovici. Ondřej, syn
Tábor, město(vlastněHrad i ště hory Janův, nadal 1388 kaplanství při kapli
Tábor), prvotně Starodávnáohrada, kte sv. Jakuba pod hradem. Po Oldřichovi
rou král Přemysl ok. ]. 1268 Vítkovcům přešel dí_ljeho na syna Jana (1388—1403)
odňal a tu město zakládati se jal, ale a po něm na syna Oldřicha (1407—1420),

'l'ábor
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jenž, tuším, měl i druhý díl. L. 1420 boři živnostem městským, ale bojechtivá
dne 21. února lid pod obojí opanoval a práci'odvyklá většina strhovala je do
město Ústí & některý den potom dobyl nových půtek. Potýkali se s Oldřichem
i Hradiště, které odevzdali Prokopovi z Rožemberka, s Pražany,' Jihlavou a za
z Ústí. Vůdcové jejich Petr Hromádka, jížděli do Rakous. Bedřich, král Římský,
Jan .z Bydlína a Jan Smolín přesvědčili učiniv s nimi mír1 poskytl jim obchodních
lid, že Ústí jest nedostatečné pro jejich výhod. V bojích Jednoty Poděbradské se
bezpečnost; i spálivše je v m. březnu, Strakonickou stranili této. Staří bojov
převedli lid na H , jež na kvap opevnili níci vymírali, a tak se podařilo Jiříkovi
a domy k bydlení vyplnili. Hromádka po Poděbradskému opanovati T. (1452) a
slal potom k Janovi Žižkovi z Trocnova, obyvatelstvo donutiti, aby bylo poslušno
aby jim poslal posilu. Táboři dali svému zemského řádu. Zbytky starých bojovní
bratrstvu pevný řád a měli od té doby kův způsobili přece v Eneáší Sylviovi, jenž
v H. přední svou oporu. Král Zikmund na Táboře přenocoval, podivení. Obyva
jsa proto uvržen ve starosti, přikázal telé oddali se odtud živnostem, zvláště
Oldřichovi : Rožemberka, ,aby ten tábor soukenictví, na něž jim dal král Ladislav
na Hradištku rozplašil a zbořilc. Tento (1454) svobody. Král Jiří přidal městu
připojiv si Čechy a Rakušany, oblehl H., (1463) nový trh, za to mu spláceli v l.
ale Mikuláš z Husí vyšed Z Prahy, dne 1467—1471 věrností. Od krále Vladi
30. června na úsvitě, tak mocně naň ude slava obdrželi (1472) nové svobody. L.
řil, že se dal na útěk, zůstaviv na místě 1492 založen rybník Jordán, pro zásobení
celé ležení. Obyvatelé zřídili si obec po vodou. Za té doby i obec i sousedstvo
vzoru starokřesťanských obcí, ale nejedni bohatli. L. 1512 sklenut kostel nový
z nich upadali ve výstředností, kteréž od skrze M. Staňka, kamenníka, l. 1521
ostatních krutě potírány. K dovršení dob (snad již 1515) stavěna radnice. L. 1525
rého řádu zřídili si biskupa. Obyvatelstvo a 1532 město vyhořelo. Koupěmi, v těch
doplňujíc se z dalekých končin různoro dobách učiněnými, vzrostlo městské pan
dými lidmi, namnoze loupeživými, odpu ství ve velikou državu, která l. 1547 vše
zovalo Žižku, jenž proto přestoupil k Si cka zabrána. Obci navrácena asi jen tře
rotkům. Války a jízdy bratrstva naplňo tina (pozdější panství). L. 1559 město
valy svět obdivem a T. stal se prvním třikráte za sebou vyhořelo. L. 1565 zří
městem po Praze. Bitva u Lipan podryla zen vodovod. L. 1578 potvrzeny všechny
moc bratrstva, jež vidouc nezbytí (půso svobody. L. 1582 tu zemští úředníci pro
bením Bedřichovým ze Strážnice), poddalo mor v Praze úřadovali. L. 1611 opano
se císaři Zikmundovi smlouvou (1436, ván od Pasovských. L. 1613 zase tu byli
16. října)' jíž obdrželo nevšední výhody zemští úřadové. L. 1618 přidal se T.
a statky, za válek opanované. Majestátem k povstalcům, l. 1620 znova opevňován
d. 1437, 25. ledna povýšen T. na král. a mnozí zemané se tu zavřeli. Nejvyšší
město a apelace vysazena jedině ke králi. Frank i po Bělohorské bitvě se nepoddá
Po smrti Zikmundově přidali se Táboři val. Po jeho odtažení velel tu Romanesko.
k té straně, která chtěla míti Kazimíra Na jaře, l. 1621 obležen od Baltazara
Polského za krále. T. stal se přední pev de Marradas, ale teprve v listopadu se
ností této strany (1438) Král Albrecht posádka poddala. Obci statky vzaty a jen
přitáhl s vojskem a položil se u Měšic. proto navráceny, že byla nesmírnými dluhy
Obléhati tvrdé město se neodvažoval, ale stižena. O obnovení zpuštěného města
mezi městem a ležením byly ustavičné staral se Maxim. Pechlár : Memínku,
půtky. Ke sklonku měsíce září obě strany hejtman městský (1623), Asi v ty časy
odtáhly. Ještě jednou pokusil se t. r. Old stal se T. poprvé katolickým a potom
řich Celský, aby T. přepadením v noci (1629) svobody obce potvrzeny. L. 1640
a zradou dosáhl, ale nepovedlo se mu. založen tu klášter Augustinianův. L. 1648
Po učiněném míru měli se óddati Tá dobyt T. od Švédův a vypleněn. L. 1654
*
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obdrželi T.ští majestát na čtvrtý trh vý
roční a l. 1663 na koňské trhy. L. 1677
obnovena kostelní věž (krásná báň jest
dílo Tomáše Kehacela z Prahy). Léta
1736 obdržel T. nový trh výroční. Léta
1744 dobyt od Prusův a krátce potom
vzat od císařských. L. 1751 začal se tu
krajský úřad. L. 1788 zřízen tu král. ma
gistrát. L. 1797 některé svobody potvr
zeny, ale velká jich část zrušena. L. 1805
obsazen T. od Bavorův. L. 1850 stal se
T. sídlem c.k. úřadův. Krajský úřad sice
zrušen, ale 1. 1855 obnoven a. trval do
zrušení kraj. úřadův. L. 1862 založeno
první reálné gymnasium. Erb: Štít zlatý,
na něm dvě věže bílé, mezi nimi brána
s visutou mříží a nad ní hradba od věže
k věži. Nad tím černý orel o dvou hla
vách, jenž obě věže křídloma osáhl a na
jeho prsech štítek s pruhy bílými a mo
drými a na něm lev červený (erb císař
ský a Lucemburský). (Progr. real. gymn.
1865. K. Thir, Hradiště h. T.)
Tačov, n. dvůr u Sibřiny (1573).

a pevné město a panství dal manské zří

zení. T. opanoval pak Albrecht ze See
berka
(před r. 1288), ale vrátil jej
1297 zase králi. Král Jan zastavil T Jin
dřichovi z Lipého,
ale 1323 jej zase
vyvadil. Faru zdejší s kostelem dai 1329
křižovníkům a Karel IV. držel T. ke ko
moře a založiv vT. (1351) klášter karme
litský, obdařil 1372 a 1378 město svo

bodami. Jan ze Švamberka

držel T.

1404 zástavně jako hejtman. právo to
přešlo 1406 na Bavora ze Š. L. 1410
vyplacen pro škody od Hynka Hanovce
ze Š. Zikmund zapsal T. (1421) Jindři

chovi z Metelska.
Na poč. r. 1421
opanován T. skrze Žižku, ale Ž. nemoha se
tu držeti ustoupil. Po bitvě l. 1427 do
byt T. od Čechův. L. 1436 a 1454 po
tvrzeny svobody obce. Synové Jindřichovi
postoupili v l. 1446—1449 T. Burjanovi

z Gutšteina.

Král Jiří udělil T. důležité

svobody (1461) a císař Bedřich dal 1474
zdejší radě svobodu, aby pečetila červe
ným voskem. Burjan 2 G. nabyl T. dě
Starý Tábor viz Ústí n. L
dičně & potvrdil svobody městské, vymohl
Tachlovice, Taklovice (ves u Un 1486 potvrzení královské, tak i potvrzo
hoště), n. s tvrzí, 1234 statek Gebhartův vali synové jeho 1498 Jindřich, 1505
a 1318 Vchyny. Později byly v držení Jan. 1508 Volf. Tento propadl 1510 T.
Klementerův a Čotrův (1357—1382). v nějž se král uvázal. Ferdinand I. zasta

V l. 1402—1409 vládl tu Jan Študent.

vil jej (1527) Jindřichovi z Gutšteina

L. 1422 dobyty vojskem katolickým. L. & potvrdil 1528 svobody města. L. 1530

1434 opanoval je Oldra ze Zhudovic,
V 16. st. držel je Zdeněk : Kladna,

po němž je dědili Žďárští

stal se zástavním držitelem Jan Pluh

z Rabšteina
(T 1537), ale od Kašpara
ze Žďáru synovce jeho zase vyvaděn. L. 1543 město

(1547 Jan, 1570 Albin, 1580 Gothart
Floryan), 1580 přip. k Červenému Újezdci.
l... 1697 k. oboje Karel Jáchym z Bredy,
který k nim mnoho statků připojil. Velké
to panství držel rod jeho do r. 1732,
pak byly jměním arciknížecího rodu To
skánského. Od r. 1847 jsou nápadním
statkem císařského rodu. (H. Vlll. 283.)
agsin, ves neznámého jména a ne
známé polohy, jež klášteru Kladrub. ná
ležela; (sotva asi Svojšín).
Tachov, kr. město, původně ves, jež
dána r. 1115 klášteru Kladrubskému, ale
nedlouho potom ujat zase ke knížecí ko

po sedmé vyhořelo. L. 1556 zastaven zase

Janovi ml. z Lobkovic.

Obec se proti

němu bránila a dosáhla 1567 a 1577
majestátův na svobody. Panství dostalo se
1587 na díl K1yštofovi ml. synu Janovu,
ale 1. 1602 vyplaceno. Potom panství(1606)
rozprodáno a zbytek s hradem zasraven
obci na 35 let. Tato od r. 1618 horlivě
podporovala povstání, vypravila lid svůj
do boje. Po bitvě Bělohorské se sice T.
poddal, ale ke konci r. 1620 zase vojsko
Mansfeldovo do města vpustili. Proto po
dobytí hradu a města dáno sem vojsko,
všecky statky městské pobrány a s městem
moře, & Soběslav ]. stavěl r. 1131 hrad (1623) Janovi Filipovi H 11s m a n o vi
na úpatí vesnice T. Přemysl II. odňal T. z Namedy prodáno. H. nakládal s mě
pánům z Krasikova učinil z něho hrad šťanstvem velmi krutě. Kromě toho město
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nejednou od nepřítele vzato a vypleněno. váno bylo r. 1573 bývalé děkanství Te
Husman založil 1639 klášter Pavlanský. plské (viz to).
I po smrti Husmanově T. od dědicův
Tajanov, ves u Klatov v osadě Vel
byl utiskován. L. 1664 k. T. od Adama hartické, před r. 1381 statek Ondřejův,
Filipa Losy z Losintálu, jehož rod pak z části přísl. Velhartic, z části Účína.
tu do r. 1781 vládl. V 18. st. město ně Později byl přísl. Jindřichovic, odprodán.
kolikráte vyhořelo. Po vymření rodiny l. 1798 a byl odtud do r. 1850 samo
Losydostalse T. rodu Windischgr'átz,
statným statkem.
jemuž velkostatek dosud patří. L. 1850
Tajná, ves u Bělé. po níž se psali
stal se T. sídlem c. k úřadův. Erb: Čer 1405 Jakoubek, 1416 Jindřich Chmel.
vený štít s českým lveml nad ním helma Později tu seděl Jiří ze Mnichova
s korunou & dvěma křídly červenými (1' 1453) a po něm synovec Vítek ještě
a přikryvadly červ. & stříbrnými. (H. 1468. Pustá tvrz se vsí připojena před
r. 1546 k Velkým Horkám, pak se do
XIII )

Tachovská bitva. v létě r. 1427 sbí stala (1548) za díl Jiříkovi Klusákovi
z Kostelce, od něhož koup. ihned kVi

ralo se v Říši velké vojsko na Čechy,
jehož vrchním velitelem byl Ota, arcibi
skup Trevirský. Opanovavše v Čechách
několik míst, jali se 23. července oblé
hati Stříbro, ale toto se udatně bránilo.
Když Čechové se 2. srpna blížili, padl na
křižáky strach a utíkali k Tachovu. Pa
pežský legát. který právě do země vstu
poval. zastavoval je a dovedl toho, že se
dne 4. srpna sešikovali u Tachova. Ale
když se Čechové blížili, zase se ustrašíli
tak, že prchali ve zmatku neslýchaném.
Marně legát prosil a hrozil, ze hněvu
roztrhal říšské korouhve, ale pak byl nu
cen utíkati také. Čechové pustivše se za
nimi, na tisíce jich pobili. Téhož dne
obležen Tachov a město vzato 11. srpna
útokem. Dne 14. srpna vzdal se také
hrad a zajato tu 1400 vězňův.

dimi. V l. 1705—1850 patřila ke Stránce.
(B. M. 1792.)

Taklovíce viz Ta ch lo v ic e.

Takonín, ves u Vlašimě, jež se přip.
r. 1250 jsouc sídlem Řivinovým. L. 1408
seděl tu Jindřich 2 T. Později patřil T.
k Chotýšanům. Jan Chobotský z Ostředka
prodal jej Vácslavovi star. z Věžník. Od
1'. 1603 patřil k Třebešicům, pak k Bíl
kovicům & v l. 1631—1850 k Chotýša
nům.

Talín (staroč. Talin
ňan,

a), ves u Vod

jež patřila od roku

1253

kři—

žovníkům s červ. hvězdou,kteří
jej drželi do husitských válek, ne-li
déle. R. 1485 byl s tvrzi v držení Petra

z Říčan,

od něhož 1493 vyplacen a zase

zastaven OndřejiSedleckému od Dubu.
Tachovsko, T.-ý kraj. 1. název král. Konečně 1519 prodán obci Písecké.

panství Tachovského

se všemi statky ze— Když tato l. 1547 své statky propadla,
připojen T. ke Hluboké a od r. 1598
patřil k Protivínu. V T. narodil se 1840
Jos. Truhlář. (H. VII. 262.)

manskými, které manskou službou ke
hradu Tachovskému zavázány byly. Král
Přemysl II. zřídiv z Tachova silnou pev
nost. vysadil k ní mnoho manství, jež
vyňal : pravomocnosti zemských a kraj
ských úřadův. Tím utvořeno samosprávně
území, podobné Kladsku a Loketsku. Král
Jan potvrdil 1335 stará práva manův,
zejména manský soud v Tachově, což i
1350 potvrzeno. Pro porušování těch práv
dostali manové 1495 nový majestát. Ko
nečně l. 1608 manský soud zrušen, man
ství proměněna ve zpupné statky, jež pak
připadly k Plzenskému kraji (1612). 2.
děkanství neb kraj děkana T., jak nazý

Talmberk (z něm. Thalenberg), ves
a zbořený hrad u Hraz. Rataj, založený
snad od Arnošta syna Hroznatova (asi

1286). Na něm seděli pp. z Talmberka,
1297 Vilém. 1316 Diviš & Nezamysl,
1357 Ješek a Vilém. Potomek jich Diviš
vyveden jest z držení násilně skrze Havla

Medka

7. Valdeka,

ale 1397 mu T.

vrácen. Poslední z dřevního rodu tu vládli
1417 Oldřich a 1437 Hynek. R 1473

držel jej Bedřich Ojíř z Očedělic,
1487 Bedřich ze Šumburka.

Na poč.
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16. st. byl již pust a náležel Michalovi také vládyčí statek. Ok. l. 1480 dostaly

Slavatovi

: Chlumu. Držen pak ke se Jindřichovi : Kostelce,

pak patřily

hradu Chlumu a l. 1552 prodán k Ra až do r. 1608 ke Přerovu a odtud ke
Kounicům, v l. 1616—1850 k Radimi.
tajům. (H. XII. 58.)

Tamberk

(: něm. Tanzberg), n. tvrz,

Tatinná, Tatinný,

ves u Postoloprt

dnes návrší nade Brodem (u Jaroměře). n. s tvrzí, 1378 statek Přechův, ale po
Z držitelův známý jest jediný 14.13— 14.16 tom na několik statkův rozdělená. V 15.

st. seděli tu Kostelcové : Tatin
Pašek z Heřmanic. (H. V. 94.
Tankov, ves patřící 1455 k České ného, v 16. st. Beřkovští
z Šebí
Lípě, neznámého položení.
řova, od r. 1533 Hruškové z Března.
Tannwald, městečko založené prvotně L,. 1623 zabrána, později přip. k Touže
v lese, patřícímu ke Smržovce. Zdejší tínu a v l. 1630—1850 patřila k Posto
rychtář Friedrich založil tu kostel (1788), loprtům.
při němž zříz. 1838 fara. L. 1850 tu za— Tatobity, farní ves u Lomnice, v 16.
řízeny c. k. úřady.

st. přísl. Malé Skály a Rohozce, avšak

Tarant, n. léno koruny české, jež léta
1459 zanecháno při Sásku.
Tasnovice. ves u Hostouně, n. s tvrzí,
1235 sídlo Hartmanovo, později vl. : Ta

snovic

1557 k. je Jindřich ze Smiřic

a odtud

patřila ke Hrubé Skále. L. 1714 vystavěn
tu kostel, při němž zříz. 1789 lokalie a
1858 fara.

(1357 Bohuše, 1379 Zdeslav,

Tatounovice, ves u Benešova, 1391
Jindřich & Humprecht, 1410 Bohuše,
statek bratří Zbyňka a Mojka, 1406 Vác
1463 Jan) L. 1522 dostaly se Vilémovi
ernínovi : Chuděnic, po němž lava a 1415 Linharta a j. Od 17. st. se
tu vyskytují svobodství, jichž bylo 1. 1789
byl syn Martin (1- 1586) a tohoto s_vn šest.
Sebestian. L. 1650 patřily Otovi : Hel

versenu,

jenž je dal své manželce. L.

1659 k. k Týnu. (H. IX. 117.)

&

Tatrovice, Tatrvice

(něm. Dollar

wies, dříve Toirwis, TaterWeís), farní ves

u Lokte (farní již r. 1356), starodávné
zemanské sídlo, druhdy i statek měšťanů
Loketských. V l. 1698—1621 patřily Lo
ketské obci, pak 1623—1644 k Lipnici,
jim darována od Hroznaty. Ve 14. st. pa— 1644—1719 k Falknovu & 1719—1850
třil T. ke Střekovu, pak k Ploskovicům, k Lokti. Fara, která v 17. st. zanikla,
1574 oddělen jako samostatný statek 1782—1791 obnovena.
Tavolky
(Bílek, koní. 522) chybně
s tvrzí. V 17. st. byl přip. k Zahořanům.
Tasov, tvrziště u Řebče & Lidic (Sla psáno za Topolky neb Topolku, sa.
motu u Dřevíkova.
ného).
Tažovice, ves u Strakonic n s tvrzí,
Tasov, n. ves u Ličkova (Žatce) již

Tasov, ves u Litoměřic, která byla
před r. 1180 spustla a opět byla posta
vena, soudíc podle názvu Tasovsko. Tehdá
patřila křižovníkům Svatomářským, jsouc

asi od r. 1360 statek Tažovcův : Ta
Tasova hora (něm.Taschenberg),někdy žovic. V 16. st. následovali Sedlečtí

1. 1411 puste.

farní ves při Mostu, -v níž byl 1359 farní od Dubu, kteří tu do r. 1587 seděli.
kostel sv. Václava. T. patřila ode dávna Tehdá k. polovice k Ohrazenici; druhá

křižovníkům

s červ. hvězdou. V no byla v držení Malovcův

: Malovic,

vější “době srostla s městem Mostem.
po nichž následoval 1680 Jan Kryštof
Tatce, ves u Kouřimě, jež se přip. Koc :. Dobrše. Tento koupil také první
1292. T. byly ode dávna statkem pro polovici, která byla ok. l. 1607 oddělena
boštství Vyšehradského a částikl. pro Adama Koce a 1628 patřila Zdeňkovi

Sázavského.

Zdejšítvrz 1317 od krále Vojslavovi : Branišova.

Odtud pa

Jana dobyta. L. 1326 statek proboštský třily celé T. k Ohrazenicí a když tu vy
zastaven. Cís. Zikmund zapsal T. 1437 stavěn nový zámek, staly se sídlem drži
Janovi z Kralovic.
V 15. st. byl tu telův. (H. XI. 105)
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farní ves u Příbramě, napřed zdejší zemané sami a od r. 1393

v níž byl farní kostel již r. 1356. T. pa
třívaly ke král. hospodářství Kamýckému
a pod purkrabě Karlšteinské. Část byla
manstvím a patřila od 15. st. ke Smolo
telům a Stěžovu. Ostatek držen od 16.
k Dobříši a později k Milinu.
,

s nimi páni ze Šternberka.

L. 1439 měl

jej Purkart z e Zbraslavic, pozdějivla
dyky ze Střimelic.
Ke konci 15. st.
dostal se Alexandrovi Chobotskěmu
z Ostředka, jehož potomci (1542 Mi

kuláš a Jan, 1603 Václav) na tvrzi až do
Tečiněves, Tečněves, ves u Uště n. r. 1623 seděli. L 1627 prod. Bedři
a přip.k Vlašimi.
s tvrzí, 1318 statek Chvalkův, 1353 bra chovi z Talmberka
tří Haška, Kunše a Protivce, pak vladyk Fara po r. 1620 zanikla. (M. B. II. 71.)

z Rochova. Asi od r. 1449 seděli tu
Těchařovice, ves u Mirovic, jež se
vlad. z Čečelic, po nichž dědili páni přip. 1356. Po ní se psali 1369—1376
Od těch prod. T. 1528 Přibík, 1376-—1418 Markvart. Nějaká
k Úšti & byla odtud v držení Sezimův část byla duchovenstvím, ta držena nějaký
z Ústí. Tvořila statek s částí města Úště.. čas k Příbrami. Větší část vsi patřívala

z Vartenberka.

L. 1623 zabrán tento statek a přip. v 17, od konce 15. st. k Orlíku, "část 1609 ke
st. lt Liběšicům.
Zbenicům.
Těchlovice, ves u Nechanic, 1318 sta
Tečmín, n. ves & vlad. sedění u Lov
čic (Chlum n. CV), jež se přip. r. 1299 tek Perchtin. Po nich psal se 1411 Mar
jako část panství Žiželického a ve 14. st. tin Kladný 2 T. 1415 Petr, 1448 Bušek,
hradu Hradišlka. L. 1395 seděl tu Beneš 1450 Vaněk. Potom patřily až do r. 1547
ze Lhoty. Ves pustá T. patřila 1490 ke Hradecké obci a od r. 1548 kBoha
Šlibovicům.
ryni. V 17. st. byly samostatným statkem,

Tedražice, ves u Sušice n. s tvrzí jejž Kateřina Lidmila Brahova rozená
prod. 1662 Ferdinandovi
až do 15. st. přísl. Vilhartic, potom sta Kapříkova
tek Jana Mutrplosa
(T j. 1505), po Bonav. : Hara chu. Harachové přip. je
němž dědili Markoltové : T. Ti roz ke Stěžerům.
Těchlovice, farní ves nad Labem,
dělili T. na malé částky, které v 16. st.
skupovány 1553— 1557 od Jana Dlouho v níž byl farní kostel již 1. 1363. Zde
'veského. Později patřily zase k Vilharti sídleli Těchlovci z Těchlovic, totiž
cům a od r. 1601 Mandaléně Perglá
Petr 1360—1368 a bratr jeho Zvěst
rové. Skrze sňatek dostaly se po roce (1- j. 1368), pak tohoto synové a Ješek
1639 v držení Janovských a rozděleny 1374—1413, tuším Petrův syn. Od poč.
1655 na polovice. Oboje vl. 1687—1690 15. st. patřily ke hradu Vrabinci, s nímž
v 15. st. přip. k Děčínu. V 17. st. zanikla
skoupeny k Nalžovům. (H. IX. 264.)
Tehov, ves u Říčan, n. s hradem, fara. L. 1785 zříz. tu lokalie a 1873 fara.
1309 statek Otův, 1347 Heřmanův. Tehtlá
Těchníč, farní ves u Mirovic, v_níž
tu byl farní kostel, jehož kolatory byli byl farní kostel již r. 1360. Těchníč byla
1368 Oldřich a Ota. Kašpar Čatr postou ode dávna statkem biskupským k Příbrami.
pil T. (1407) kl. Karlovské-mu. Za V 16. st. zástavou odloučena od Příbramě,
válek náboženských opanoval jej Jan Ro stala se dědičnou a prod. 1585 od Hert

Cís. Zikmund zapsal jej víka Zejdlice ze Šenfeldu k Buko
: Žirov vanům. Fara v 17. st zanikla. L. 1785
a postoupením se dostal před rok. tu založ. lokalie a 1853 fara. (T. B. 548.)

háč : Dubé.

1436 Janovi Kamarétovi

nice

1454ZdeňkoviKostkovi z Postupic.

Těchobuz (t. j. Těchobudův dvůr),

Potomci jeho drželi T. až do r. 1513, ves u Pacova, v níž byl far. kostel již
ve 14. st. T. drželi 1352 Kuneš, 1374
z Chlumu a přip. ke Kostelci. Fara Vchyna z Pacova, pak Jan syn tohoto,
v 17. st. zanikla.
t399 Albera, pozděiiHořičtí z Hořic.
Tehov, ves u Vlašimě, v níž byl farní Před r. 1534 prodán od vl. z Újezda
kostel již 1. 1358. Podacími pány byli ValšoviRobmhápovi : Suchě, jehož

kdež postoupen Michalovi Slavatovi
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potomci tu do r. 1570 seděli. Od roku 1436 drženy ke Zdechovicům, od nichž
1590 drželi jej Otové z Losu, po nichž jen jako úděl oddělovány.

dědili ok. l. 1643 Kapounové ze Svoj

Telčovice (pův. Telčovici),

n. ves,

kova. Po nich dědili jezovité, ale T. zase dnes rybník Telčovský u Koupí (Březnice
l. 1692 prodali. V 18. st. drželi jej Vo & Blatné). L 1361 psal se po nich Habart,
račičtí, Puteanové a od roku 1723 syn Kunrátův a 1403 Ondřej Kyselice.
Miseronově z Lissonu. SamostatnýmL. 1416 držel je Boztěch. V 16. st. není
statkem byla T. do r. 1850. Fara v 17. po této vsi památky.
Telecí, farní ves u Poličky, v níž byla
st. zanikla. (H. IV. 216.)
Těchomyšl, bezpochybyn.-ves v okolí fara l. 1349, ač je-li T. totožné s Alberts—
Permesgrůnu (Jáchymova), jež se přip dorfem postoupeným 1349 k biskupství
roku 1226.
Litomyšlskému. T. patřívalo ode dávna
Těchonice, farní ves u Planice, n. k Poličce. V 17. st. zanikla fara. L. 1784
s tvrzí, 1331 sídlo Zdislavovo. Ve 14 st. tu zřiz. lokalie a 1852 fara.
Teleč, ves u Bochova, n. s tvrzí, 1394
tu byl farní kostel, jehož podací měli
bratří Domin (1365—1402), Číč, Počin statek Petrův, později patřila část k Br
a Petr Němec. V l. 1474—1480 seděl tu ložcí a část k Ratiboři; v 16. st. ještě
Litmír : Obytec. Nedlouho potom připojeny byla ves rozdělena. Před r. 1588 skoupili
k Neprachovu. V 17. st. zanikla fara; ji Štensdorfové ze Štensdorfu,
1786 tu zříz. lokalie a—1855 fara. (H. kteří ten statek až do 16. st. drželi. Sa
mostatným byl do r. 1850.
IX. 263. T. B. 243.)
Teletín, ves u Neveklova r. 1378 a
Těchonín (něm. Linsdorf, pův. Glinz),
farní ves u Kralík, od 16. stol. přísl. Kyš t. d. na vladyčí statky rozdělená, 1410,
perka. L. 1704 založen tu kostel, při němž část k Nedvězí. Rozdělení trvalo: v 16.
st. tak, že část patřila 1563 k Tloskovu
zříz. 1786 lokalie a 1856 fara.
Těchoraz (t. j. Těchoradův dvůr, a část k Nedvězí. Kromě toho tu byly
i Tíchoraz, nikolivTychoraz, něm. svobodnické statky (1789 sedm).
Teletno, nějaké zemanské sídlo v záp.
Zíchras z česk. Cěchoraz), véska u Vyš
ního brodu. D0 r. 1385 patřila ke hradu Čechách (1282).
Telib, n. tvrz a ves v těch místech,
Rožemberku, odtud kl. Vyšněbrodskému
Telce (pův. Te-lci t. j. bulíci), ves kde je nyní Nová Telib (u Ml Bole
u Loun, jež se přip. r. 1207. L. 1318 slavě). Zde seděli 1378 Hanuš, 1406 Jan,
seděl tu Dalibor a pak jeho synové. Ve oba Kabátové. 1451 ji měl Jan : Útě
V 16. st patřila k Březnu a
14. st. byl tu far. kostel. Podací příslu chovic.
šelo zdejším vladykám. Drobné statky svedena na dvůr, který byl 1657 pust.

zceleny v 15. st. od Sestřínkův
ze (H X.
Temechov, dvůr u Poříčí(Humpolec)
Slavic, z nichž poslední Václav zapsal
T. manž. Eufrozině z Martinic. Po ní n. ves, která se v 1.1448—1650 v držení
je dědil bratr její Volf & když Jan, syn kl. Želivského vyskytuje.
jeho zemřel, (1590), dostaly se Elišce
Temelice, n véska u Uzeníček (1617).
dceři tohoto Od tého je dostal druhý
Temelín (dříve Německý T.), ves
manžel Jan Adam z Roupova. L. 1622 u Týna 11, V., ve 14. st. na drobné statky
mu zabrány a kratce potom připojeny rozdělená. Část patřila asi od r 1409
k Peruci. V 17. st. zanikly tvrz i fara. k Vlhlavům a vycházely odtud platy ke
Kostel v l. 1779—1786 znova vystavěn kostelu Strýčickému. Na poč. 16. st. při
(H. vm. 218)
pojen T. k Újezdci a asi od r. 1550 dr
Telčice (pův. Telčici), ves u Přelouče žen k Neznašovu.
jež patřívala k prvotnímu nadání kláštera
Temelínec (dříveČeský Tem elín),
Strahov, (1143, ač jestli se tu nemíní ves u Hluboké, jež sel. 1372 připomíná,
Telce). Ve 14. st. a až do r. 1420 pa poněvadž odtud dán plat ke Strýčickému
Sedleckému
a
od
roku
kostelu.
V 16. st. patřila část k Cukn
třily T. kl

Těmice — Teplá
šteinu, část k Žimuticům, část k Vlhlav-i

cůmaěást 1556—1850 kBřezímuHrádkulna

Teplá,
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město, prvotně bezpochyby ves

klášterství Teplském, l. 1273 trhová

Vlhlavská část držena od konce 16. st.ives, v 15. st. město. L. 1385 obdržela
ke Dřítni a Hluboké & od r. 1622 naiT. první svobody od opata Teplského.
dobro ke Hluboké.
il.. 1443 pozdvihli se měšťané proti kon

Těmice, Těmina

Kamenice,

Tě-jšelům a jen stěží upokojeni. L, 1466

mina ves, farní ves u Kamenice n. L.,?obdržela obec od opata plat pokrčemný.
v níž byl far. kostel již ve 14. st. Poda-leadislav
král povolil obci, aby město
cími pány byli 1359 Kuneš a Hron,;ohradila, ale pro odpor opatův darování
1359 Heřman, Kuneš, Ctibor, 1364 Ku-jto zrušil (1496). Pro to a že nechtěl opat
neš, 1407—1416 Sudík zBoztěchova.Šdosti
kněží v městě chovati, bouřili se
Až do r. 1549 patřily T. ke Kamenici a (měšťané. Po smíření 1503 učiněném vy
pak k Božejovu, později zase ke Kame imohli si měšťané některé svobody, ale
nici a r. 1641—1850 k Černovícům. V 17. *přece od krále ponecháni v tuhém pod.
st. zanikla fara, l. 1787 tu zříz. lokalie 'danství. L. 1509 dovolil opat město otý
initi a okopati (bez hradeb a věží). Tehdá
a 1858 fara. (M. XVII. 66.
Těmice (pův. Těmici), dvůr u Oldřijiž obyvatelstvo bylo poaěmčené. L. 1594
chova (Ml. Vožice), n. ves s tvrzí, napřed ;založ. kostelní knihy. l.. 1643 město od
statek Ješkův (1- j. 1382) a pak Těmí ;Švédův vypleněno & v l. 1698 a 1794
nův z Těmic (1398 Jan, 1418 Ondřej, vyhořelo. Od r. 1850 jest T. sídlem c.k.
1437 Bušek, 1485 Přibík a Oldřich, 1527 vúřadův. V Teplé narodil se J. Mehler.
Bohuslav, 1541 Bohuslav, 1560 Oldřich, 'Erb: Zlatý štít a na něm troje černé rohy
1587 Bohuslav). Po posledním dědil 1597 _*jelení(erb Hroznaty, zakladatele kláštera
Štěpán Adam z Bulvanu at. r. přikou 'Teplského), nad tím zlatá koruna. (P. A.

peny od Estery Vchynské

k Vitanovi II.

34—)

Teplá, Teplský klášter, založený
cům. l-. 1659 odděleny, byly pak v dr
žení Špulířův, Voraěických a Swertsův a 'l. 1197 od blahoslaveného Hroznaty pro
řeholníky premonstrátské ke cti a na jméno
k. 1691 k Ml. Vožici. (H. IV. 245.)
Těňovice (staroč. Těněvici), farní p. M., avšak skvostný kostel teprve ok. l.'
ves u Blovic, v níž byl farní kostel již 1232 dostavěn. Nový klášter přijat od
přez! r. 1360. T. drželi 1360_Zdeněk a "papeže (1 197) pod ochranu & opatovi udě
Ondřej, 1392 Racek, 1402 Beneš ze lena mitra. Král Přemysl vyňal kl. z moci
Švamberka
('j' j. 1408), pak bratr jeho krajských úřadův. Hroznata přijav řeholi
Václav, Tavák. Asi 1. 1409 zbořena tvrz byl 1215 a 1216 proboštem kláštera
nedaleko “pode vsí. T. drženy pak k Po (1- 1217) Prvním opatem byl Jan (1197),
říčí, patřily 1502 Janovi z Číčova
Po 1219 Vilém, 1225 Jan (1- 1233), 1233 až
něm dědili Muchkové z Bukova, pak 1242 Bernart,
1242——1248 Gerhart,
následovali 1563 Václav Černín.
pak 1248—1259 Beneš. Za nich rozšířeno
Kryštof Muchek (1- 1572), od r. 1582 klášterství, když 1233 koupen újezd Vid
Václav Karel ze Svárova a potomci žínský a získány kromě toho rozličné
(1609) Jan Tiburcí, pak synové 1628 drobné statky. Rozsáhlé to zboží 1273
Karel, 1651 dědici, 1667 Zikmund. Po papežem potvrzeno. L 1276 leželo tu
zději tu seděli ryt. z Englflussu,
od české vojsko V l. 1273—1277 opatoval
r.. 1721 hrab. Clary, později přip. k Po Jindřich, jehož nástupci byli Hugo 1282 až
1289, pak Liphart 1293 a 1298—1300
říčí (1718)
Tennesberg,
n. manství koruny č, Ivan, jemuž král Václav přál. Opat Per
(1359), ještě v 18 st. přiznávané.
nolt (1303) a jeho nástupci získali nová
Tepkov, n. ves u Dolan (Švihova) léta zboží. Po Petrovi (1330) následoval Be'
1385.
neda (1341—1357), jenž získal Kornberk.
Teplá, řeka a přítok Ohře, jenž se Za nástupcův jeho Erviga (1358—1366),
přip. r. 1197.
' Heřmana (1367—1368), Alberta (1373),
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Bohuše (1385—1413)
zátiší klášterní
ničím nevyrušováno. Za Racka opata
(1415— 1443) obtěžován klášter dávkami,
které naň ukládal král Zikmund, také
klášter (1421) od podobojích vypálen.
Část klášterství zastavena, Hroznětín od
krále samého zabrán. Nicméně klášter trval
a řízen byl opaty Václavem (1453, 1454),
Albrechtem (1457) a Zikmundem (1459 až
1503). Tento byl králi věren obdržev po
tvrzení všech statkův (1459), ale zkoušel
pro to nátisky od strany protivné. L. 1467
uprchl a klášter vytlučen od pánův. Statky
jeho některé od pánův uchváceny. Že
potom obnoven býti mohl, děkovalo se
objevem stříbrné rudy v Mnichově. Petr
opat (1510—1525) byl v závadách, za
Antonína (1529— 1531) velká část klá
šterství zastavena (1530), i nebylo daleko
od toho, klášter buď zastaviti aneb pro
dati. Po Janovi Kurzovi (1548 —1559)
jenž založil (1550) v klášteře latinské
školy, opatoval Jan Máuskónig jenž byl
'nucen prodávati vesnice na zaplacení dá
vek královských (1576, 1577) Opatové
Matěj Jehelius (1593—1596), Matej Zim
merhackel (1597 pak ssazen) a Ondřej
Ebersbach (1600 a t. d.) snažili se části
zastavené vyvazovati. L. 1620 přitrhl sem
Mansfeld, hradby podkopal & klášter do
hola vydrancoval. Opat Ebersbach stěží
škodu napravoval. Za opata Jana Pechra
(T 1647) klášter od Švédů zase vydran
cován (1641). L. 1660 vyhořel klášter
a tři léta od opata Raimunda Wilferta ].
obnovován. Opat Raimund Wilfert 'II.
(1087—1724) dal kostel po r. 1690 od
stavitele Dienzenhofra znova upraviti. Po
dobné změny staly se v l 1750—1760
za opata Jeronyma Ambrosa. L. 1783
přestaly

Teplá, Teplička,

ves u Žlutic, jež

byla 1. 1359 přísl. Libkovic,

k níž pa

třívala napořád. Prvotní jméno Teplá
změněno v 16. st v Tepličku, když byla
ves již pusta. V 18. st. založena v těch
místech ves Nová Teplička (Neu-Teplitz),

Teplice, lázenské město, pův. česká
vesnice, která dostala jméno své od tep
lého zřídla. Při ní založila Jitka, manželka
Vladislava II., asi r. 1156 klášter sv.
Jana Křt., pro panny zákona sv. Bene
dikta (na místě nyněj. zámku). Někdy
v 13. st. proměnila se bývalá ves v mě
stečko řádně vysazené, v němž na konci
byl větší kostel sv. Maří. kdežto druhý
farní kostel sv. Jana stál na předměstí.
Abatyše tu byly tehdá Eliška (1282),
Anéžka (1- 1356), Anna (1356—1370),

Markéta(1373—1416),Žofka(1416at.d.)'
Panny byly po většině : panských a ze
manských rodin a Češky. Když kališníci
r. 1421 do zdejší krajiny přitáhli, vpadli
i do T. Ačkoliv pak od abatyše a panen
(ze strachu) laskavě byli před klášterem
přijati a jim spíže slíbena, přece panny
vyvedli a klášter obsadili, při čemž išat
stvo panen od některých lidí zlodějských
pobráno. Porážkou u Mostu vzalo husit
ské panství v okolí za své a panny se
zase do kláštera navrátily a kdykoliv hro
zilo nebezpečí, v čas smlouvou trvání klá
štera zabezpečily. Hůře než husité řádili
v klášteře r. 1426 katoličtí Míšňané, tý
rajíce panny a šlapaiíce svátosti nohama.
Po nich vpadli do T. vítězní husité po
bitvě 11 Ústí a učinili panství panen na

věky konec V T. uvázal se Jakoubek
z Vřesovic, jeden z heitmanův, Roku
1437 zapsal mu císař Zikmund kromě
jiných zboží i vše panství kláštera T. a

v klášteře latinské školy a pře— r. 1449 potvrdil J. výsady měšťan T. V l.

neseny do Plzně, také počet mnichův na
15 obmezen. Po smrti opata Kryštofa
Heřmana z Trautmansdorfu (1789) za
pověděno, císařem nového opata voliti,
kteréž obmezení brzo potom pominulo.
Finanční stav kláštera od r 1620 byl
pořád dobrý, ale znamenitě se zlepšilzalože
ním Marians. lázní. Z bývalých členův klá
štera vynikliJan Lohelius (1-.622)1arcibisk.

1451—1453

smlouváno tu mezi Čechy

a Sasy. Král Jiří vyvadil T. od Vřesov

cův a zapsal ji králové Johance, která
udělila T.kým právo Litoměřické, avšak
tak, aby T. nepatřily k podkomořství
věnných měst, nýbrž náležely ke klášteru,
mezi tím na zámek přeměněnému. R. 1472
udělila T.kým druhou výsadu. Po její
smrti (1-1475) dostala se T. synům, z nichž
a Alois David (1- 1836). (M.XV. P. A.I. 25.) Hynek mladší kníže Minstrberský ji do

Teplice
stal na svůj díl. Za něho spravoval T.
Jan llburk z Vřesovic, jenž se však —
jak kníže naň žaloval — nepoctivě zacho
val. R. 1480 dostal T. v zástavu Purkart
z Fictumu, po němž v držení jejím bratří
jeho následovali. “Poslední z toho rodu

Opl postoupil T. ok. r. 1506 Albrech
tovi z Kolovrat, nejv. kancléři (1- 1510).
Vdova po něm Anna 2 Kovaně potvrdila
1511 svobody Teplických, zejména přijí
mání pod obojí a postoupila T. synům

svýmJanovi a Bernartovi
šteina;
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Vchynic, který právo piva vařiti zkracoval,
& když.se měšťané vzpírali, mocně je nu
til. Ostatní svobody potvrdil r. 1589 a
všemožně pečoval o zlepšení zdejších lázní.
Po “jeho smrti (1619) zdědil T. synovec
jeho Vilém ze Vchynic. R. 1631 obsadili
T. Sasové a zavedli tu zase luteránství,
teprve nedlouho před tím ač povrchně
zrušené, avšak v červnu. r. 1632 zase Sa
sové odtáhli. Když byl Vilém r. 1634
s Valdšteinem v Chebu zavražděn, zabrána

z Vald jest T. a darována r. 1634 Janovi hra
těm také král Vladislav T. po běti Ald rin gen, dvor. váleč. radě a pol

sud—jen zastavenou

k dědictví zpupnému

daroval (1512). l oni potvrdili r. 1511
staré výsady T.kých jako i r. 1520 Jan
a Albrecht, syn Bernartův (1- 1517). Po
něvadž b_vli páni tito v závadách, odhá

nímu maršálku (1- 1634, 22. čvce.). Za
těch dob okolí velice skrze vojáky trpělo.
L. 1635 založeny matr. Janovi dědici byli
bratří jeho, dva duchovního stavu, a sestry,
ale hospodařila tu z počátku Anna, jedna
z nich, jež se vdala po druhé (1637), za

dána jest T. 2 části r. 1523 Zikmun
dovi ze Smiřic, jenž téhož r. také Jeronyma
svobody městské potvrdil, z části dostala
se Jáchymovi z Malcánu &Jiříkovi, bratru
jeho. Od těchto, kteří také díl Zikmundův
na sebe převedli, koupil T. (1528) král

Ferdinand,

Clary, c. k. nejvyššího;od

r. 1644 spravoval ji jménem dědicův
Maximin Aldřingen (1- 1650). Po něm dr
želT. Jan Marek, biskup Sekavský (—'r1664'),
pak se dostala synům Anniným z obojího

ale postoupilji zase (1530) manželství, po nichž podědil Jan Jiří
Marek, syn Jeronymův. Tento vypo

Zdeňkovi Lvovi z Rožmitála.

Rychle se pořád střídali držitelé. Zdeněk věděl r. 1668 většinu židů & ostateki ob
zemřel r. 1535 a syn jeho Adam prodal mezil na židov. ulici. J. J. Marek zlepšil
ji r. 1537 imonovi Třeštíkovi panství a ustanovil v T. prvního lázeň.
z Hyršova.
Když tento r. 1543 zemřel, lékaře, po němž následovalo zřízení první
koupil T. od dědicůvVolf: Vřesovic veřejné lékárny. Avšak ke sklonku 17. st.
a spojil ji s panstvím Doubravské hory. scházelo město skrze mor a požár (1685)
Volf zřídil nad teplicemi zdejšími nákladné a také zkracováním živností skrze vrch
lázně a obec za rostoucího blahobytu zří nost. Po smrti J. J. Marka (1' 1700). ná—
dila pivovár a radnici. Ačkoliv lázní zdej sledovali 4 jeho synové, z nichž Frant.
ších již od r. 1416 a 1469 užíváno, Karel (1—1751) vymohl zřízení svěřenství
přece povznesení svoje děkují Volfovi a (1749). Také lázně se za té doby zase
staly se ok. r. 1550 daleko široko zná povznášely. R. 1742 zaraženy v okolí
'mými. Poněvadž še často od Němců uží první uhelné doly. Františkův syn, Frant.
valy a tito se zde usazovali, rozmáhal se Vácslav zvětšil zámek. R. 1776 zřízena
německý jazyk v T., která byla od zalo tu normál. škola a v těch dobách zmá
žení svého až do té doby česká. R. 1568 halo se řemeslo punčochářské. Nový pán
postaven zámecký německý kostel a T. Jan kníže Clary (1787—1826), staral se
byla rozdělena v letech následujících na právě otcovsky o rozkvět města, což bylo
českou a něm. obec.
po velkém ohni r. 1793 tím záslužnější.
Když r. 1578 a 1579 panství Doubrav R. 1790 zřízen v T. magistrát, r. 1799
ské hory rozchváceno bylo, zůstala Tep— vykoupena od vrchnosti povinnost k ro
lice Janu Volfovi a Jiřímu, bratřím z em botám. Návštěva lázní tehdá se vzmáhala
berka, z nichž onen zemřel r. 1590 a tento velice, když náš císařský rod a panující
r. 1581, T.kým právo piva vařiti potvrdil. rodově v Prusích a Sasích lázní užívali.
R. 1585 koupil T. Radslav Vchynský ze Taxou lázenskou r. 1816 zavedenou, spů
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soben pak pro obec slušný příjem. V l.
1811—1847 vybourány staré brány. R.
1819 byla v T. schůze diplomatův, jíž
předsedal kníže Metternich. Ok. r. 1829
založena v T. první továrna na sukna,
r. 1858 spojena T. 5 Ústím novou dra
hou. To, jakož i rostoucí výtěžek z uhel
ných dolů velice napomáhalo vzrůstu
průmyslu, zvláště po r. 1868, když padly
poslední překážky, zrušena statní komisí
lázenská. R. 1879, když vodou některé
okolní doly zatopeny, zanikala teplice
zdejší a objevila se teprve r. 1882, když
příčiny této nehody minuly.

Teplišovice,

ves u Benešova, ale r.

1358 farní ves, jež patřila odtud ke stat
ku Kozmickému. O podací dělili se po

zdejizemanéK.čtís opaty Karlovskými,
kteří měli užitky na statku zapsané. L.
1497 patřily T. i s kostelem ke Kono
pišťskému panství. Později přip. ke K0
mornímu Hrádku. Fara v 17. století za
nikla.

Teplské děkanství

neb kraj děkana

Teplského, obsahovalo ve 14. a 15. st.
fary a kostely: Teplou, Habrové Kladruby,
Pístov, Mnichov, Otročín, Vidžín, Křivce,
Úterý, Číhanou, Pernarec, Toužim, Útvinu,
Teplice dolejší (něm. prv. Wikmans Lechov, Krsy, Jamný, Okrouhl. Hradiště,
dor/. odtud nynějšíWeckelsdorf, lat. ipín, Čelivo, Krasíkov, Domaslav, Lestkov,
Vicmamn' villa), městečko u Police a Kozolupy, Slavice, Černošín, Rpužice, Stříb
Broumova, prvotně přísl. hradů Střemene ro. Doubravu, Kšice, Záchlum, Svojšín,
a Adršpachu, od poč. 16. st. hradu Skal, Kladruby, Holostřevy, Brtnou, Bor, Skvi—
pak Ryzemburka. L. 1579 rozděleno zboží řín, Bohuslav, Pořejov, Šonvald, Staré
Sedliště, Tisovou, Trnovou, Tachov, Sv.
to mezi dědičky a T. zůstala při Abrš—
pachu až do r. 1589, kdež dána za díl *Kříž v Chodech, Trstěnici, Sedlec, Brod,
Václavovi Bohdaneckému
z Hod Planou, Chodovou Planou, Otín a Sanger
berg. V 16. st. obdrželo název děk. Ta
kova (1- 1614), Dcery jeho rozdělily T.
chovského a počítány k němu také Kynž
na dolní a horní díl (1615). Onen se
dostal Saloméně a s ní do rodu Hamzů vart a Žandov. (Viz P. A. VIII. 232)

ze Zábědovic.

Ok. l. 1628 dostala se

Teppen, Tiefendorf

a Hohen

v drženíŠmidlův ze Šmiden, později orf,

tři vesnice manské koruny české
patřila k Hoř. T., od níž 1770 oddělena v Říši, l. 1592 v držení Cedvicův, 1630
a byla statkem do r. 1850. L. 1754 vy promlčené.
Těptín (od muž. jména Těpta), „ves
stavěna kaple p. M. Pomocné.
u Jílového, ]. 1389 statek Bohuslava

Teplice

hořejší,

městečko, souvisící Břekovce

s předešlým, prvotně farní ves, v níž byl
farní kostel již l. 1302. Patrony jeho byli
držitelé Střemene a Adršpachu. S Dolní T.
měla společné pány až do r. 1615. Po
“smrti Vácslava Bohdaneckého, jenž zde
1599 zámek založil, dělily se jeho dcery
(1615). T. h. dostala se Alžbětě, manž.

z Hradnice,

dědice po

Vyntířovi z T., jenž jej prodal MatušOVi

z Sudic (1417) Vedle něho seděli tu
1405 Jan, 1410 Jindřich. Bohuslav (1428)

byl předkemDýmkův 2 T. Vl. 1417 až
1445 držel onu část Kolman z Libře.
Terešov, ves u Zbiroha, l. 1379 na

statky rozdělená, l. 1411 statek
Jana Petra Dobřenského z Dobřenic. čtyři
Petrův, jehož potomci nazývali se Ko
Syn jeho Bohuchval Jaroslav, prodal T. řenskými z Terešova. Rozdrobenost

1677 Frant. Vácslavovi z Bryslu. Ne
dlouho potom nabyl T. Jan Petr Straka
z Nedabylic,
jenž zřídil z ní a jiných
statkův statek nápadní pro rod Strakov

zůstala i v 15. st. Proto patřila část od
r. 1492 ke Hřešihlavům, jiná k Draho
ňovu Újezdu & polovice vsi ke Svinné.
Později skoupen T. a dostal se 1616 na
ský & tak, kdyby vymřel, aby z důchodů díl Václava Jindřicha z Běšin. Od té
těch statků řízena byla akademie ke cvir doby byl T. zase samostat. statkem. V 18.
čení chudé šlechtické mládeže českého st. patřil Strojetickým,
z nichž Anto
národa, k čemuž 1771 došlo. (H. V. 169.) nín tu kapli založil (1723). Držitelé se
do r. 1850 zhusta měnívali.
Teplička viz T e p lá.
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Terezín, kr. město, stojící na místě 1620 patřil T. k Novému Rychnovu a
vsi Německých Kopist. Tyto založeny tak zůtalo do r. 1850.
před r. 1273 od kláštera Doltzan
Těšenovice (Těžanovice ?), n. ves
ského. L. 1420 mu odňaty a l. 1436 v okolí Klatov. L. 1289 darován tu mlýn
která je do pro nový špitál Klatovský.
r. 1547 držela. Tehda jí zabrány a na
Těšetín, Tčšetiny, ves u Klatov, l.
vráceny kl. Dokzanskému. Po bitvě u Lo 1379 na šest statků rozdělená. Z vladyk
vosic seznáno, že jest veliká potřeba pev se přip. Pešout (1- j. 1383), 1389 Zvěst,
nosti v této krajině. Císař Josef II. byv 1416 Bušek, 1459 Protiva, 1520 Jaroslav,
v září 1. 1779 osobně v Kopistech, roz 1524 tohoto synové. Na tvrzi seděli Vác
hodl se proto, zde pevnost založiti. ač lav Lehomský zMalenic ('i'j. 1570)
uznával mnohé při tom překážky. Léta a pak jeho synové, 1578 Bohuslav Hoř
a jeho synové,1615
1780 dán rozkaz k začetí prací, potom čice : Prostého

zapsány obci Litoměřické,

zbořeny Kopisty a Travčice & obyvatelé
přeložení. Dne 10. října položil císař zá
kladní kámen. L. 1781 pojmenována nová
pevnost na čest královny M. Terezie a
1782, 9. prosince vyhlášena za kr. město.
Od r. 1783 osazován T. také civilními
obyvateli, kteří patřili z počátku pod Li
toměřické právo. V l. 1805—1810 vy
stavěn kostel. L. 1812 obdržela obec na
dání na trhy. V 1. 1897—1898 pevnost

opuštěna a brány vybourány. Erb: zlatý
štít, u jehož zpodu stříbr. zeď ze štukoví
se 6 stínkami, branou černožlutou zavřenou.
Za hradbou vynikají dvě věže stříb., každá
s okny & cimbuřím. Mezi branami stojí
červený lev s dvěma ocasy, držící v pravé
přední noze dobytou šavli & levou opírá
o černý štítek, na němž jsou písmena
T M. Nad štítem je zl. koruna.
Termesífy
(něm. Termeshof, pův.

Tirmanshóven),

ves u Něm. Brodu,

Burjan Jeníšek z Újezda. L. 1661
prodala Eva Polyxena Tuněchodská
T. k panství Týneckému. (H. IX 255.)
Těšíkovice,
n. ves v krajině mezi
Zbraslavicí a Pertoltici,
která patřila
1454 Ctiborovi a Jarkovi, bratřím ze Ch ře

novic,

pak k Čihošti (1500), od roku

1542 k Vlastějovicům a od roku 1573
k Ledci.

Těšnice, ves u Klatov, l. 1379 na
několik statkův rozdělená. Ku konci 14.
st. narodil se tu Bleh, jenž proslul jako
hejtman bratrstva Táborského. Od strý
cův jeho (1458 Jindřicha) pocházeli Mla

zovští : Těšnice. T. patřila pak 1483
k Předslavi a v _16. st. jako pustina ke
Švihovu, naposled k Měcholupům.
TěŠnO, n. dvůr, nyní les jihov. od Že
liz v okolí Mělnickém. L. 1543 byl pust
a patřil ke Vliněvsi.

Těšnov, n. tvrz, u myslivny Smetany

jež se 1379 přip. T. patřívaly ode dávna a vsi Horek (Kostelce n. O.), o jejichž
k Lipnici a v l. 1561—1596 ke Světlé. osudech není nic známo. (H. II. 29.)

L. 1596 odprodány Janovi Giglingá

rovi : Kneislšteina.

Potomkujeho

Těšov

dolní, ves u Sušice, prvotně

jedna ves 5 následující, 1. 1582 v držení

Oldřichovi (1- 1621) zabrány a darovány Dětleba Koce : Dobrše

a pak potom

klášteru Pohledskému, jenž tu byl stva jeho. Po smrti Františka Koce dě
vrchností až do zrušení.

dily 1744 jeho dcery a skrze Marii Annu

dostal se v držení Dohalských,

kteří

TerVík, n. statek manský koruny české, jej měli až do poč. 19. st. Samostatným
l. 1459 v držení Plavenských.
statkem byl do roku 1850. (Gabriel, Su—
Teslíny viz Baštiny.
šice 241_)
Těšov horní, ves u Sušice, do roku
Těšenov, ves u—Pelhřimova,ve 14. st.
přísl. arcibisk. panství Řečického, pak 1428 přísl. Petrovic, pak hradu Vilhartic.
přísl. Řečice, 1574 k Nové Cerekvici, Při rozdělení panství Vilhartického ok.

1584—1590 k Bukové. Arnošt : Les r. 1560 dostal se Janovi Rendlovi
kovce vyzdvihl tu sídlo, pročež se psal z Úšavy. L. 1582 patřil k Volišovům
1600 »na Novém Těšenověc, avšak léta a DětleboviKocovi z Dobrše. Dělením
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povstal tu samostatný statek, jenž po K0
Tchořov (vlastně Dchořov, obec.
cích přešel 1695 na Maximiliana Pintu Schořov, staroč. i Chořov, také Tcho
Bukovanského z Bukovan a na řovy), ves u Čáslavě, v níž byl ok. r.
jeho potomstvo. Od r. 1801 patřil rodině 1360 farní kostel. T. patříval ke zboží
Karlíkův a statkem byl do r. 1850. (Ga Tupadlskémul avšak tu byly také drobně
statky (1415 Procek). Jeden odumřelý po
briel str. 243.)
Těšovice, české jméno vsi německé Elišce, vdově Jana Dítěte, učiněn 1416
Teschwitz u Fulknova.
manstvím ke hradu Vyšehradu, jež král
Tetětice (staroč.i Cetětice, pův.Te Jiří z manství propustil. Část T. patřila
tětici),
ves u Klatov. jež patřila před v 15. st. Šebestěnicům, část v 16. st. ke
r. 1331 Elblinovi z Bezděkova
a t. Krchlebům, ale byla pusta. Zůstal tu jen
r. datovány Petrovi z Rožernberka. kostel, jehož fara za neznámé doby za
Pak patřily měšťanům klatovským a od nikla Nový kostel tu -17oo vystavěn.
r. 1345 Jarošovi ze Skočec. Později pa
Tchořovíce
(staroč. D ch o ř0 v i c i),

třily obci Klatovské a to až do roku obec. i Tchorovice,
ves u Blatné n..
1630, kdež prod. Přibíkovi Jeníškovi
s tvrzí. T. drželi 1372 Jan, 1389 Jodok,
z Újezda. Až do r. 1850 byly pak po 1393—1400 Beneš. L. 1409 měl je Vi
zemským statkem.
lém ze Zvířetic a 1433 Petr odtudž
Tetětice, Cetětice viz Želivec.
(1' 1446). Po Janovi z Běšin (1473 až
Tetín, farní ves u Berouna, prvotně 1489) následoval Bohuslav Much ek
hrad, podlé pověsti založený od Tety z Bukova, jehož potomstvo (1517 Jiřík,
neb Tetky dcery Krokovy, v pravdě staro 1546 Oldřich a Václav, 1581 Volf, 1588
dávný knížecí hrad, jehož zakladatelem Smil a Adam. pak Volf [1' 1634], pak
byl bezpochyby kníže Teta. 'T. připojen manž. a dcery) tu do r. 1653 vládlo.
záhy ke knížectví Pražskému. Sv. Lidmila L. 1653 přik. ke Lnářům. V 16. st. síd
bydlela na Tetíně poslední čas svého ži leli někteří Muchkové na údělu a psali
vota a tu 1. 921, 15. září zavražděna. se na Novém domě v Tchořovicích. (H.
V 11. a 12. věku sídlel na T. úředník XI. 254.)

knížecí. Mluvilo se také o Tetínském

Tieberschlag,

ves u Jindř. Hradce,

k raj i, který později nazýván Podbrdskem. česky Lom.
Na T. byly kostely sv. Michala a sv. Lid
Tiefenau, n. manství koruny české
mily, jichž podací se dostalo (1266) klá jež'l. 1.459 ponecháno při Sasku.

šteru Chotěšovskému,

jenž ]. 1288

Tiefenbach

(česky bezpochyby Hlu

i úřadu lovčovskěho nabyl. Asi v ten čas boká), ves u Jáchymova, jež se přip.
založen na Tetíně zděný hrad, jehož purk r. 1273 mezi statky kláštera Teplského.
Tiefenbach u Bečova,českyHluboká.
rabě byl 1288 Hynek. Hrad se dostal
Tiefendorf u Lipého, českyBořetín.
před r. 1321 v držení Štěpána, nemanž.
Tíhava viz Mtihava.
vnuka Václava II., jenž ok. r. 1340 zemřel.
T. dědili po něm čtyři jeho synové Jin
Tichá (něm. Oppolz), ves u Kaplice,
dřich, Ješek, Mikuláš a Štěpán. Karel lV. n. s tvrzí, jež byla 1360 přísl. hradu
vyvadil od nich T., na jehož panství za Velešína & l. 1387 dostala se v držení
ložil nový hrad Karlštein. Faru v T. při pp. z Rožemberka. Purkrabí tu bydleli
vtělil Václav IV, k děkanství Karlštein až do konce 15. stol. Tvrz ještě 1. 1541
skému (1387). Asi od Karla IV. pochází stála, avšak ves byla přísl. panství Novo
vysazení manského statku v Tetíně, jenž hradského. (H.. III. 260.)
obsahoval dvůr s grunty (nynější velko— Tichava viz Mtihava.
Tichonice. ves u Kácova, n. s tvrzí,
statek T.). Václav Hájek z Libočan byl
na níž seděli 1365 Diviš, 1407 Ctibor,
tu nějaký čas farářem. (H. VI. 79.)
Thalenberg viz Talmberk.
1421 Diviš. Mikulášek z T. (1426) d_obro
Thunstauf, n. zámek u Řezna, jejž družil po světě, až 1. 1448 ve Vitemberce
Karel IV. držel v zástavě.
odpraven. V l. 1448—1459 seděl tu Zde
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Tingen — Tlsová
něk. Již 1. 1471 patřily T. ke Šternberku,
jehož přísl. byly do r 1850.

Tingen, Thůngen,

covi z Janovic,

od něhož 1479 postou

nena ke Zvíkovu. L. 1576 odprod. Janovi

n. hrad ve Fran Černínovi

z Chudenic,

později pa—

cích a léno koruny české až do r. 1802 třila k Obděnicům, v l. 1609—1623
Skoupému a později ke Chlumci.

doznávané.
Tis veliký,

farní ves \: Žlutic, v níž

Tisomnička,

ke

n. ves u předešlé, která

byl kostel sv. Jiří již roku 1227 a farní její osudy v l. 1470—1595 sdílela a snad
kostel před r. 1367. T. patřil od r 1257 s ní splynula.

křižovníkům s červ. hvězdou, avšak
po r. 1420 ujat jest pod ochranu pánův
na Rabšteině. T. byl s kostelem sv. Kříže
přísl. hradu Rabštejna až do r. 1817 a
odtud do r. 1850 patřil k Chýšem, část
patřila v l. 1579—1850 k Lukám. Fara
v 17. st. zanikla. Kostel po ohni obnoven
(1788) a 1789 tu zříz. lokalie, jež 1825
na faru povýšena.
Tisá, farní ves u Děčína, jež vznikla
v 16 stol. (1 169—1534 jcště potok Tiska).
T. patřívala k Děčínu (druhdy také k Šen
šteinu a Jílovému). L. 1785 založen tu

Tisov, Tisovec, Tisový, vesu Blatné,
l. 1318 sídlo Petrovo a Havlovo, statek

Běšínův

z Běšin. L. 1617 koupen ke

Hvožďanům,
Lnářům.

s nimiž 1666 připojen ke

Tisov, ves u Bohutína (Příbramě), jež
l. 1298 stála a patřila k panství Příbram
skému. Ok. l. 1576 T držen k Lazsku,
1603 patřil Janovi Kunrátovi Chrast
skému z Chrastu & později byl přísl.
Starosedlského Hrádku.

Tisová, Tisovo,

dostal klášter

ves u Bečova, již

Teplský

r. 1233 od

kostel a při něm zřízena lokalie, jež se králové Konstancie. L. 1273 mu potvrzen a
stala 1848 farou.
byl v jeho držení do r. 1530, pak patřil
Tisá, Tisí, n. farní kostel a ves nad k Bečovu, a později k Vlkošovu & Žluti
Spankovem u Manětiny. Kojata Hrabišic cům, od r. 1626 k Toužimi.
odkázal T. (1227) Budivojovi. L. 1379
Tisová. (něm. Theisau), ves u Falknova,
patřila Bedřichovi. Patrony far. kostela
byli 1388—1411 Sezema z Bělé a 1412 ve 14. a 15. st. Nothaftské léno. V 15.
st. patřila část ke Kynšperskérnu kostelu,
Purkart z Kolovrat.
Tiska, potok skrze Tisou tekoucí a část k Falknovu, potom od sklonku 16.
st. k tomuto celý.
do Bíliny ústící, jenž se_ přip. r. 1169.

Tisová., farní ves u Tachova, jež pa
Tismice, farní ves u Čes. Brodu, léta
1295 statek Zdeslavův, 1305 téhož a Mi třila až do r. 1233 kostelu Mělni
kuláše. Patrony kostela dávno před tím ckému, ale od té doby klášteru Klad
založeného byli 1342—1378 Bohuněk rubskému. Zemané zdejší byli 1251 Ma
Hájek a od r. 1386 Mikuláš Vrbík, reš, 1283 Artléb. Ve 14. st. tu byl far.
jehož potomci (1414 Jan, 1434 Mikuláš, kostel, jehož patrony byli 1356 Artléb,
1504 Vilém a synové) tu do r. 1512 se 1563 Tristlin a Václav, 1375 Zdeněk,

1388 Jindřich a 1394 Jan z Kumpolce.
děli. V l. 1514—1547 patřily Brodské
obci, od r. 1557 vlad. z Ichtryc, po L. 1416 nabyl T. Martin Rendl z Úša
vy, jehož rod tu do r. 1483 seděl. V 16.
nichž následovali 1590 Karel Záruba
z Hustířan, 1596 AlbrechtBryknár, st. drželi ji Kečovéz Kečova. L. 1623
1599 Marek Jozef. L. 1603 koupili je jim T. zabrána, patřila 1623—1668 kl.

Českobrodští

po druhé, ale propadli Kladrubskému

a byla od r. 1671

je zase 1623, po čemž prodány ke K0 v drženíPerglárův : Perglasu. Léta
stelci. Fara v 17. st. zanikla; léta 1784 1823 k. k Tachovu. Fara zaniklá 1739
zříz. tu lokalie a 1857 fara. (M. XIV. 37.) obnovena.
Tisomnice, ves u Sedlčan, ode dávna
Tisová, ves u Vys. Mýta, l. 1407 sídlo
majetek, kl. Milevského, ok. l. 1460 Mikulášovo. L. 1437 prod. tu Ludvík

v zápisném držení Zdeňka ze Štern Smetana plat Václavovi z Hnojic.
berka. Král Jiří zastavil ji (1470) Jen st. byl rod Jakšův z Tisové.

V 16.

Až do
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r. 1547 patřila T. obci Mýtské a po se T. Jindřichovi, po němž dědily dcery
Od r. 1556 byla v držení Strojetických,
zabrání přip. k Litomyšli.
Tisovec, n. ves u Solnice, jež se léta kteří přikoupili 1575 část posud k Cho
1411 přip. V 15. st. Spustla a patřila těšovu patřící. V l. 1621—1850 patřila
k Rychnovu, s ním přip. 1497 k Potšteinu T. ke Křimicům.
Tlucná, dvůr u Lozy, prvotně ves, l.
& ponechána 1558 při Solnici.

Tisovec, Tisov,

n. ves u Spáleného 1379 na několik statků rozdělená. Jeden

Poříčí, ]. 1379 majetek Oldřichův a fa— měli před r. 1381 Harant a Miroslav
rářský, l. 1391 přísl. Poříčí. Spustla v 15. bratří. L. 1390 seděl tu Jan z Rab

století.

šteina

Tisovice, viz Čisovice.
Tisvice,

_

& potomci jeho až do sklonku

15. st. Od 16. st patřila T. k Bělé a

n. dvůr a ves u Krasikova, s ní k. k panství Plasskému. Ves zanikla

jenž se 1. 1419 přip. a byl manstvím ke v 17. st.

hradu Krasikovu. L. 1454 byla celá T.
Tlučen, ves u Litoměřic (1218 na
pusta.
Tlčeni), v níž patřila země kapitole
již od r. 1057. L. 1387
Tišice, ves u Brandýsa n. L., jež léta Litoměřické
1400 stála. L. 1454 získal ji Vaněk z Va— patřila T. Jindřichovi Kamýko vi z Po
lečova, později měli ji do r. 1507 Petr kratic, v 16. st. část k Libochovanům,
Markolt
a 1507 bratři z Tedražic. část k Píšťanům. Tato patřila do r. 1547
V 16. st. patřily T. k Jiřicům a od 17. obci Litoměřické, od r. 1550 k Liběšicům
st. k Lobkovicůrn.
a v l. 1558—1850 zase Litoměřickým.
Tizmansdorf, staroněmecké pojmeno—Jiná patřila v l. 1609—1850 k Liběšicům.
vání Ostřetína.
Tlukov, pojmenování vsi Hlávkova,
Tloskov, ves u Neveklova, ]. 1376 něm. Lukau.
sídlo Jeniše, Jindřicha a Jeniše bratří a
Tlustec, ves u Jablonného, n. s tvrzí,
jich potomstva (1399 Ctibor s Jindřichem, odkudž se psal 1371—1383 Mikuláš.
1432 Majnuš, 1435 Ctibor a Vilém). Léta Dlouho drželi T. Blektové z Útěcho
1460 držel jej Jan Řepa z Neveklova, vic (1524 Jindřich, do r. 1540 Šebestian,
jehož potomci (1524 syn Arnošt, r. 1530 1548 Jáchym, 1578 tohoto synové, 1593
Adam) tu do r. 1574 seděli. Poslední Adam). Ok. l. 1598 ujal jej Kryštof
z nich (1- 1574) odkázal T. s mnohými Nybšic z Holtendorfu a ten jej prodal

přik. statky Bernartovi H odějovském

u 1609 Kryštofovi purkr. z Donína.

Od

z Hodějova
(1- 1597), po němž dědili tud patřil k Valtinovu. (H. X. 292)
synové Jan a Přech. Když se v l. 1610 až
TlustovouSy (pův. Tlustoúsi). \es
1615 synové těchto dělili, dostal se T. u Č. Brodu, již dostali r. 1227 křižov
Smilovi. Tomuto zabrán a prod. 1621 níci Zderazští skrze odkaz Kojatův a
Pavlovi Michnovi z Vacínova. Od drželi tvrz s hospodářstvím do r. 1417.
tud měl stejné pány s Konopištěm až do Tehdá T. pronajaty byly v držení rozlič
r. 1669, kdež prod. Václavovi K. abc—. ných držitelův a zapsány 1436 Vaňkovi

lickému

z Soutic.

Po synu tohoto : Křivé. Postupem dostaly se ok. 1450
Pachtové Žlebům ze Střízkova & 1520 Janovi
(1727—-1797) a jiní rodové. Býchorskému z Raškovic, jehož rod

následovaliKolloredové,
z Rajova

(1532 Mikuláš, 1559 synové tohoto) tu
(M. B
Tlucná (pův. Tlcná), ves u Plzně, do r. 1575 seděl. Tehdá jich nabyl zpo
tuším ta, která se dostala 1115 kl Klad lovice Jaroslav ze Smiřic, ale prodal

rubskému,

ale po r. 1239 prodána, zase. Pak bylo zboží na drobné díly roz
l. 1379 dělené v držení několika pánův, až 1601
tu bylo asi 5 vladyčích statkův (1380 dědičně k. od Jana Rudolfa Trčky z Lí
Oldřich, 1388 Martin, 1404 Rupert, 1406 py a přip. ke Kounicům.
Zachař, 1437 Oldřich). Při dělení bratří
Tmaň, farní ves u Berouna, ok. l
Loských z Rabšteina (1525) dostala 1170 sídlo Havla a Budislava bratří. Ve
L. 1367 patřila kl. Chotěšov.,
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jemuž 1557 dědičně do
14. st. byl tu far. kostel, jenž patřil s částí, z Lobkovic,
vsi sakristanům Praž. kostela, ostatek byl prodán L. 1567 dal jej za díl synu svému
vladyčoím statkem, z něhož pocházeli Janovi nejml. Po smrti tohoto (1- 1590),

Dobrští ze Tmaně. Na tvrzi seděli dědili bratří jeho a dostal jej za díl Bo
1532 Karlově ze Svarova, pozdějiTr-j huslav Havel Týž (1- 1595) nemaje dětí
malové z Toušic (1554 Havel, 15811 zapsal T. bratru svému Ladislavovi (1593),

Václav, 1592 Anna, 1608 Zdeněk). Léta ale ten jej po pádu bratra svého propadl
1622 zabrán a prod Janovi Menclovi (.1594) Od té doby byl T. komorním
z Kolsdorfu, po jehož synu děděn od panstvím. L. 1620 od vojákův vytlučen.
dvou klášterův. Následo1ali pak G reife n L. 1639 se tu lidé z okolí před Švédy
felsové z Pilsenburka a rozliční:skrývali. V l 1705 a 1710—1723 T. za
stavován, ale poněvadž málo kdo na něm
rodové až do r. 1850. (H. VI. 231.)
Tocov (staron. i Dubzaw, Dokzaw, bydlel, hynul. Větší část byla 1. 1722
Tuzaw), far. ves u Doupova. v níž byl ještě pod střechou. L. 1865 prodán se
far. kostel již před r. 1356. Tehdá držel Zbirohem a přestal býti státním majetkem
T Bedřich z Lcuchtenberka, ok. r. 1411 (H. Vl.140.)
držen T. k Haunšteinu a r. 1412 byl
Todně, Todeň(obyvateléT0dňané),
královským. V 15. století patřil ke hradu ves u Trh. Svin, která již r. 1186 stála.
Haunšteinu, pak odprodán, dostal se před Na vladyčích statcích seděli 1360 Vícek,
r. 1540 Alexandrovi z Leisneka
&při 1382 Oneš a Jeniš, 1412 Jan, 1415 Vác
pojen k Doupovu, k němuž do r. 1850 lav, 1425 Nedamír a Michal, 1443 Při
datřil. Fara, která v 17. st. zanikla, léta bík, 1452 Jan, 1460 Matěj. Od 16. st.
1843 obnovena.
až do r. 1850 patřila část ke Komářicům,
Točná, dnes Točka vrch u Kytína část přidělena 1623 k Sedlu a s ním
přip. též ke Komařicům.
(Mníšku), jenž se tak r. 1578 nazývá
Točník, zbořený hrad u Žebráku, za
Tochovice, farní ves, n. městec u Břez
ložený ok. l. 1400 od krále Václava na nice, jež darována od krále Václava II.
L. 1331 tu byl
panství Žebráckém, jehož byl T. pak před kl. Ostrovskému.
ním sídlem. Václav tu rád bydlíval do far. kostel L. 1420 zabrány od světských,
1.415 Král Zikmund zastavil T. 1421 l. 1436 zastaveny bratřím Zmrzlíkům
Erkingerovi z Seinsheimu,
jenž jej k Orlíku a 1484 pak patřily Bohuslavovi
zase zastavil zeti svému Bedřichovi z K0 ze Švamberka.
Po OldřichoviVra
lovrat. Týž a bratr jeho Hanuš drželi novském : Valdeka
(1-j-. 1520) ho
jej společně, pak Hanuš se synovcem Jin spodařila tu vdova. která tu zhoubce pře
dřichem. Král Jiří vyplatil jej od Hanuše, chovávala. Proto T od Pražanův 1520
převzalje
syna Hanušova a zastavil jej 14.611svým dobvty Po Janovi z Vitence
synům' od nichž převedena zástava na (1550) Jiří z Lokšanu
adržel k Břez
Bedřicha ze Šumburka.
Ten jej držel nici. Na čas odděleny po r. 1607, ale
ještě 1. 1475 a pak následoval (1484) 1623 zaSe k. k Březnici L., 1669 dostaly
potom
Burjan z Gu tšteina ('l' 1489). Od něho se Hedvice Barboře Jeníškové,
dostal jej za díl syn Kryštof, ale propadl se vystřídaly rodi'ny Šenovcův, Vernierův
jej 1 1509 pro známou vzpouru Gutšteinův. a j., naposled se dostaly po Vratislavech
Asi roku 1517 dosáhl ho Zdeněk Lev rodu Švarcenberskému. Fara, jež v 17.
z Rožmitála. Nástupce jebo Jan z Var st. zanikla,-obnovena 1858. (H. Xi. 66.,

temberka (1522) opravil T. & postou M. X\'Ill:'87.)
Tolcpach, Tulcpach, ves u Jablon
pil ho (1534) Volfovi staršímu Krají
řovi : Krajku a tento ihned strýci ného, založená v 16. st. při Tlusteckém
svému Volfovi mladšímu, jenž také na T potoku (Tolzbach). Později tu povstal dvůr
z Útěcho
stavěl. L. 1544 stal se pánem Jan ml. s tvrzí, kterému Blektové

z Valdšteina.

jenž také na T. stavěl. vic, držitelé, dalijménoNový T. L. 1613

Po něm následoval roku 1552 Jan starší k. k Jablonnému. (H. X. 292.)
Místopisný slovnik: Č i st 11i s t o r i c k á.
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Tolišovice

—

Toušeň

n. ves u Ve dílem k Vlašimi a dílem Zdeňkův. L. 1431

patřila část k Šelmberku, ostatek byly
vladyčím zbožím. V 16. st. patřila část
k Léštnu, od r. 1669 k Tvořešovicům
(do 1850). Části, jež patřívaly 1520—1612
Tolštein (z něm. Tollenslein), ves a k Neustupovu a 1548 ke Zvěstovu, na
Později patřily T.
zbořený hrad u Varnsdorfu. L. 1337 již zývaly se Tomičky.
hrad stál a dobyt od Lužičanův. V ná z větší části ke Tloskovu.
sledujících dobách jej drželi páni z Var— Topoly, ves u Chrudimě, [. 1399— 1850
temberka,
totiž 1364—1367 Vaněk, její přísl., avšak tu bývaly též drobné
1370 Jan, 1378 Václav, 1383 sirotci Ja statky (1411 Hroch, 1461 potomci Ry
novi, 1390 Jan, Václav a Petr bratří. nartovi).
Torndorf, Turrendorf, n. manství
1394—1396 Václav. Před r. 1404 k. jej
Hynek Berka z Dubé a po něm jej měl koruuy České v Říši, jež do 18. st. do
za díl syn jeho Jan, jenž v l. 1426 až znáváno.
1427 zemřel. Uvázal se v něj bratr Hy
Tošov, ves u Opočna, n. s tvrzí,
nek. L. 1433 odtud válčeno do Lužice. 1416—1454 statek Petříkův, později T0
L. 1446 držel jej Albrecht B. 2 D., jenž šovských : Žernov-eho. Ok. r. 1520
se 1. 1463 proti králi zbouřil T. mu držel jej Jan Tamchyna : Doubra
proto vzat a darován 1464 dvěma pánům, vice a od r. 1555 syn jeho Benjamin
kteří ho dobyli. Jeden z nich, Jan z Var (1- c. 1596). Od dcery tohoto, Maruše,
temberka
získal jej celý, a drželi po prodán 1597 k Opočnu. (H. ll. 70)
něm synové jeho Kryštof a Zikmund,
Touchořín, farní ves u Úštku, 1391
l,. 1469 hrad od Němcův obležen. Kryštof sídlo Václavovo, pak přísl. hradu Litýše,
prodal T. (1471) knížatům Saským. později Býčkovic a od r. 1575 Velkého
ale že v tom překážky byly činěny od Újezda. Od 17. st. říkalo se mu takéTo u
krále, postoupen 1485 Haugoltovi ze chořiny. Fara zřízena ]. 1788.
Šlejnic. Potomci jeho, (1518 Volf, Ar
Touchovice, ves u Loun, n. s tvrzí,
nošt, Kryštof, Jan, Jiřík bratří, 1558 Ji n. vladyčí statek (1355 Racek, 1369 Jan
řík, 1560 Hanuš, Kryštof, Hanuš, Hau a Přech, 1380 Vícemil, 1388 Vilém)
golt a Abraham) až do jeho spuštění dr V l. 1405—1443 držel je Protivec z Ne
želi. Při dělení (1566) synův Jindřicho hasic. V 16. st. patřily Beřkovským
vých (Haugolta, Jana, Arnošta a Jindřicha), z Šebířova a skrze sňatek dostaly se
Léta
dostali poslední tři po třetině hradu. Ty 1555 Šebestianovi ze Vřesovic.
části znenáhla připojovány k Rumburku. 1593 převzal je Vilém (1- c 1597). jeho
Když oboje 1587 Jiří Mehl koupil, byl syn, pak patřily Volfovi star. ze V. (1- 1622)
hrad ještě v celosti, ale 1. 1607 již pust a 1629 koup. k Novému hradu.
Tourkovice viz Turkovice.
a zůstal přísl. Rumburka.
sv. Tomáš viz Vítkův hrádek.
Tourový, ves u Bavorova, n. s tvrzí,
Tomice, ves u Dol. Kralovic, prvotně 1359 statek Lipoltův. po němž následo
statek kapitoly Vyšehradské (1352), vali 1387 Hynek a 1414 Hrzek, předek
od r. 1436 přísl. Lipnice. L. 1549 od Budkovských z Budkova. Petr a Jan
lešína, jež s ním k. k Novému hradu a
k němu !. 1541 patřila. Později (v 16.
st.) svedena na pole ke dvoru Svachov
skému.

prodány Janovi Vraždovi z Kunvaldu. (1452) byli předkové Želízkův

z Tou

ale nedrželi celou ves, která
jenž tu sídlo vyzdvihl. Po jeho smrti dě rového,
leny T. (1588) mezi syny. L. 1606 k. je byla ještě 1516 rozdělena. Asi na poč.
Albrecht Vražda, jenž přikoupil díl pa 16. st. koupen T. k panství Helfenbur
třící před tím do rodu Čabelických. T. skému. (H. V". 125.)
pak připojeny k Martinicům a od roku
Toušeň, městečko u Brandýsa n. L,
1814 patřily ke Kralovicům.
1293 ves, 1338 hrad, v němž Karel IV.
Tomice, ves u Otic, l. 1359 statek přenocuje, měl vidění. Později byl v dr
synův Dětonových, 1382 Zdislavův, 1406 žení Praž. měšťanův; 1370 k. je Jošt

Toušice — Toužim

891

markrabě, ale daroval jej potom Janovi Bělé, (odtud snad Bílý T.). Král Ferdi'
L. 1421 Pražané opa nand (1543) na žádost Petra z Rou

z Michalovic.

novali T. a l. 1427 byla v držení Jana pova ves T. za městečko znova vysadil
ze Smiřic. L. 1436 navrácena Petrovi a Petr je 1544 svobodami obdařil. Jiné
z Michalovic
a byla v držení tohoto svobody obdržel T. 1570 od Kryštofa
rodu ještě 1463. Pak se dostala knížatům Markvarta ze Hrádku al. 1579 ma
Minstrberským a po nich ji držel Oldřich jestát na potvrzení všech svobod. L. 1630
Bradáč z Toušeně a jeho syn Jiřík založeny kostelní knihy. Vilém (1628) a
(1488). Pak ji měl M. Jan Pašek z Vra jeho syn Jan Vejkart ze Vřesovic (1645)
tu (1530) L. 1536 prodal ji Adam Lev udělili T.u svobody. Opat Kladrubský si
z Rožmitála k panství Brandýskému. l. 1651 T. vysoudil a faru zase kněžími
Toušíce, ves, n. tvrz u Zásmuk, 1390 svého řádu osadil (0k.'l. 1534 bylo pro
statek Vachkův. V 15. st. seděl na tvrzi boštství zaniklo). Po zrušení kláštera dr
Mikuláš předek Trmalův z Toušic, žen T. 1785—1790 k nábož. fondu, od
l. 1464 Jan, jeho syn. Nástupce jeho Bo r. 1790 byl v držení sv. pp. Erbenův.
huslav prodal tvrz T. (1519) obci Kou L. 1850 stal se T. sídlem c. k. úřadův.
řimské, která l. 1534 ves T. patřící po Erb: štít zdél rozdělený, pravé pole zlaté
sud k Drahobudicům přikoupila. Po za a v něm půl orla černého, levě červené
brání 1547 k. T. Kašpar z Granova, a v něm stříb. věž s branou a krovem,
pak následoval 1557 Jiřík Hostačov modrou břidlicí přikrytým.

ský z Petrovic,

jenž je prodal 1582

Touškov, n. ves, do r. 1420 kl. Pla
ského, neznámé polohy.
Toužetín (stč.Tú žetín), ves u Loun,
da, po níž se nazýval r. 1243 Arkleb jež patřila r. 1228 ke statkům kláštera
2 T. Hartman z T. prodal T. r. 1290 Svatojírskěho. Z vladyk přip. se 1316
klášteru Chotěšov. & od té doby se po Dmytr a Lidéř, 1349 Kunrát, 1372 Pře'
k panství Zásmuckému. (H. Xll. 243.)

Touškov Hartmanův, farnívesuSto

něm tak nazýval. Ve 14. st. byl tu farní
kostel. Král Zikmund zastavil T (1421)
Zdeňkovi z Drštky a odtud držen ke
hradu Horšovskčmu Týnu. Později od klá
štera vyvaděn. Obyvatelé obdrželi 1637
svobody. Zde se narodil P. Novák, po
slední probošt Chotěšovský.
Touškov, město, prvotně ves. Blízký

šek. Oldřich z Hazemburka

koupiv

tvrz zdejší (1409), prodal T. ke kl. Tý

neckému,
: Žirotína.

od kterého se dostal pp.
Od r. 1455 seděli tu pp.

: Klinšteina,

od r. 1529 Pětipeští,

1539 Jaroslav Sekerka

z Sedčic.

následovali 1544 Jeronym Šlik,

Pak
1548

Eliška z Krajku. 1555 Jan ze Sovince

újezd dal pan Oldřich r. 1115 klášteru
a později Jan ze Šelmberka (1-c. 1598).
Kladrub.
Před r. 1239 T. koupen od L. 1606 k. jej Jan Hruška z Března,
Držislava a část vyměněna od Zdeslava. jehož synu Bedřichovi zabrán. K. jej 1623
jehož manž.
Za té doby byl T. již trhovou vsí a r. Adam hr. z Herberstorfu,
1288 připomíná se tu kostel sv. Jana, již jej prod. 1630 Pavlovi Michnovi z Va
farní, kterýž opatové v proboštství pro cin'ova. Od té doby měl společné držitele
měnili (před r. 1355). Proboštově tu byli: s Postoloprty. (H. Vlll. 224.)
13 . .—1355 Jindřich, 1355—1370 Cho— Toužim, město u Bečova, ode dávna
těboř, 1376— .
Jindřich Karhan, statek kláštera Milevského, jenž tu měl
1384—1409 Jan, 1409—(1417) Racek, proboštství a založil hrad. L. 1394 hrad
Mikuláš Stříbrník (1- 1435), 1438—.
a farní kostel vyloupeny. Probošty byli
Jan Hájek, 1455—1460 Petr, 1464 Havel: r. 1350 Pavel, 1357 Zdeněk, 1360 Per
1481 Jan. Klášter zastavil T. s hradem šík, 1366 Zdeslav, 1371 Václav, 1374
Komberkem (1422) Vilémovi z Nečtin, František, 1376 Jiří, 1396 Martin, 1468
od něhož se oboje dostalo Burjanovi Mikuláš 1409 Martin, 1413 Přibík, 1415
z Gutšteina.
L. 1472 obdržel T. ma C,hval 1434 Bavor. L. 1436 zastaveno

jestát na trhy Později držen T. ke hradu, proboštství Jakubovi ze Vřesovic,

po
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němž je obdržel (1467) syn Jan Týž vy
stavěl 1469 nové městečko u hradu a
přenesl na ně všechny svobody městečka
Útviny; také “vymohl 1478 majestát na
erb a mčku. dal 1481 dvoje svobody. Po
něm držel jej (1490) bratr Jindřich a pak

páni Plavenští.

Břevnovského,

od r. 1420 zástavní

zboží, jež 1478 drženo ke Kamýku. Od
16. st. patřily k Záhořanům. Při zaklá
dání pevnosti Terezínské, ves zrušena a
přeložena na nynější místo.
Tra'vný, ves u Nasevrk, prvotně dvě

Jindřich IV. vymohl 1500 vsi Travan

& Travenec,

jež patřily

Výroční trh, Jindřich V. dal svobody 1536 1329—1421 ke kl. Vilémovskému a pak
a panství 1538 od kl. Milevského dokou ke hradu Ohbi.
Třebaň hlasná a zadní, dvě vsi u Be
pil. Po Plavenslcých následoval 1565 Jin
dřich Mikuláš Hasišteinský : Lobko rouna, V jedné z nich daroval prý Bo
vic (1- 1582), od jehož synův obdrželo leslavIll. (ok. !. 1000) klášteru Ostrov.
mčko. 1591 svobody. L. 1623 k. T. Ju rybáře. Ok. !. 1284 seděl tu pan Zbislav
lius Jindřich kníže Saský, jenž v létech (z Třebuně). Ve 14. st. patřily obě vsi
1623—1644 nynější zámek založil. Po ke Karlšteinu, ]. 1470, jedna z nich k Okoři,
jeho potomcích přešel na rod Badenský později obě zase ke Karlšteinu.
Třebáněk horní a dolní, n. vsi. okolo
a potom držen 1787—1837 k císařským
důchodům. Od r. 1837 patřil vévodám 1. 1300 přísl. kl. Zlaté koruny, snímž
Beaufort-Spontini. Erb: Štít napříč po drženy v 1. 1420—1461 ke Krumlovu a
lovičný, svrchu černé pole a v něm zl. odtud k Netolicům. Při zakládání obory
lev o dvou ohonech s červ. korunou, Kratochvilské obě vesnice svedeny a le
zpodní pole zl. a v něm ruka s ramenem sem zasety.
brněným, držící červ. srdce (H. XIII. 219.)
Třebčice (T ře b u š i c e) německé, ves
Tožice, ves u Otic, po níž se nazývali u Podbořan, v 15. st. v držení pp. z Lob
r. 1205 Jan a 1295 Hynek, 1318 Lev. kovic a l. 1490 přísl. hradu Hasišteina
Před r. 1361 byl tu farní kostel. Z drží a jiného neznámého zboží. V l, 1518 až
telův přip. se 1361 Johanka, vdova po 1530 drženy k Pětipsům, potom k Vyn
Mikuláši, 1380 Ofka, vdova po Hrochovi, tířovu a v l. 1609—1850 ke Krásnému
1404—1419 Beneš z Drahkova,
1415 dvoru. Ves obdržela !. 1612 svobody.
Třebčice (Třebušice) rozlezlé neb
Jan a Vilém, kteří spečetili stížný list.
Potomci těchto dvou psali se T. 2 Ví Široké, farní ves u Podbořan, l. 1196
dova. V 16. st. patřila část ke Drahkovu, statek Milhostův, jenž ]. 1226 darován
část k Tvořešovicům, část k Maršovicům kl. Dokzanskému. Později byly T. roz
a část k Léštnu. V 17. st. dílem k Léštnu, děleny. Část patřila 1490 k Hasišteinu,
dílem k Tloskovu a pak oboje k tomuto. část byla do r. 1490 Kfelířův, pak k Dešt
Fara v 17. st. zanikla. (M. B. I. 105, M. nici, později Karlíkův z Neželic. L. 1548
XlV. 109.)
byla část v držení Údrckých. Od 17. st.

Třapole, Střapole,

ves u Rokycan, byly T. statkem osobě. Hraběnka Schón

n. s tvrzí, 1283 statek Lipoltův. L. 1402 kerchova vystavěla tu zámek a kaplí (1722).
patřilo T. k Bušovicům. L. 1412 seděl Při té založeno 1765 kaplanství a 1789
na tvrzi Lipolt ze Švamberka,
1447 lokalie. L. 1802 lgnác Schreiter, držitel,
jeho potomci Racek st. a Racek ml. a rozšířil kapli v kostel při němž zřízena
1449 Lipolt ze Š. s Václavem Točníkem
1857 fara.
Třebeč,Třebce,Třebsko,vesuTrh.
ze Křimic. Po nich ji měl 1460 Jošt
z Tupadl a 1523 Bořek Loský z Rab Svin, jež se 1. 1364 přip. V 15. st. pa
šteina. Část patřila již 1465 ke Zvíkovci. třila část ke Dvorci (tak i 1550) a Ran
ostatek v 16. st. ke Smědčicům (1503 až kovu, jiná v 16. st. k Cukenšteinu a ke
1550 k Malesicům) a od r. 1581 obci Krumlovu, část od 17. st až 1850 k Bo
Plzenskě.
rovanům. Část darována v l. 1423 až
Travčíce, n. ves u Litoměřic, ]. 1239 1425 ke Krumlovské faře a byla majet
sídlo Litohněvovo, \'e 14. st. statek kl. kem arciděkanství Krumlovského do r. 1850
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ves u předešlé, byli a znova se tu okopali. Po jich od

ve 14. st. vladyčí statek (1381 Zachař, tažení hrad rozstřílený zůstal pustým a
1499 Jan).I_..1425 patřila část k Újezdci, neobydleným. Sídlo panství přeneseno do
Ostrolovu a tak až 1850, jiná 1426 Trpíst. (H. XIII. 131.)
k Rankovu a v 16. a 17. st. k Olešnici,
Třebelice, samota, n. ves \: Hojanovic
část v 16. a 17. st k obci Trh. Svin.
(v starší době snad iTřebelovice
a
Třebechovice, městečkonad
Dědinou, před r. 1299 sídlo Dětochovo). L. 1399
„,...—..“...
žili
Oldřich
Ocas
a
Jan
2
T.,
1415
Mi
[L)—tvrzí, jež se dostalo po r. 1336
v držení Hynka Hlaváče z Dubé ('j'. j. kuláš, 1450 Jan. Později patřily k Voj
1358). Tehdá tu byl farní kostel. Po něm slavicům a s nimi k. k panství Želivskému.
Trebendorf, farní ves u Frant. lázní,
drželi je synové Hynek a Václav, napo
sled onen sám (1- 1371), Po něm vládli n. s tvrzí L. .1218 dostal se k Valdsasům,
synové Hynek a Jindřich a potom Hynek, potom patřil lantkrabím z Leuchtenberka
syn Hynkův. L. 1419 scházeli se přívr—da dostal se 1. 1302 zase k Valdsasům.
ženci Husovi na příifrši řečeném Oreb, Od 1. 1444 držel Hynce Junker T. a po
oWse
nazývalibratrstvímOrebskýrn.stavil tu (1495) kostel, který v l. 1758 a
L.. 1422 odvezeni sem do vězeníjatnmě 1783 obnovován a zvětšen. L. 1591 za
šťané Hradečtí. Hynek držel T. ještě roku loženy kostelní knihy. L. 1787 zřízena
1432. L. 1450 byl tu pánem Přibík tu lokalie (v l. 1567—1627 byli tu evang.
Kroměšín z Březovic po něm dědila faráři). Statek byv v 16. a 17. st v dr
dcera Johanka, vdaná za Mikuláše st. žení rodin Chebských, potom rozprodán.
Trčku : Lípy. Od ní k je 1496 Mi (P. E. II. 625.)
Třebenice,
město pod Košťálovem,
kuláš ml. Trčka (1' 1516), jenž obec svo
sv. Jiří,
bodami obdařil (1502). Po něm přešly prvotně (1228) ves kláštera
zase na Johanku & její syny a přip. jenž tu vyzdvihl trhovou ves a l. 1299 si
k Opočnu. Obec obdržela l. 1634 a 1635 pro ni popravu vymohl. Záhy tu byla
potvrzení svobod. Kostel v l. 1740—1767 fara, po níž zván kraj děkansti Třeben
znova vystavěn al. 1780 vymalován. Po ského. Ok. 1. 1420 opanovány od Jana
slední majestáty na svobody jsou zl. 1723, Kaplíře ze Sulevic a drženy pak ke
176o,1783 a 1794 Znamenití rodáci Košťálovu. L. 1423 obdrželi obyvatelé ma
Bonmentura Pitter (nar. 1708—1764), jestát na erb a trhy. L. 1433 založeny
Jan—iguac Helď"(1- 1816), Jan Děpolt měst. knihy a l. 1454 a 1467 dán ma
Held (1- 1851). Erb: zlatý štít a na něm jestát na svobody. Ok. !. 1463 Vilém
vyplatil T. od Kaplířův. Ná
ostrva o čtyřech sucích, prvotně černá z Ilburka
stupce jeho Vilém zjednal 1507 výroční
nyní hnědá. (H. II. 67.)

Třebejcina viz Třebýcina.

Třebel,

trhy. Po odsouzení Václava Valkouna
ves u Černošína, jež se přip. z Adlaru (1547), jenž T. zástavou držel,

již r. 1251. Na hradě zdejším seděli 1251 navráceny klášteru a zůstaly v jeho dr
Oldřich, 1282—1298 Beneda, Oldřich & žení až do zrušení. Od abatyší dostali
Protiva. L. 1379 držel jej Ješek Kozí T.ští svobody 1550, 1558, 1566, 1575,
hlava z Pnětluk, jenž jej postoupil 1584, 1591, 1592, 1600, 1631, 1652,
1380 Rackovi ze Švamberka, po němž 1692. L. 1551 stavěna věž kostelní, 1553
následovali bratří Hynek (" c. 1414) a založena viniční kniha. Majestáty na svo

Jan Hanovci

ze Šv L. 1448 patřilJa body dány 1562, 1579,1683,1738, 1747,
noví ze Sobětic, po němž následovali 1782. L. 1591 kostel znova stavěn a léta
ok. [. 1452 Jan z Volfšteina
& 1467 1695 založ, kaple sv. Trojice. Když klá—
syn jeho Vilém a 1482 Jiřík odtudž. V 16. šter koupil Čížkovice, byly T. k nim přip.
st. drželi T. pp. ze vamberka (1509 a zůstaly jeho přísl. do r. 1850. Za naštch
Zdeněk, 1544 Jindřich a Zdeněk, pak Jan dob dobyl si V. Pařík velkých zásluh
Šebestian, a synové jeho). L. 1647 obsa o utvrzení českého jazyka v T. V T, na
zen od Švédův, ale císařští ho mocně do— rodil se (1470) Fr. Pettrich, sochař. Erb:
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Zlatý štít a na něm sv. Jiří bojujesdra- z Věžník,
kem. (Sedláček, Děje Třebenic.)
Třebenské děkanství neb kraj děkana
T., obsahovalo ve 14. a 15. st. fary a
kostely: Třebenice, Velemín, Boušovice,
Dolanky, Chotěšov, Brozany, Slatinu, Libochovice, Klepý, Dlažkovice, Dubany,
Křesyni, Chodžov, Kozly, Libčeves, Žel-

pak Sohierové z Wind
můhle. L. 1704 přešly do rodu hrab.
z Gótz, po nichž následoval 1752—1850
klášter Emauzský. Fara 1787 obno
vena. (M. B. Il, 1oo.)

Třebešov

velký,

ves u Jaroměře,

v níž byl ve 14. st. farní kostel. Patro

nem byl 1355 Albert z Ryzemburka,
kovice, Solany, Třebívlice, Řisuty Měru- po němž jej držel klášter
Jaroměř
nice, Lípu, Nedvědíč, Mrzlice, l-liobčice, ský. L.. 1420 uchvácen od světských.
Chouč, Mirošovice, Mokor, Sutom, Číž— Od r. 1436 držen ke Chvalkovicům. Když
kovice, Siřejovice, Lovosice.
po r. 1548 se Chvalkovské panství dělilo,

Třebenice, ves u Zbraslavě, kterouž dostal se T. Jiříkovi Chvalkovskému
z části daroval Zpytihněv Il. klášteru
z Hustířan
(1- 1572). Později patřil
Ostrovskému (1055—1061) a ten 1205 Dobřenským z Dobřenic, kteří bydleli
ostatku nabyl. V držení kláštera zůstaly na tvrzi a 1601 T. dokoupili. L. 1611

T. do r. 1420. L. 1437 zapsány Janovi k jej MarkvartStranovský

ze Sovo

Zlému. V 16. st. drženy ke Konopišti, jovic, ale prodal 1613 k Náchodu. Fara
prodány 1571 Jiříkovi Slepotickému
v 17. st. zanikla. (H. V. 58, M. lX. 38,
ze Sulic a odtud do r. 1850 patřily ke M. B. X. 62.)
Hradištku.
Třebešov malý, ves u Jaroměře, jenž

Třebestovice

(pův. Třebestovici)l

měl do r. 1548 stejné držitele s Velkým.

ves u Č. Brodu, jež náleželak prvotnímu Po r. 1548 dostal se za díl Bavorovi

nadání kláštera

Břevnov. (993), Na Chvalkovskému z Hustířan (1-1571).

tvrzi najaté od kláštera seděl 1385—1406 K jeho rodině přiženil se Jiřík Dobřen
Václav Kratař.
L. 1442 drženy k Po—ský z Dobřenic,
po němž jej měli sy
děbradům, 1498 postoupeny od nich ke nové, napřed (1595) Jan a 1596 Mareš.
Přerovu, s nímž v 17. stol. připojeny Tento jej přip. k Velkému T. (H. Vl. 57.)
k Brandýsu.
Třebetín (ode jména Třebata), ves
Třebešice, n. ves v gruntech Terezín— u Ledče, r. 1356 farní. T. patříval ke
ských, 1057 a 1218 kestela Litoměřického. hradu Chřenovskému, od něhož oddělen
Třebešice, ves u Kutné horyn s tvrzí, na poč. 16. st. k Bohdanči &s ním přip.
1309 statek Kunrata Kutnera,
po němž k Ledči. Fara v 17. st. zanikla.
je dědil po r. 1327 kl. Sedlecký. Roku
Třeb1čko viz Třebeček.
1415 držel je Václav, pak následovali Třebihošť (t. 1. Třebihostův dvůr),
Píškové
z Radenína,
1485 Mikeš ves u Hořic, jež se přip. r. 1238 jsouc
z Libodržic.
('i' 1496). Po některém v držení Zbraslava z Miletína. Po něm
střídání dostal T. 1530 Zikmund 'M a- se dostala německému řádu, držena do
terna z Květnice (1- 1579), po němž r. 1584 k Miletínu, pak k Dubenci a
následovali : téhož rodu Adam ('i' 1588) Branné & 1624—1850 k Políčanům.
a Zikmund ('i' 1616). Ok. l. 1644 dostaly
Třebichovice, ves u Slaného, prvotně
se Václ. Rud. z Věžník, jenž přikoupil na vladyčí statky rozdělená (1442 Jan).
část posud ke Klukám náležející. L. 1679 Část patřila do r. 1464 ke Kladnu, pak
připojený kNovým Dvorům. (H. Xll. 323.) k Buštěhradu & 1536 pp. z Martinic ke
Třebešice, farní ves u Vlašimě, jejíž Smečnu, část 1548 ke Kornhauzu. Část
farní kostel se nazýval ve 14. st. Debr- patřila do r. 1578 k nejv. purkrabství n
ník. V T. seděli 1358 Valkoun, Jan a Ja- koupena od Lidmily Žďárské, která ji prod.
roslav, a pak jejich potomstvo. 1454 je 1578 Jiřikovi Bořitovi z Martinic.

držel Zdeněk Kostka
z Postupic,
Odtud patřily T. ke Smečnu
v 16. st. Záhorové z Záhoří(až 1598).
Třebín, ves u Budějovic, po níž se na
Od r 1599—1651 vládli tu Věžníkovélzýval r. 1263 Albert 2 T. Část držel do.
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r. 1423 Jan. V 16. st. patřil T. k Dub hrabě Radecký,
slavný maršálek polní
nému, dostal se 1569 na díl Lidmily (+ 1858). (M. B. W. 93)

Drochovcové, ale držen pak od Jáchyma
Třebnouševes (obec. T ře b oučeves,
Ojíře z Protivce (1- 1597) a syna Třemešoves, staroč.Třebnúše ves,
v.), ves u Hořic,
Vamberskému z Rohatec a prodán jež patřila k prvotnímu nadání kláštera
obci' města Budějovic.
Ta tu bylo do Strahov. (1143). 1318 se psal odtud Li
jeho Ctibora. L. 1623 zabrán Hynkovi t. j. Třebnuchova

r. 1850 vrchností.
cek a pak jiní zemané. L. 1464 nabyl
Třebín, n. ves v okolí Oseka u Roky T. Petr Kdulinec z Ostromlře, v 16.
z Holo
can. L. 1379 patřila část ke hradu Vild st. seděli na tvrzi Otmárové
šteinu. V 15. st. spustla a patřila 1521 hlav, od r. 1546Zilvárové zPilni
k Oseku.
kova (1546 Adam, pak jeho synové,
Třebívlice, !pův.Třebievlici), farní 1597 Adam a Jan). L. 1623 prod. Vald
ves u ovosic, ode dávna na vladyčí statky šteinovi, jenž jí dal v léno Jeronymovi
rozdělená (1318 Mikuláš, 1322 Čeněk. Bukovskému : Nejdorfu (1-1629),
1333 Oldřich a j. v.). Ve 14. st. tu byl po němž násl. Petr Adolf z Schónkir
farní kostel, o jehož podací se dělili zdejší chen. L. 1637 nabyla jí rodina Strozz i,
se Solanskými. S kupováním povstaly do od níž přip k Hořicům. (H Vl. 39.)
r. 1510 dva statky s 2 tvrzemi, jeden
Třebobuz (t. j. Třebobudův dvůr),
Údrckých, druhý Kaplířův. Oboje ves u Stříbra, n. s tvrzí, 1379 statek
spojil 1560 Vojtěch Údrcký (1- 1564). L. Rousův a Buškův z rodu Lipenských,
1586 zase týž statek rozdělen. Jeden pak jejich potomkův, kteří tu po 15. a
z nich dostal se před r. 1615 zase v dr 16. st. seděli. L. 1628 držel ji Vilém
žení Kaplířův. Od té doby rozeznával se z Říčan, jenž ji prodal 1642 Bartolo
: Čenkova. Až do
statek hořejší a dolejší. Onen patřil 1655 měji Stehlíkovi
až 1812 k Libčevsi. Klebelsberkové léta r 1690 držena k Luhovu, pak se stala
samostatným statkem a od Steinbachův
1812 oba statky sloučili.
Třebíz, ves u Slaného, l. 1318 na ně zase přip. k Luhovu.
Třeboc, ves pod Čbánem u Loun, n.
kolik vladyčích statků rozdělená, ok. 1420
tři dvory, jež pak skoupeny od Jana Aba s tvrzí, ]. 1405—1415 statek Petra z Rab
1416 Hynka odtudž. L. 1438
tyše (držitele tvrze) a Stana (oba 1- l šteina,
po
1437). Po Janovi, synu Stanovu (1448). držel OndřejŠpalek ze Slatiny

dědil Domin : Lukova

Hrzánové

a po tomto 1451 lovici a zapsal ji Oldřichovi z Kokota,

z Harasova.

děl tu Jetřich z Kladna.

L. 1461 se jenž ji prodal 1456 Janovi Jiskrovi

Celou ves měl později Otík
V 17. st. pa z Plotišt.
ze Šlovic a prodal ji ok. ]. 1525 Dě
poltovi z Lobkovic. Odtud držena napřed

třila část k Čeradicům, později celá ves
Pražské kapitole. (H. Vlll. 217.)
Třebnice, far. ves (již r. 1369) u Horš.
Týna, ode dávna přísl. zámku Týna. Fara
v 17. st. zanikla, ale 1752 obnovena
(M. XXVI. 87.)

Třebnice, ves u Sedlčan, l. 1379 přísl.
panství Sedlčanského, avšak byl tu také
\'ladyči' statek Jarka Lichvy a manž. jeho
(1- j. 1437) a jiný, jenž koupen 1437 ke
Kňovicům a Hrádku. Až do r. 1597 pa
třila T. ke Kosově hoře, pak ke Křepe.
nicům, asi od r. 1609 byla přísl. Mitro

k Vinařicům, pak k Divicům a od r. 1687
k Citolibi. '

Třebokov, myslivna, n. ves u Jarova
(Kralovic), jež byla majetkem kl. Plas
ského,
avšak teprve 1. 1413 se přip.
l.. 1420 zástavně připojena k Libšteinu
a držena později ke Kaceřovu. L. 1544
byla pusta.
Třebomyslice, ves u Horažďovic, n.
s tvrzí, l. 1381 na dva statky rozdělená.
Na jednom seděli předkové Dubských

(Vilém 1396—1429,
vic. [. 1659 k. ji Jan Jiří Radecký : Třebomyslic
z Radče, jehož potomci ji do r. 1801 Jan 1442, Vilém) a také jiná rodina erbu
drželi. L. 1766 narodil se tu Jan Jozef husy. Na tvrzi seděli napřed Chrastští
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z Chrastu
pak

(1513 Mikuláš, 1525 Jan, ničné. Při zakládání rybníka Světa před

Bedřich a Kryštof).

dovali Boubínští

Po nich násle— městí ke Svinům zrušeno a založen kostel

z Újezda

(1558 sv. Jiljí (1576), Bratr jeho Petr Vok ob

Adam, 1599 Zdeněk, 1616 Petr, 1657
Nabka 1- 1678). Manžel poslední slečny
byl Beneš Hroznata z Vrtky a syn jeho
Frant. Sezema prod. T. (1699) k Horaž
ďovicům. (H. X1. 217.)

Třebon (t. j. Třebonův,

dařil obec právy a statky (1596, 1603).
Učiniv s císařem smlouvu 0 postoupení
Krumlova, přestěhoval se na T., kdež roz
šířil zámek tak, jak je nyní (1599 a t. d.).
Po jeho smrti (1- 1611) dědil Jan Jiří ze

něm. Wl! Švamberka,

lingua1 pův. Wiligenawe, t. j. Vítkovy
luhy), město, r. 1262 ještě ves, kterou
držel před tím Vítek z Klokot, tuším
zakladatel, a pak syn jeho Pelhřim (1255

který postoupil T. (1615)

synu svému Petrovi (1- 1620). L. 1620
T. náležitě zpevněná osazena dostatečně
vojskem, které se tu ještě po Bělohorské
bitvě bránilo. Pevnost se poddala oblé
'j' j. 1261) a pak tohoto synové Vok a hajícím teprve v březnu l 1622 Po do
Sezima (1261). Tito se vyprodali a celá bytí skvostné věci ze zámku od velitelův
T. patřila spoludržiteli Vítkovi z Land pobrány. Císař Ferdinand zabrav T. da
šteina. Po něm ji měl syn Vilém (1-1356) roval panství (1625) synu svému Ferdi
a po tomto ji měli synové Jan a Litolt nandovi a obnovil klášter (1631). Opaty
na polovici. Ok. ]. 1366 skoupili oboje jeho až do zrušení (1785) byli (po admi
bratří z Rožemberkal
jichž potomci nistrací 1631—1663) 1663—1699 N.
ji drželi do vymření. Bratří 1367 založili Herrmann, 1699—1705 Ferd. Siebert,
tu klášter, který r. 1376 rozšířen. Opa 1705—1711 K. Puš, 1711—1719 A. Ti
tové jeho byli 1367—1395 Beneš, 1395 až chý, 1710—1744 V. Prechtl, 1744— 1750
1412 Jan, 1412 Ondřej, 1426—1450 Jan, A. Lišovský, 1750—1785 Aug. Marek.
1450—1469 Michal, 1469—1498 Marek, L. 1637 zastavena T. Vladislavovi, králi
1498—1507 Bartoloměj, 1507—1 518 Ště Polskému a manž. jeho Cecílií Renatě.
pán, 1518—1538 Jan 1539—1546 Ma L. 1645 sice vybavena, ale zastavena 1647
touš, 1546—1548 Šebestian, 1548—1565 arcikn. Leopoldovi Vilémovi. Tento nabyl
Ondřej. Bratří Petr a Jan, obdařili město jí dědičně, ale daroval ji 1651 již před
1376 královským právem. Po nich násle tím Janovi Adolfovi hrab. ze Švarzen
doval 1389 bratr Oldřich (1- 1390) a po berka, jehož potomstvo (od r. 1670 kní
tom syn Jindřich, jenž přál městu i klá žata) velkostatek posud drží. Panství již
šteru. Syn tohoto Oldřich připojil ke Tře-' 1. 1611 veliké, za Švarcenberkův velice
boni mnoho statkův okolních. V l. 1420 rozšířeno a 1787 statek zrušeného klá
a 1425 T. dvakráte obléhána od pod štera přikoupcn. L. 1850 stala se T. sí
obojích. Hrad zdejší O. rozšiřoval a stavěl. dlem c. k. úřadův, Erb: modrý štít, u jehož
Vok 2 R. zjednal obci majestát na trhy zpodu stříbrná hradba se stínkami, za ní
a srovnal měšťanys předměstskými (1480), dvě stř. věže s okny, cihelnými střechami
také stavěl na hradě. T. ponechal si 1493 a 21. makovicemi, mezi nimiž jest štítek
k osobnímu držení (1- 1505). Za bratra pp. z Rožemberka stříb. s červenou růží.
jeho Petra zpevněno město na jižní straně Z okna levé věže vystrčena korouhev stříb.
novými hradbami, hospodářství rybničné s červ. růží. (H III. 120, M. B. IX.)
zvelebeno a založena Zlatá stoka skrze
Třebonice, Třebunice, ves u Smí
Štěpánka porybného (1- 1538), Obci 1513 chova, kterou Volkmar a Vilém z Pabě
svobody potvrzeny. Po něm tu vládl sy nic prodali 1279 kl. Břevnovskému
novec Jindřich (1- 1526), jenž byl opev Ten je držel do r. 1420.'L. 1437 zapsány.
ňování řídil. Vilém z R. vybyv mnichy Václ. Cvokovi. Do r. 1547 patřily Petrovi
z kláštera pro mnohé dluhy a nepříkladné Malovci, od r. 1550 Dorotě z Řehnic. Od
obcování, uvedl ke kostelu světské kněží, 17. st. drženy ke Chrašťanům.
obci potvrdil (1565) svobody, přestavěl ' Třebonín, far. ves u Kutné hory, po
obydlí v hradě, zlepšil hospodářství ryb níž se psal r. 1194 Ubislav 2 T. Ok. r.
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1361 byl tu farní kostel, jemuž se také ských. Od r. 1387 drželi část Medkové
Bílý kostel říkávalo. Tehdá tu seděli : Valdeka.
Ok. 1. 1530 k. jej Václav
Příbek z Paběnic a Dobrohost 2 T. Po Bechyně z Lažan & potom Matouš

tomto

jehož potomci nabyli
následoval syn Matěj (1391), po Hovorčovský,
erbu a drželi T. do r. 1615. L. 1622
zabrán a dostal se pak Dr. Václavovi

onom ČeněkKrušina z Lichtemburka

(1380), pak Jakeš Písecký Horník. Od r.
1417 držen T. k Paběnicúm a od roku
1487 ke hradu Chlumu, kromě jediného
dvorce, který patřil (do r. 1563) k Tu
padlům a části, která držena k Sounovu.
Chlumská část oddělena v 16. st. k Pa
běnicům & od r. 1628 držena ke Klukům.
L. 1681 k. ke kl. Sedleckému. Fara v 17.
st. zanikla, ale po r. 1695 obnovena.
Kostel r. 1790 rozšířen.
Třeboradice, farní ves u Kostelce n.
L., po níž se nazýval r. 1266 VitmarzT.
Ok. r. 1376 byl tu farní kostel, jehož

podací náleželo ke kanovnictví

z Fliesenpachu,

po jehož smrti pro

dán ke Zbraslavi. (H VI. 87.

Třebouc viz Třeboc.
Třeboučeves viz Třebnouševes.
Třeboutice,

ves u Litoměřic, jež se

již 1. t057 & 1218 v základních listech
Litoměřických připomíná. Ve 14. st pa

třily klášteru
sv. Jiří; asi 1. 1421
dány od Pražanů Petrovi Kříži : Chra
stu.

Cís. Zikmund zapsal je 1437 Lito
měřickým, od 16. st. až 1850 drženy
k Záhořanům.

Praž ! Třebov, Třebová,

n. ves v okolí

skému (tak i ves již 1303). Kromě toho Dešenic (Klatov), jež se 1. 1379 přip. &
tu byli zemané (1318 Vaněk a Hynek, patřívala k Dešenicům. L. 1533 byla již
1384 Ješek z Veleně). L. 1407 zastavena pusta.
duchovní část, dostala sel. 1462 v dr
Třebová, Česká T., město nad Tře
žení Kostkův z Postupic a 1471 bovou neb Třebovkou, prvotně trhová ves
Zdenka Sezimy z Ústí. Vl. 1488—1603 v 13. st. na panství Landšperském zalo
drženy k Tryskovicům &pak 1651—1850 žená. jež se poprvé vl. 1278 —1281 při
k Vinoři. Fara v 17. st zanikla; l 1787 pomíná. Král Václav ll. daroval T. 1292
kl. Zbraslavskému a držena odtud ke
tu zříz. lokalie a 1853 fara.
Třebosice, Třebusice, far. ves u Par hradu Landšperku. Asi tehdá tu byl farní
dubic, jež postoupena r. 1349 i s far. kostel, jenž postoupen 1349 k biskupství
kostelem k biskupství Litomyšl. l.. 1415 Litomyšlskému. !, 1378 založeny měst
byly statkem Václavovým a v 16. st. dr ské knihy. Jan biskup Litomyšlský jako
ženy k Heřmanovu Městci. Později při držitel osvobodil obyvatele 1407 od od
padly k Pardubicům. Fara zanikla v 17. úmrtí, což znova potvrdil l. 1412. Vojtěch
st., 1787 tu zříz. lokalie & 1856 fara. z Pernšteina povolil obci vystavění pivo
váru a svedení pivovárů sousedských vjeden
(P. A. VII. 571, M. Vl. 137.)

Třebošnice,

dvůr, n. ves s tvrzí uTi |(1526);

bratr jeho .lan obdařil špitál

šic (Brandýsa n L.) T. přip. se r. 1282 |(1543), L. 1545 vystavěna radnice. Maje
jakomajetekkapituly Vyšehradské, státy na svobody dány r. 1567 a 1588.
avšak byl tu 1389 také zemanský statek. IV 16. st. jednota bratrská tu zapustila
V 15. st. tvrz spustla. T. byla asi do r Ikořeny L. 1619 obdrželi T.ští od vrch
1530 v držení Valkounův z Adlaru inosti rozsáhlé svobody; tehdá a až do

a odtud Vančurův

z Řehnic. Po roce |r. 1850 držena T k Landškrounu. Léta

1548 dostala se Bedřichovi z Hrušova
(1- 1552), od r. 1555 patřila Kamýt

1635 velká část vyhořela. V 19. st. vzrostla

T. po založení státní dráhy. Erb: Červ.

ským ze Lstiboře, v 17. st. Seker štít, u jehož zpodku trávník a na něm
kám : Sedčic. L. 1628 zabrána apři černý kohout se zl. nohami, maje hlavu
pojena k zámku Mělnickému.
hradáče lidskou a na ní zlatý končitý
Třebotov, far. ves u Zbraslavě, již ve klobouk s jablkem. (_P. A. IX. 833).
14. st. farní, l. 1361 v držení Bavorův,
Třebová dlouhá, ves u předešlé, bez
pak rozdělená & v držení měšťan Praž pochyby v l. 1292—1304 na klášterství
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Zbraslavském založená. Bývala do 16. st.
Třebsko, far. ves u Příbramě, v níž
přísl. hradu Landšperka a pak Landš byl far. kostel ve 14. st. Podací jeho dr
krouna.
želi páni z Rožmitála, T. Vranovic, Tru
Třebová, řeka (přip. r. 1167), po níž skova, Vysoké, Koryt, Strýčkova & Modře
zdědila jméno Česká Třebová (totiž: na jovic. T. drželi 1367 Boreš, Hrabiše a
Třebové).
Broum, Oldřich (1- j. 1404), 141 1 Oldřich,
Třebovětice (prv. Třeb ovětici), ves 1413 Václav. Pozdějším držitelem byl Jan
u Hořic, n. s tvrzí, ok. ]. 1370 statek Skřipelský
(1-j. 1472). L. 1510 de
Vyntířův & pak synů jeho. Po vladykách lena na dva díly mezi bratry Kerunky,
z T. následovali 1447 Svatobor z Chval Polovice náležela pak k Modřejovicům;
kovic a potomci jeho Zárubové z Hu později se dostala část k Vysoké a část
stířan (1495 Václav, jenž získal druhou ke Strýčkova. (H. Vl. 133.)
část vsi, 1559 Zdeněk-, Bohuslav-|“ 1591,
Třebudice (vl. Přehudice), 'Tře—

budsko, nyní Třebutičky, ves u Uštku_
Václav' ml. 1—1632). V l. 1632—1665
patřily k Hořicům a l. 1665 k. k Cere před r. 1384 vladyčí statek, 1402 jmění
.Iana Kamýka z Pokratic. Část pa
kvici, (H V. 344

Třebovice (dřívei Krátká Třebová), třila 1405 k Liběšicům, část byla 1448
ves u Landškrouna. vl. 1292—1304 na Jindřicha

klášterství

Záhory. L. 1543 patřily T.
Jištrbůrn & ok. 1. 1605 přip. k Uštku;
pak patřily do r. 1850 k Liběšicům.

Zbraslav. založenáRoku k

1349 byl tu farní kostel, jenž postoupen
k biskupství Litomyšl. V l. 1358—1506
držena k Landšperku a 1506—1850
k Landškrounu.
Třebovina, l. 1375 ves, na níž prodán
plat ke kapli Jeruzalemské v Praze.

Třebušen, Třebušín,

Třebušná,

staroč. i Třebušov, farní ves u Litoměřic.
v níž byl far. kostel již ve 14. věku. T.
byl r. 1169 sídlem Blehovým, později pa—

tříval k Byčkovskému panství křížov

Třebovizky, prv. Třebovice, pak níkův Německých. Při Byčkovicích
Třebovíček i Třebovísek, n.ves uČí a Litýši zůstal T. do r. 1575, kdež se
čovic, kterou nabyl kl.

dostal za díl OldřichoviHostakovské

Břevnovský

ma

(ok. 1260) od Zdeslava z Kasejovic. Léta z Arklebic. Po potomstvu tohoto dědil
1420 uchváceny od světských a zpustly; 1600 Jaroslav Kaplíř ze Sulevic. |..
v 15. st. a v 16. st patřily k Číčovicům. 1623 zabrán a prod. Pavlovi Vence

Třebovle (lat. Tribulatio), ves u Kou liovi

z Bochova. Pozdějidrželi T., jenž

řimě, l. 1332 statek Petrův. Ve 14. st. byl statkem do roku 1850, Kreslovč
byl tu farní kostel, jehož podacími pány z Gvaltenberka.
byli 1362 Frána, Kunrát a Soběhrd a
Třebušice, ves u Slaného, jež patří
sv.
1406 Václav Penzner. Část patřila léta vala r. 1228 ke statkům kláštera
1562 ke Kostelci. Dvůr zdejší k. 1603 Jiří. Pozdějipatřilykl. Kartouzskčmu.
od obce Kouřimské, ale potom jí za Od r. 1436 byly v držení m. Plzně, od
brán :: prodán 1623 ke Kostelci, k němuž r. 1438 Vlčkův z Minic. V l. 1478—1498
část do r. 1850 patřila. Ostatek byl do držel je Václav Vlček z Čenova s brat
r. 1786 kláštera Sázavského, pak rem. Později patřily vl. z Perče pak
nábož. fondu a od r. 1818 přísl. statku Švíkům a od r. 1549 Petrovi Chotkovi
Lhoty.
z Vojnína.
Později patřily ke Kolči.
Třebušice viz T ř e b č i c e.
Třebsín, ves a Neveklova, l. 1310 přísl

klaštera

Ostrovského, který jej do

Třebušice vysoké,

r. 1420 držel. Pak byl přísl. Lešan (1436)
a 1520 Hořovic. L. 1574 držen k Lojo
vicům a l. 1585 patřil Ladislavovi : Lob
kovic; později byl přísl. Libně a napn
sled Lešan.

Třebsko viz Třebec

ves u Podbořan,

n. s tvrzí, jež se 1388 přip. Ctibor z Li
biše držel ji 1408. V 16. st. patřily ke
Krásnému dvoru. L. 1560 k. je Jiřík

z Fictumu,
l

jenž je přip. ke Zlovědicům.

Od nich odprodány 1595 k Nepomyšli.
Třebušná viz T ře b u s e n.
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Třebušov

viz T ř e b u š e ň.

Třebutičky viz Třebudice.
Třebýcina (obecně Třebejcin a),
dvojí ves (dolní a horní) u Švihova, jež
se přip. r' 1245. Ve 14. st. rozeznávala
se T. větší a T. menší. Onano patřila

1379 Něprovi ze Skoěec.

V 16. st.

patřily oboje ke Švihovu a v l. 1595 až
1850 k Červ. Poříčí,

Třemešná

bílá, far. ves u Dvora kr.,

v níž byl far. kostel ve 14. st. Podacími
pány jeho byli 1370 Bořek Šilhéř. 1407
Mikuláš, oba z P 0 li ěan. Na tvrzi seděli

burka bydlívali. Později připojena k R0
novu.
Třemšín, hora, zbořený hrad u Rož
mitále, 1349 statek Benešův a 1389 Hro
chův. Diviš z T. zůstavil syna Herše a
Jodoka Zajíce. Onen zemřel před r. 1403
a statek jich se dostal Janovi Zajícil na
němž se ho Jadok dosoudil. Teprve léta
1412 následoval Jan. Páni z Třemšína
přip. se do r. 1473; hrad sám připojen
k Rožmitálu & byl 1528 pust. (H. Xl.
.—

\O

9-)

TřenicevizTrstenice.

Třesice, n. tvrz a ves, nyní dvůr u Ko
Přech, Hereš ['l' j. 153 z], 1543 Petr, šic, ve 14. st. asi dvojí statek, od roku
jenž
1564 Budivoj, 1578 Jan Přech) V létech 1451 jmění Jiříka z Pouchobrad,
1594—1623 drželi ji Zilvárové z Pil se 1462 s Mikulášem : Nově vsi 0 T.
níkova, 1624 JiříSadovský ze Sloup dělil. Mikuláš z Dobřenic prodal 1527
na, 1628 Ladislav Licek : Ryzem T. k panství Chlumeckému. (H. Vl. 296.)
burka a jeho příbuzní. Asi od r. 1651
Třesovice (chybně Třebešice)
i
patřila k Sadoví. L. 1680 kostel znova Střesovice, s částířeč.Třesovičky,
vystavěn & 1771 fara obnovena. (H. V. ves u Prahy, jež náležela k prvotnímu

od 15. st. Třeměšští z Železna (1440

nadání kláštera
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Břevnov. (993). L.

Třemešná červená, ves u Hořic, jež 1420 zapsány Václavovi z Valovic
se r. 1238 přip. a ještě r. 1267 k faře
Miletínské patřila. Ve 14. st. byl tu farní
kostel. O podací se dělili držitelé Miletína,
Miletínka, vladyky : Poliěan a Nové vsi,
též domácí zemané. V 16. st. patřila T.
ke hradu Pecce, 1594 po rozdělení k Bě

&
část před tím kl. Strahovského zastavena
1437. Později získána celá ves od Stra
hova. U dvora Andělky stál kostel 1666
pro kajetány založený, kteří při něm do
r.

1691 bydlili.

Kostel ]. 1821 z větší

čášti zbořen.
Třesovice, ves u Nechanic, jež se 1412
lohradu, v l. 1629—1675 k Miletínku
a vl. 1675—1850 k Miletínu. Fara v 17. přip. Patřívala klášteru sv. Jiří v Králově
st. zanikla.
Hradci, od r. 1437 pp. z Miletínka.

Třemešoves

viz Tř e b n o u s e ves. L. 1465 zaps. Matěji Salavovi

z Lípy,

Třemošná, přítok Mže, jenž se roku jemuž ještě 1496 patřily. Asi v ty časy
založen tu kostel, jenž patřil k Mokro—
1238 připomíná.
Třemošná (pův. na Třemošné), ves vousům. L. 1575 dědičně prodány ke
u Plzně, po níž se nazýval r. 1181 Ra Střežeticům, staly se ok. l. 1600 samo
statným statkem, který patřil Dohalským,
dosta z T. L.. 1293 patřila kapitole
Mělnické, od níž prod. 1295 klášteru 1615 Slanským z Doubravice, v druhé
Plasskému, ale byly o ni později mezi pol. 17. st. Rodovským, od r. 1678 Sta
oběma spory, tak že 1317 zase kapitole řimským a naposled k Sadové.
přisouzena. Ta ji držela do r. 1415. Zá
Třešice lépe Třesice.

stavou se dostala Petrovi : Ch rastu,

Třešnovec, Třešňovice,

ves u Ka

později ji měl Přibík z Klenového a po plice, jež se přip. r. 1262, ana odkázána
Držena Rydkčři od Voka z Rožemberka. Ve 14 st.
patřila ke hradu Rožemberku. jehož přísl.
pak k Bělé a 1651—1850 k Nekmíři.
Třemošnice, ves u Ronova n. D., ode byl T. do r. 1850.

stoupil Burjanovi z Gutšteina.

dávna přísl Lichtemburka. Prvotně tu byl
Třešnovec dolní a horní (německy
jen dvůr, při němž před r. 1564 vystavěn Yohnsdorf, pův. ýansdorn, dvě vsi u Lan
dům panský. V němž držitelé Lichtem škrouna, z nichž jedna založena v létech

.
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1292—1304 na klášterství Zbraslavském. Zahědovic,
po nichž následovali Ku
Až do r. 1506 drženy ke hradu Land stošové ze Zubřího. L. 1721 přip.
šperku a odtud k Landškrounu.
k Nasevrkům. (P. A. II. 153)

Třešnovice viz Třešnovec.

Tři bubny viz Kaplice

Treunitz, farní les u Chebu, n. i hrad.
Král Přemysl daroval T. (1273) klášteru

Tří dvory, ves u Kolína, prvotně přísl

kláštera

Chebskému, sv, Klary, v jehož držení do
I. 1851 zůstal. Kromě toho byly tu dvorce
svobodně. Farní kostel tu byl od staro
dávna. L. 1570 založeny kost. knihy.
V l. '1570—1627
byli při něm evang,
faráři, až do ! 1700 měli tu duchovní
zprávu jczovité a l. 1711 obnovena fara
katol. L 1682 kostel znova postaven.
(P. E. ll. 627.)

Třevac,
s tvrzí,

Střcvac,

1339 statek

Sedleckého.

L. 1421

zabrány od světských & drženy ke hradu
Kolinskému. Později byly samostatným.

statkem, jenž se stal jměním Kolínské
obce. L. 1547 sice králi postoupen, ale
1555 zase navrácen.

odtudTřídvorští

V 16. st. psali se

z Otína, držíce

tu dvůr. (Vávrovy Dějiny Kolína.)

Tří dvory, n. ves, nyní dvůr u Jaro
šova (u Chotěboře),

jež se přip. 1352

\'es u Jičína, n, jako přísl. hradu Žlebského. K němu pa
Stranišův

a

1341 třily až do 17. stol. a l. 1677 byly přísl.
Zdešův. Potomci jich byli Kopidlanští
Ledče n. S. Později patřily k hrovu.

z Kopidlna,

kteří drželi T. asi do roku
Třiklasovice (pův. Č u k v a s o v ici),
1454 ke Kopidlům. Odtud patřil St ra ves u Soběslavě, jejíž ěástpatřila 1379
níkům
z K. a povýšen 1514 na mě ke hradu Choustníku; ostatek dokoupen
stečko. Po smrti Petrově (1- 1580) pro 1439 od Mikuláše z Hořic. K Choust
dán od nápadníkův 1584 Burjanovi Tr- níku patřily T. do r. 1850 a nazývají se
čkovi z Lípy a t. r. k. ke Staré. V 17. Čikvasovice ještě 1. 1672.
Tři sekery, far. ves u Kynžvartu, jež
st. oddělen k Veliši. (H. V. 274.)
Trhanov, farní ves u Domažlic, pr se vyskytuje v l. 1555—1606 jako přísl.
votně bezpochyby pojmenování nivy. Když Tachova, pak Turče a od r. 1627 Kynž
Volf. Maxim. L a min g á r hrad Chodský vartu a z části Tachova. Bývaly tu hory,
(Chodenschloss) obci Domažlické postoupil pro něž místo to 1606 a 1783 svobody
11671), vymínil si, že jméno jeho přenese obdrželo. L. 1787 založen tu kostel s farou.
na nový zámek. Ten založen na Trha
Třískolupy (Třes k olu pi), ves 11Po
nově a při něm kaple; sice patřil T. ke stoloprt, jež se přip. r. 1207 a postoupena
Slavkoví.
Koutskému panství. Kaple rozšířena v ko tehdá od kl. Milevského
stel, zřiz. při něm 1787 lokalie a 1855 Král Václav dal část 1403 v léno Ješkovi
fara.
2 D onín a. Později (1425) drženy k Most
Trhonice, n. ves, nyní les Trhonicko skému hradu a byl tu také manský sta
u Želiva, jež náležela r. 1226 klášteru tek k témuž hradu, jehož nabyl 1455

Želivskému a nedlouho potom zanikla. Jakub ze Vřesovic. Část n. Donínská
Trhonin, Trhonný, ves u Bezdružic, patřila ještě 1. 1558 k 1311.Újezdci, osta
kterou prodal Jiří z Milevska
ok. r. tek asi od r. 1455 ke Dlažimi a vletech
1185 křižovníkům Svatomářkým 1671—1850 k Postoloprtům.
Odtud držen T. k Manětíně, v l. 1420 až
Třísov, ves u Krumlova, ]. 1379 přísl.
1572 ke Krasikovu a odtud k Bezdru— hradu Menšteina a od konce 15. století
žicům.
Krumlova.
Trhové —viz —trhové.
Třiště, n. ves, jež se 1293 připomíná
Třibřichy, 5 t ři b ř i ch y, ves u Chru a, jak se zdá, s městem Lysou splynula.
dimě, po níž se psali 1415 Kuneš, 1440 až
Trkov, ves u Sedlčan, n. s tvrzí, snad

1456 Jan a rodina Hlaváčův

z T. Pak původištěTrkovcův

: Trkova,

jistě

patřily do r. 1541 k Heřm. Městci a odtud však vladycké rodiny Hroškův
a Ku
k Morašicům. Tehdá tu byl kostel. Od čerův 2 T., z nichž tito jej do r. 1530
konce 16. st. patřily T. Hamzům ze & onino do r. 1545 drželi. Potom byl
1
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ze Mnichu, po
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Trnavka,

ves u Přelouče, od r. 1333

od r. 1436
nichž asi 1574 rozliční rodové následovali. statek kl. Sedleckého,
V 17. st. seděli tu Černínové
z Chu— přísl. chchovic.
děnic a Čabeličtí : Soutic. Od r. Trnkov, n. ves u Turnova, přísl. hradu
1662 zase se střídaly rodiny a 1697 k._ Rohozce a 1534 pusta.

Trnová, řeka při vsi Trnové (něm,
|
jež se přip. r. 1176.
Trmice, městečko 11 Ústí n. L., po níž, Rótschenbach),
Trnová viz T rm o v.
se nazýval r. 1264 Jan a 1305 Zvěsti
Trnová (dial. tuším i P r n o v & něm.
L. 1330 patřily ke Krupce & vysazeny tui
později dva manské statky s tvrzemi. Vej írna, dříve Prinna, Pirna, Pernu), ves
14. st. tu byl farní kostel. Dolní část byla' u Tachova po r. 1176 založená, jež se
1393 v držení Kerunka : Miliny, jehož vyskytuje od r. 1233 jako majetek klá
ke Chlumci. (M B. Vl. 107.)

: Miliny ji aždo štera

potomciTrmičtí

Kladrubského.

Ve 14. st.

17. st. drželi. Horní část patřila od roku byl tu far. kostel a kromě něho vladyčí
1416 Hynkovi Berkovi a od r. 1437 ro tvrz a manský statek. Ten drželi v 16.

dině M a n s t o r tu v. Ok. ]. 1494 dědili

ji Petr : Konče &MikulášStolinský

st. Sibenhorové : Alešvindu. 1575
. od Jana Leipolta : Kcčova,

jehož

potomci tu nějaký čas seděli. Statek léta

z K opist.
Potomci onoho drželi je až; 1603 z manství propuštěn, držen pak do
do r. 1629. Tehdá Vavřinec M ajdrlet

: Mansperku

horní i dolnídílskou-lr.

1823 k Tisové a odtud Tachova.

Trnová, ves u Pardubic, jež se léta
pil. Synové jeho se zase o ně rozdělili,
ale prodali oboje 1662 Janovi Hertvlkovi 1277 přip. V l. 1312—1322 seděl tu
Vesel,
]. 1325 patřila k Rosicům, pak
z Nostic. Potomci tohoto byli tu vrch
ností až do r. 1850.

L. 1647 založ. ko— kl.

Opatovskému

&po r. 1420 ke

:Kunětické hoře a k Pardubicům.
stelní knihy, 1664 povýšeny T. na mě!-'
stečko. Erb: Červený štít, na něm stříbď Trn0vá, ves a Manětiny, po níž se na
hradba s branou otevřenou a dvěma vě zýval r. 1181 Ludvík z T. R. 1197 za
psal blahoslavený Hroznata T. klášteru
žemi, mezi nimiž jest erb Nosticovský.
Teplskému, pokud by se z pouti do Jeru
Trmikov slove v Palackého popisu zalema navrátiti neměl. l.. 1379 patřila
str. 602 ves, jež se nazývala správně Půtovi 2 G a t š t ei n a, od jehož potom
Trnkov.
kův držena napřed k Falšteinu, 1512
Trmín, n. ves, jež patřila ok. l. 1400 k Bělé, pak jako pustina Trnovsko do
klášteru Hradištskému &stá r. 1561 ke Všerubům, potom k Bělé a
1654—1850 ke Krašovicům.
vala někde v jeho okolí.
Trnová,. ves u Litoměřic, jež se přip.
Trmov, T r n o v á (něm. Důrrmaul)_
ves u Doupova, jež se přip. r. 1196 jsouc
statkem hraběte Milhosta. Od 16. st do
r. 1850 patřil T'. k Doupovu.
Trnava, v l. 1585—1611 název řeky
Mrliny.

Trnava,

r. 1272 jsouc v držení kláštera

těšov.

Cho

Od něho přip. k Encovanům a

k těmto držena do r. 1850.

Trnová, ves kláštera Chotěšovského
(lat. Tomova), tuším táž, jako Turo v.
Trnová, farní ves u Zbraslavě, jež l.

T rn a v y, ves u Nechanic, 1342 založena v lese řeč. T. a to od kl.

jež náležela do roku 1547 obci Hra
decké a pak k Boharyni. L. 1569 do
stala se za díl MikulášiJestřibskému
z Ryzemburka,
jenž tu vyzdvihltvrz.

B ř e v n o v s k č h o. Nedlouho potom za

BedřichoviRadeckému

kem o sobě.

ložen tu farní kostel. L. 1405 T. prodána
a byla pak samostatným statkem pražských
měšťanův. Později patřila T. ke kostelu
Po jeho dceři dostala se 1613 Adamovi sv. Jiljí v Praze a od r. 1696 byla stat

z Radče,

po němž dcera následovala. Později k.
Trnovany
(pův. T r n o v a n é), ves
k Sadové. (H. V. 340.)
_ u Litoměřic, jež se-přip. v zákl. listu
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Litoměřickém (1057). L. 1340 k. od kři kým nákladem (1- 1708). Později patřila

žovníkův Svatomářských a drženy hrab. Póttingové. Jan N.hr. ze Štern

pak k Ploskovicům, z části i k Píšťanům berka prod. s manž svou roz. : Kolo
a Podviní. N 16. st. skoupeny od Anny vrat T. 1763 císařové M. Terezii pro
Roupovské
ze Vřesovic.'L. 1623 za ústav šlechtičen, ale prodala ji zase léta
brány Vilémovi z Roupova a prod. Vol 1776. Od té doby byla soukromým statkem.
fovi llburkovi : e V ře s o vic; později
Trojaň, i Trojany, n. tvrz jihozá
patřily ke knížectví Frydlantskému, od padně od Krumlova u vsi Dobřejova
r. 1638 k Lovosicům, byly od r. 1647 (Uretschlag), 1363 statek Petra Pečníka
zase statkem a k. 1690 k Ploskovicům. a 1408 Petříka ze Světlíka.
Vl. 1433

z Jed
Trnovany, ves u Teplice, jež se přip. —-1466drželi ji Jiří Grossauer
v základ. listu Litoměřickém. 'R. 1370 lice s manž. a Kunrát odtudž. L. 1475
Tep držena k Pasovarům, byla 1544 pusta
lic k é h o, dány dědičně 1511 Vilémovi a k. 1624 k obci Krumlovská. (H. III.

vyskytujíse v držení kláštera
ze Vřesovic

a drženy odtud k panství 94)

Teplickému. V posledních letech vzrostly
T. tak, že se rovnají nemalému městu.
Trnovany,
ves u Žatce, v níž ok.
1088 dána země ke koslelu Vyšehrad
skému. L. 1238 seděli tu Sulislav a Chřen,
synové Sulislavovi. Onen zemřel ok. let

Trojanov,Trojany,Trojanovice,

ves u Rožemberka, n. s tvrzí, statek Ře
hoře z Heršláku (1- 1372), pak Kunráta
syna jeho, po němž následovali 1376
Oldřich, 1408 Valkun, 1421 Eliška. Po

zději tu seděli lvanové

: Trojan

1275 & Bohuslav & Sulislav synové se (1437 Ivan, 1478—1523 Mikuláš, Václav
dělili. Na poč. 16. st. skoupeny T. od 1—j. 1543. Petr a Ivan). L. 1569 přik.
Žatecké obce mimo to, co k Vele k Rožemberku. (H. III. 117.)
šicům patřilo. Část zůstala obci, část pa
Trojovice, ves u Chrudimě, v níž
žil r. 1244 Jan z T., syn Svéslavův. R.
třila od r. 1549 k Líčkovu.
Trocnov, dvůr popl. u Borovan, po 1349 byl tu farní kostel, jenž postoupen
stavený v 17. st. Blízko něho jsou známky k biskupství Litomyšl. Ve 14. st. byla
dvou sedlských sedlišť, na jichž místě stá ves rozdělena na statky. Na tvrzi seděli
z Voděrad,
valy ve 14. st. vladyčí dvory. Jeden držel v 16. st. Puchartové

v r. 1378—1384 Jan Žižka 1 T., na ok. ]. 1569 nás'edovali Talackové
z Ještětic.
L. 1616 prod. Viktorynovi
druhém seděl roku 1380 Vilém Pucek
z Trutm aně. Na onom odumřel léta Hradeckému : Bukovna, od jehož po
1381 díl Mikšův. L. 1396 odumřel v T. tomkův se dostaly 1629 Kašparovi Ce
statek po Peškovi. Jeden dvůr patřil léta lerovi z Rozentálu, jenž držel od r.
1399 ke Dvorci a 1425 celá ves. Od 1623 také část vsi, jež posud Štítným
Dvoreckých nabyl T. k l á š t e r B o r o— patřívala. T. přip. k Týnci; [. 1641 sice
vanský
]. 1455 založený a po jeho odděleny, ale 1681 zase přip. k Týnci.
zrušení dostalo se vše zboží Vilémovi Fara asi v 17. st. zanikla. (H. I. 216.)
z Rožemberka. Po obnovení klášt. Boro
Tronitz, dobře česky Drunice
Tropčice, Stropčice, ves u Přeštic,
vanského (1631) navrácen mu T. Klášter
svedl ves 1679 na malý dvůr. Po zru
1379 statek Drslavův, 1385 bratří
šení kláštera (1785) dostal se T. kníž. Protivy a Jana. Odtud pocházeli Fre
rodu Švarcenberskému.
mutové a Kamýčtí z T. Léta 1407
Trochovice,
S t r o ch o v i c e, n ves držel T. Jan K us. Naposled patřily k Červ.
u Úněšova (za Plzní), l. 1379 přísl. Pod Poříčí.
mokl, 1525 již pustá ves. V 15. st. psal

se odtud zemanský rod.

Troja, zámek v Dolním

Trosky,

zbořený hrad u Turnova

(prvotně pojmenování skály, na níž stál).

Ovenci Zakladatelem byl Čeněk z Vartemberka

u Prahy vystavený v l. 1680—1688 od (1365—1393) a jméno T. se před r.
Václava Vojtěcha ze Štern berka s vel 1396 nevyskytuje. Po něm uvázal se vT.

Troschig — Třtice

903

od
král (1394) a následoval pak Ota : Ber 1793 Leksům : Aehrenthalu,
gova (1399), za něhož hrad (1439) od r_1824 Vidršperkům.
Trpišov, ves u Nasevrk, jež sel. 1371
Šofa & Švejkára dobyt. Šof měl T. ještě
1. 1444, Po Janovi : Bergova (1455) do přip. V 15 st. patřil ke Slatiňanům, k.
staly se T. Janovi Zajícovi zHazen s nimi od obce Chrudimské, zabrán 1547
burka.
Když ten se bouřil, dobyty T. a držen potom ke Slatiňanům. Od 18.
od královských (1469). Později mu na st. patřil k Nasevrkům.
vráceny. Synové jeho dali T. sestře Anežce
Trpišovice ves u Ledče, jež patřila
vd. ze Šternberka do života (1493). Po 1426- k Vojnovu Městci, ale od r. 1454
ní přip T. ke Kosti. Kryštof z Lobko k Ledči, od 17. st. ke Světlé.
Trpomčchy. ves u Slaného, jež patří
kovic s manž. prodal hrad T. (1559)
Od
Jindřichovi ze Smiřic, jenž jej připojil valy prvotně kl. Ostrovskému.
ke Hrubé Skále. Hrad spustl po r. 1622. něho postoupeny králi Václavovi ll. a byly
Ještě l. 1681 stál za opravu. (H. X. 63.) pak věnemkr. města Slaného. K pan
ství Slanskému patřily do r. 1850. (H.
Troschig, českyStráž, Strážky.
Trotina, pův. Trutina,

ves u Ho

řic, jež se přip. r. 1238 jsouc statkem
Zbraslavovým & r. 1267 patřila k faře
Miletínské. V 16. st. patřila : části k Mi
letínu a v l. 1584—1850 k Poličanům.
Druhá část patřila 1513 k Červeným Po
ličanům, v l. 163o-—1657 k Velehrádku
a pak také k Poličanům.

v111 153).

Trsteníce, Třenice, nynějšíLauč
na neb Loučný potok, jmenovalse

tak r. 1086 od vrchu svého (na Trste
nici) až k ústí svému. (Pak i r. 1167 a
později.) V 15. stol. jmenoval se kus
její u Dašic Babínem.
Trstenicc, Třenice, ves na T. u Lito—
Troubky, n. dvůr u Žleb (1352), od myšle založena na místě, které slulo roku
r. 1370 majetek špitálu Žlebského.
1167 na Trstenici. Ode dávna byla přísl.

Trouby

eské, Koryto, farní ves kláštera Litomyšlského, pakkapi

u Prachatic, teprve v pozdních stoletích toly tudíž. Ve 14 st tu byl kostel patřící
založená. L. 1789 vystavěn tu kostel, farou k Litrbachu. Od r. 1421 držena
při němž zříz. lokalie a 1854 fara
ke hradu Litomyšli.
Trpík, ves u Lanškrouna, od r. 1304
Trstenice (něm. Neudorf, odtud i N o v a
statek kl. Zbraslavského,
jemuž ji ves), far ves \: Plané, v níž byl far. kos
král Jan odňal, ale Karel IV. 1350 zase tel již ve 14. st. Podacími pány b_vli1367
navrátil T patřil pak ke hradu Landš a 1375 král, 1404 Zachař ze Svinař, 1417
perku & od 16 st. k Landškrounu.
král, r. 1435 Hynek Krušina ze Švam
L. 1486 držena k Trpistům,
Trpín, ves u Poličky, r. 1349 kostelní, berka.
avšak k Bystrému farou náležející T. byl později kTachovu l. 1558 k Chodové Plané.
od starodávna přísl. hradu Svojanova a l.. 1570 oddělena pro Mikuláše Širn
v l. 1583—1850 patřil k Bystrému. (P. tyngá ra (+ r. 1583) po jehož smrti pro
dána zase k Chodové Plané.
A. I. 351.)
Trpísty (pův. Trpiesti), ves u Stří Tršín, název vsi, která se přip. l. 1228
bra, n. s tvrzí, 1251 sídlo Rapoty a jeho mezi statky kláštera sv. Jiří.
synův, 1350 Chvala a 1357 Habarta. L
Třtí, n. ves u Vejvanovic (Chrudimě),
1379 tu byli tři statky. Ty zcelovány od jež se 1371 přip. a 1414 k Vlčnovu a
pp. G u tštei n a (1379 Jetřicha, 1413 1454 k Rovni patřila. Do r. 1548 držena
Půt, 1425 zBurjana, 1440 Jana a Miku k Slepoticům a odtud k Bezděkovu.
Třtice, ves u Nov. Strašecí n. s tvrzí,
láše) Krištof z G. prodal je 1509; měli
je pak Markvartové
: Hrádku ode dávna přísl. Křivoklátu a statek ze
(1513 Linhart, 1544 Jiří, pak Linhart_ manský s manskými službami L. 1458
1602 Diviš). 1612 k. je Jan Šebestián ze opanoval jej Jan Zlýkněz : Lipna,
Švamberka a zůstavil potomkům. Později 1506 jej měl Mik. Kába z Rybňan
patřilyhrab. ze Sinzendorfu, od. roku V 16. st. patřila část ke Kornhauzu a jiná.

' Třtice — Tíutnov
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část k. 1603 ke Křivoklátu. Oboje přip.
Trutina, Trotina, potok (1110), při
pak ke Krušovicům. (H Vlll. 91.)
jehož ústí jest ves T. Pramen jeho jest
Třtice, ves u Náchoda n. s tvrzí, 1456 na Vlčích, avšak i druhý potok tekoucí
statek tří bratří, 1540 díl Heřmana Stra od Zdohína, soudíc podlé vsi T. na něm
ky z Nedabylic,
po němž následoval ležící, také se tak jmenoval.
Bitva nad Trutinou. R. 1110 na
syn Zdislav. Po smrti tohoto připojena
T. k Šonovu a s ním k. k Náchodu. (H. podzim vpadli Poláci nenadále do Čech
V. 54)
a přitáhli až k ústí Cidliny; tu přešli
Trubce, dvůr u Horš. Týna n. tvrz & přes řeku, ale taki učinili Čechové, kteří
věs, 1362 statek Stojmírův a pak syna po nějaký čas je z druhého břehu pozo
jeho Viléma (1371—1398). V druhé po rovali. Konečně se Poláci obrátili pro
lovici 15. st. seděli tu Trubečtí
z Ti— nedostatek potravy zase ke hranicím. Kní
sové. Polovice k. 1546 k Čečovicům, že Vladislav Český pustil se za nimi a
druhá k. 1552 k Týnu.
dohonil je, když byli přes Trutinu přešli
Trubice, někdy dvůr u Opatovic na (8. října). Když se tu Poláci na odpor
stavěli, tu Dětříšek Buzovic, napomenuv
býv. panství Hlubockém.
Trubín, ves u Berouna, jež připojena bojovníky, aby se drželi udatně, vpadl
1302 k šosu města Berouna a k němu zuřivě do nejhustších řad nepřátel a bo
do r. 1437 patřila. Odtud držena ke hra dal & sekal, až množství ran obdržev,
du Točníku a v l. 1590—1850 ke Krá padl na hromadu zabitých. Poláci zvítězili
lovu Dvoru.
sice, ale neměli : vítězství svého jiného
Trúbky viz Troubky.
užitku, než že se pokojně navrátili domů.

Trundorf

dvůr, n. ves u Leštnice

Trutmaň,

ves uTrh. Svin, jež patřila

(Žamberka), jež patřila do r. 1568 ke ok. ]. 1320 ke Svinům; později byla vla
tlyčím statkem. Seděli tu 1380 Vilém
hradu Žampachu a pak k Žamberku.
Trunkov, Trunkovský dvůr 1577 Pucek ('l'j. 1390), Beneš Pucek (Tj. 1412)
1412 Beneš. Část patřila 1425 ke Dvorci,
pustina u Měšic (Tábora)

Truskov,

n. ves u Drahotína za Hor část 1429 Janovi Drochovci,

1456

šovským Týnem, jež byla již 1. 1375 p'usta. Oldřichovi Babkovi
('i' r. 1483). Ta
Truskov, n. ves u Třebska a Vysoké přip. pak také k Dvorci a k. 1508 k Tře

(Příbramě) s tvrzí, nyní rybník Truskov boni. Později dána T. k arcijáhenství
ský, 1367—1402 sídlo Bohuslavovo. L. Krumlovskému.

1455 odumřela část po Janovi Trus
Trutnov, dříveNový T. Šzněm. Trau
kovi z Mirovic. Po spuštění tvrze pa tenau, pův. a český název U pa) kr. věn
třila ves v 16. st. k Vysoké a spustla pak né město n. s hradem. o jehož založení
vymyšleny v 16. st. rozmanité bájky. T.
také. (H VI. 134.)
Truskovice ves u Netolic, od r. 1274 byl před r. 1260 trhovou vsí, kterou po
sídlo vladyčí Rudolfa a Budislava Pak vznesli Idík ze Švabenicf(1'
r. 1270)
tu seděli 1365 Setěch, 1378 Zachař, 1384 a syn jeho Vítek. L. 1300 patřil T. ke
Petr, 1387 Mikuláš, 1391 Habart. Ode kr. komoře. Ok. l. 1313 Jan z Vartem
dávna byly T.- rozděleny. V 16. st. patřila berka jej měl v zástavě. L. 1329 při
část k Vlhlavům, část k Protivci, část kázánJindřichoviknížeti Javorsk ému,
k Libějicům a část k Záhoří. L. 1596 avšak za několik let vyplacen. V l. 1355—
Su
tu byla ještě čtvera vrchnost, Vlhlavská 1362 držel T. Ješek Jíra palatin
část dostala se ke Hluboké, ostatní k Li doměřský al. 1365zapsánknížatům
bějicům.
Opolským, po čemž spravován ze Svíd
Trusnov, vesu Vys. Mýta, jenž se 1.1407 nice. Václav IV. nabyv T. (1392) udělil
přip. V 16. st. patřila obci Vysokého
je s krajem manž. své Žofii. L. 1421

Mýta. zabrána 1547 a přip. k Brandýsu. dobyt T. a vypálen. Císařovna Barbora
Od r. 1558 patřil T. k Uhersku & s ním majíc jej v držení od r. 1437 zapsala

přip. k Chroustovicům.

jej HanušoviVeldovi z Vrnsdorfu,
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Trutnov starý — Tržek

jemuž 1466 potvrzen. S dcerou jeho vy novu, avšak tento se stal později stře
ženil jej Bedřich ze Šumburka
(před diskem. Král Jan nadal tento manský
r. 1472), jenž na hradě stavěl. Po něm kraj (jenž se obvodem děkanství Dvor
drželi jej synové, napřed Bernart (1- 1504), skému rovná) !. 1340 samostatným prá
pak Heřman aKarel. Tise l. 1515 roz vem, vysadil jej právem Kladským a Bu
dělili. Heřman zastavil svou polovici (152-1) děšínským. Práva ta potvrzena od králové
Vilémovia Janovi br. z Lichte m burka, Žofie (1399), králem Jiřím (1463) a krá
kteří přibrali k držení své bratří. Později lem Vladislavem (148o). Zasedání man
v ten díl zasahovali i král ivěřitelé. Po— ského soudu trvalo do r. 1514, ale pře
lovice té nabyl 1534 Kryštof 2 J endorfu,
stal tehdá pro násilí Heřmana ze um
kdežto druhá polovice přešla na Adama burka. Manové přikázání dvorskému sou—
Zilvára z Pilníkova, manželaBeatrix du a kraj T. přivtělen ke kraji Hrade
ze Šumburka. Od tohoto 1544 vybavena ckému. Poslední kvatern desk manských
a 1547 Kryštofovi zastavena Ten utisko (jediný zbytek krajských desk) !. 1539 po
val obec a přenesl pak své právo na dceru ložen ke dskám dvorským (nyní č. 24.).
Eustachii. Od té ho nabyl Vilém Miř
Truzenice (prv. T r u 1 enici), ves
kovský zTropčic, ale 1571 vyplacen u atce n.s tvrzí, od 14. st. statek Šmo
Hrad a panství zastaveno pak obci, Leta hařův z Rochova & vl. z T., : nichž
1591 obci zase správa vzata a 1599 obci onino tu ještě v 16. st. seděli. Po r. 1550
celé panství prodáno. L. 1618 účastnil se prod. bratří Jan & Jiřík Šmohařové T.
T. vzpoury a proto jmění jeho zabaveno. Jindřichovi ze Štampachu.
Ok. ]. 1570
Část prodána &ostatek 1628 obci navrá následovaliTrmičtí :. Miliny a od r.
cen. Za těch dob se obec tak zadlužila, 1572 patřily k Velemyšlovsi.
že se sotva věřitelům ubránila. L. 1642
Tryskovice (prv.T r ys k o vici) n. tvrz
a 1647 vypálen od Švédů tak, že 1651 a ves
u Třeboradic mezi Prahou a Ko
ledva třetina zase byla vystavěna. Za to
1648 a 1674 všechny svobody městské stelcem n. L. L. 1167 k. od kl. Lito
který je 1. 1287 prodal
obnoveny. V l. 1745, 1799 a 1816 utr myšlského,
Pražskému. Aleod
pělo město velkými požáry. Císař Josef II. k proboštství
zřídil tu hrdelní soud pro severní část toho prodány ok. !. 1335 kl. Strahov
Hradeckého kraje, který do r. 1815 trval. skému. L. 1420 mocně ujaty od svět
L. 1850 stal se T. sídlem c. k. úřadův. kých, od r. 1453 patřily Ca rdám z Pe
z Ji—
L. 1861 velká část města vyhořela. Leta trovic, v 16. st. Čachovským
a 1558
1866 byl tu vražedný boj, při němž ně nočan, 1551pp.zŠelmberka
od nichž přip. k Tře
kolik sousedův zabito a jiní do zajetí pp. z Valdšteina,
odvedeni. Znamenitý rodák Uffo Horn boradicům. V 17. st. zanikly.

(+ 1861). Erb: Na modrém štítě brána
stříb. otevřená se stínkami nad ní a mříží
spuštěnou; po obou stranách její čtver
hranaté věže stříbrné barvy s okny, ci
helnými střechami a zl. makovicemi. Před
branou leží na trávníěku zelená saň ke
skoku připravena. Mezi věžemi letí černý

krkavec drže
v. 150.)

v nose zlatý prsten. (H.

Trutnov starý viz Staré město.
Trutnovsko, Úpsko čili kraj T.

vyskytuje se teprve od sklonku 13. st.,
protože před tím byl lesem. Ok. l. 1300
vysazeno manským právem a manové při
kázání díl'em ke Dvoru, dílem k Trut
Míslopisnýslovnik:Část historická.

Tržek, ves u Litomyšle n. s tvrzí. Leta
1347 tu stály jen dvůr a mlýn, které

patřilyk biskupství Lito myšlskému.
Albert biskup založil tu 1378 kl. Kar

touzský (Hájek

sv. Maří), jemuž dal

1379 statky na Moravě. Těch postoupili
ok. l. 1398 k založení íilialního kl. V D0
lanech a koupili statky v Čechách. Prv
ním převorem byl Jan z Lempachu od
Mohuče (1378), pak Štěpán, jenž se pře
stěhoval 1398 do Dolan, pak Pavel (1398), A
1411 Jakub a před r. 1420 Stanislav.
L. 1421 Kartouzi vypuzeni &klášter spustl.
Statky jeho blízké připojeny ke hradu
Litomyšlskému.
67
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Tschaschel — Tuchoraz

Tschaschel, T 5ch o s ch el dobřečesky
Tuhošf, n. starobylý hrad a sídlo Tu
á sl av,
hostovo nad Švihovem'.
Tuchlovice (prv. Tuchlovici), farní
Tuboz, ves u Dubé (prvotně Velký
a M alý T.), 1402 statek Janův, od r. 1414 ves u Strašecího, v níž byl kostel l. 1330.
postoupil T. 1283
přísl. hradu Housky, v l. 1572—1705 Jan z Michalovic
k Vidimi & 1705—1850 ke Stránce.
Tučapy, far. ves u Soběslavě n. s tvrzí,
1359 statek Tomášův s farním kostelem,
1 381 Alberův a Kunratův, předkův Tu

králi. L. 1306 patřily řádu sv. Jana, 1328
ke Stochovu, 1335 koupeny k proboštství
Praž., avšak byl tu také vladyčí statek
(1345) Duchovní část zapsána 1420 Ku

část patřila v 15
čapův z Tučap, kteří tu seděli asi do natovi ze Sulevic,
r. 1540; Přiženilse sem Jan ml. Špulíř st. Pratvurstům, část ke Svinařovu. Část
patřila
do
r.
1547
obci
Slanské a pak
z Jiter,
jehož potomci (synové, 1622
vnuk Jáchym, pak Jiřík) tu do vymření ke Smečnu, ostatek do r. 1614 kapitole
(1678) seděli. Asi od r. 1686 následovali Pražské a 1614—1850 také ke Smečnu.

Obytečtí, pakJozefFrant. Matyášov L. 1787 tu zříz lokalie a 1854 fara.
ský z Matyášovic,
jenž 1721 faru Tuchoměřice, prv. Tuchoměřici,
zaniklou obnovil. Později následovali M a far. ves u Smíchova, v níž byl far. kostel
lovci, Escherichové, Berchtoldové a j. ve 14. st. Majitelé byli 1301 Heliáš, 1318
Pavel a Jan, pak měšťané Pražští, 1407
(H. IV. 189, M. XV. 104.)
pozdějipp. z Ha
Tuhaň, far. ves u Dubé. Před r. 1363 Čeněk z Valdštejna,
byl tu farní kostel. T. náležel k arci zem burka. Od r. 1520 sedělitu Služ
ští.z
Chlumu
(1520
Jan,
1550 Ctibor,
biskupství a Hrádku Helfenburku, v l. 1592
až 1627 k Bezdězi, pak k Beršteinu a od pak Jindřich, 1593 Zikmund, 1606 Maří
Anna, 1606 Jan Benjamín). L. 1615 k.
r. 1657 k Dokzám.

Tuhaň,

je Ota Jindřichz Vartemburka,

jenž

ves jihovýchod. od Mělníka, je ok. ]. 1623 prodal Jezovitům
u sv.
1205 Klimenta. Jezovité přikoupili statky a : tvr
Smil z Tuhaně. Od r. 1604 patřila obci
ze uěinili residenci. Po zrušení řádu (1773)
Mělnické. (Sice se mohl Smil jmenovati dány T. stud. fondu a přikázány šlechtic
i po Tuhani u Libušína.)
kému konviktu v Praze. Kostel stavěn
Tuhnice, Stuhnice i Tumice (něm. 1667—1675 od K. Dinzenhofera. Leta
snad ta, po níž se nazýval 1199,

Donitz), ves u Karl. Var n. s tvrzí, po 1803 zříz. lokalie a 1855 fara (H. Vlll.
níž se psali Maidlové
2 T. (1465 Al 238).
brecht, 1477 Jiřík). Na poč. 16. st. pro
Tuchomyšl, Tocho myšl, ves u Cha

dali týž statek a Kryštof : Jendorfu prodal bařovic, darovaná 1334 ke kl. Roudni
L. 1794 ckému od Jana biskupa, ale 1337 přip.
založena ves Nové T.
od něho ke hradu Kyšperku.
Ve 14.
Tuhošť (pův. Tugosč,t. j. Tuhos st. byl tu farní kostel. L. 1578 odtržena
tův hrad). Tak slove r. 973 okolí D0 T. od Kyšperka a 1580 prod. Mik Otovi
mažlic v popise hranic biskupství Praž Trmickému
z Miliny. Pak patřila
ského, avšak soudíc ze jména samého. k Trmicům.
přenesen jest název ten na krajinu z ně _ Tuchoraz,ves n. městečko, 1295—1323
jakého hradu, který za pradávné doby sídlo Litošovo a jeho synův, 1398—1419
Kromě toho tu
Tuhost (snad kníže té krajiny) zřídil. A pro tvrz Petra z Klučova.
tože se r. 1524 v krajině Domažlické les byla náprava arcibiskupova. Po jednom
Tuhošt připomíná, těžko tomu uvěřiti, z obou statků psali se Šestákové
&
aby se měl hrad Tuhošť hledati na místě Haškové : Tuchoraze. Mikuláš z Land—
Domažlic samých, byť se iněm. Taus šteina rozšířil tvrz (1477) v zámek. Po
(Taugst) nazývaly, poněvadž tu jméno něm držel T. v l. 1487—1505 syn Jan
krajiny přeneseno na její hlavní město, a pak synové, Adam (1- j. 1536), Miku
jako by se řeklo — stadt im Taugst.
láš (1- j. 1541) a Vilém (T 1542) bratří

jej 1553 obci Karlovarské.
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Tuchořice — Tupadly
Svítákové 2 L. P_oAdamovi dědily T. tři V 16. st. byla pusta,

patřila do r. 1596
jeho dcery a ujala ji Eliška vdaná za ke Skále a pak k Měčínu.
Bořivoje z Donína, která ji ještě 1575
Tukleky, ]. 1180 statek Slavíkův, bez
držela. Dcery její prod. T. 1579 Jarosla pochyby ves, v blízkém neb dalekém
vovi Smiřickému ze Smiřic, jenž okolí Plas.
týž statek k Čer. Kostelci připojil.
Tukleky, n. ves neznámého položení,
Tuchořice (prv. Tuchořici) ves u Nábožný Zbraslav dal před r. 1205 kapli
Žatce, r. 1239 sídlo Adamovo, 1300 Při sv. Vojtěcha v T. jinak v Havraní s pa
byslavovo, pak rozdělené na vladyčí stat— terýmpoplužímklášteru

ky, též sídlo Tuchorských

: Tucho

řic. V 15. st. tu byla tvrz. L. 1519 se

děl tu Zikmund Bareš

Ostrovské

m u.

Tulechov,

n. ves v okolí Žďáru a Dou

z Kamenice. pova, jež patřila 1196 Milhostoviý
k Pravdě a Ročovu,
Tuněchody (pův. Tuněchodi), ves
1547 prod. Jaroslavovi Dlaskovi
ze u Chrudimě n. s dvěma tvrzemi, ve 14.
Vchynic,od r. 1565 patřilyKaplířům st. s farním kostelem, 1371 statek Jana
ze Sulevic. 'L. 1629 zabrány a 1635 Heníka, pak pánův Slatiňanských, \! 15.
prodány, V 17. st. byly v držení rodiny st. pp. : Talmberka.
L. 1474 držel
Pachonhay,
v 18. st. přip. k Dobři je Divišpředek Tuněchodských
2 Po_
L. 1530 drženy

čanům.
běžovic, po němž 1480 Vítek, Mikeš
Tuchotice, ves u Kutné hory, 1303 a Zikmund následovali. Později je měli
statek Volimírův, pak vladyčí statek stvrzí, lan a Diviš, jeho synovec. Díly jich obec
která

v

T. měl 1528 Chrudimská vl. 1509—1514skoupila.
: Kněnic, pro L. 1547 jim T. zabrány a prodány po

16. st. vspustla.

VáclavOkrouhlický

dalje 1535VáclavoviPopelovi
L

z Vesce. tom k panství Pardubskému. Fara bez

1558 k. k Malešovu.

Tuklaty (vl. Tuklaky neb Tukle
ky), n. ves u Třebušic v okolí Slaného.
(Viz Věstník spol. nauk 1893. IV. 10.)
Tukleky, -ves u Písku, až do r. 1208
majetek biskupův, od nichž ji ujal král
Přemysl k hospodářství Zvíkovskému.
Ke Zvíkovu patřily do r. 1612. Kromě
toho tu byl ve 14. st. statek arcibiskupův,
jenž držen v 16. st. k Březnici (u Be
chyně) & v 17. st. ke Kaladému. Leta
1612 přikázány k Červ. Újezdci a 1662
přip. k Orlíku.

Tukleky,

pochyby v 17. st. zanikla. (H. I. 67.)

Tuněchody,

ves u Stříbra, jež patřila

r. 1239 klášteru

Kladrub.

a v jeho

držení zůstávala až do jeho zrušení.
Tuněchody,
ves u Ledče n. S. n.
s tvrzí, 1318 statek Petrův, 1384—1409
Maršíkův. Pak následovali 1415 Jan, 1448
Beneš a pak Mareš. Od dcery jeho dostal

T. Jetřich : Ujezda
ke hradu Chlumu.
k Ledči.

Tupadly,

a prodal je 1479
Od r

1578 patřily

ves u Čáslavě, která se do

stalar. 1242křižovníkům

Pruským

T u k la k y, ob. Tuklaty, far. skrze darování pana Jana

: Polné,

ves u Čes. Brodu, 1207 statek Štěpánův avšak r. 1278 byl tu statek Načevojův,
a 1295 též Štěpánůvt Ve 14. st. tu byl po němž následovali 1310 Holeš, 1312
far. kostel, jehož patrony byli 1358 Ši až 1347 Načevoj. Sice tu byly také drobné
mon a Peslin, 1375 Peslin Bohuslavův, statky. Beneš ze Smrdova
koupiv T.
1404 Bernart a Albert Chotkové. Jan a 1394 založil nový rod vladyk z T., kteří
Jindřich bratří z Pakoměřic prod. 1437 tu do r. 1464 seděli L. 1533 patřily
zdejší tvrz. V 16. st. patřily dílem ke Lukaveckým,
od r. 1538 Bernartovi
Škvorci, dílem k Hostyni, oba díly pak Žehušickému.
L. 1559 k. je obec
do r. 1850 ke Škvorci.
Čáslavská
a držela do r. 1623. Pak

Tukleky,

n. ves v okolí Měčína léta bylyvdrženíTrčkovském, od r. 1636 rodiny

1378 na několik vladyčích statků rozdě de Suys. od r. 1676 hrabat z Póttin
lena, 1413 statek Přibíka a Jana st. gu. L. 1739 koupeny od Kateřiny Auerš
*
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perkové

Tupadly — Turnov

a drženy pak ke Žlebům. (H. těše

a syn jeho Petr a r. 1403 Tas,

farář v Rožďalovicích. Ke sklonku 15.
st. patřily T. k Lipovci, 1495 a 1539 ke
hradu Lichtemburku. 1556 až 1560 k Chol
ticům, 1560—1568 ke Svojšicům a 1568
až 1850 kPodhořanům. Fara zanikla, 1727
obnovena a kostel 1816 rozšířen. (P A.
Jošt. V 15. st. spustly & drženy ke Kle X. 63.)
Turná malá a velká., dvě vsi u Stra
novému. 1548 prod. ke Svrčovci a před
konic, po nichž se psal 1372 Matěj, po
r. 1620 k Bezděkovu. (H. IX. 166.)
Tupadly staré a nové, dvě vsi u malé 1482 Oldřich. Sice byly rozděleny
Stětí, které byly ode dávna přísl. tvrze na zemanské statky. V 16. st. patřila část
k Dobevi, část k Oseku. Ona dostala se
Kostelce. (B. D. 163.)
XII. 87.)

Tupadly, ves u Klatov n. stvrzí, 1331
přísl. Bezděkova, pak statek Stojmíra
z Trubec
(1' 1371) a syna jeho Stoj.
míra. Potomci tohoto byli Vilém 1'1443,
pak Racek, Václav a Stojmír, 1448—1485

Tupesy (prv. Tup esi), ves u Hluboké, 1544 městu

jež se přip. r. 1273.

Písku.

Ta se dostala

Do té doby patřily 1553 k Sedlic1, k níž část již před tím

k Němčicům, v l. 1273—1292_kl. Vyš patřívala. Malá T. prod. 1577 k Oseku,

ňobrodskému,

pak zase k Němčicům k němuž do r. 1850 patřila.

Velká zů—

a l. 1372 k Vlhlavům. Část byla vlady stala při Sedlci.
Turnov, název zkaženou mluvou Trno
ctvím, patřila pak do r. 1634 k Suché a
odtud ke Hluboké, k níž Vlhlavská část vé přikládaný.
Turnov, město založené' ve 13. st. od
již 1598 přip.
Tuřany (pův. Tuřané), farní ves Markvarticův pode vsí Hrušticí s farním
u Slaného, jež patřila klášteru Kladrub. kostelem a klášterem řádu kazatelského.
od jeho založení (1115) až do r. 1239. Od počátku byl rozdělen mezi potomky
Ve 14. st. byl tu farní kostel, jehož po Jaroslava z Hruštice (1234 —1269) a brat—
dací náleželo k_ Bysni a Studeněvsi. Po ra jeho Havla, z nichž nejstarší Jaroslav
zději náležely k Bysni a 1623—1850 ke (1272—1289) se po T. psával. Onen dil
Smečnu.
patřil pak k Rohozci, tento kValdšteinu.
Tureč, ves u Doupova, jež se přip. L. 1424 dobyt T. od podobojích a klášter
r. 1196 a patřívala k Maštovu, před r. zničen. T. byl odtud pod panstvím tá
1281 dostala se komendě Chomutovské borských hejtmanův. Ok. l. 1436 navrá—
& t. r. Smilovi z Liběšovic.
Ve 14. st. cen pp. z Bergova a Jindřichovi z Var
tu byl far. kostel, jehož patrony byli Pli temberka & tento prodal svou polovici

kové z Nejdeka.

Ždárským,

na Vranově.
Do r. 1521 patřil Heníkovi z Valdšteina
Po oněch držena polovice ta k Rohozci.

pak Štampachům, asi

od r. 1559 Širntyngárům,

kteří tu L. 1468 T. dobyt od křižákův německých
a vypálen na dobro. Město obdrželo 1497
od pánův svobody a vyjednány mu trhy
a 1500 majestát na clo. Vl. 1500—1501
pustili obcí odúmrť a v potomních letech
dali ji rozličné svobody. L. 1509 město
znova hrazeno. Část dříve Vranovská dr—
se žena k Malé Skále a když tato prodána

do r. 1623 seděli. V 17. st. střídalo se
tu několik rodin, pak patřil T. do r. 1808
k Liběticům a odtud k Mašťovu.
Tuřice, ves u Benátek, po níž se na
zýval r. 1194 Zbraslav 2 T. Na tvrzi se
děli 1354 Jošt, 1375 Hašek, 1400 Rupert

a Jetřich, 1407 Janda z Předměřic
syny. L. 1447 patřily Petrovi Popelovi
z Vesce, 1496 Václavovi z Újezdce
a 1513—1850 k Brandýsu.
Turkovice (vlastněT 0 u r k o vic e, sta
roč. Túrkovici),
far. ves u Čáslavě,

1538 Janovi z Vartemberka,
Rohozce, měl T. jen'jediného

držiteli
pána. T.

r. skorem všechno město vyhořelo. Léta
1547 zabrán T. ke král. komoře a za
čalo pronásledování bratrské církve. Léta
po níž se nazýval r. 1257 Radosta 1 T. 1555 nabyl T. zase Adam z Vartemberka,
Před r. 1363 byl tu farní kostel. T. jenž 1560 město obdařil. Když se r. 1565
drželi vl. 1362—1363 Rubín ze Sem— Adamovi synové dělili, připojena zase po
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Turnovská děkanství — Tuškov
lovice T. k Rohozci a polovice k Malé
Skále. Obyvatelstvo od té doby utlačo
váno. L. 1593 připadla polovice Roho
zecká ke Svijanům; této potvrzeny 1613
svobody. T. r. rozdělena polovice Skalská
tak, že čtvrtina patřila odtud k Rohozci
a čtvrtina ke Přepeřům. Albert Jan Smi
řický koupiv Skály a Přepeře se čtvrtí
T. (1615) k. zároveň polovici Svijanskou.
Tyto tři čtvrtiny po pádu Smiřických

patřila 1470 k Domanicům, k. 1513 od
Zámrsku k Pardubicům, od nichž prod.
1703 a držena pak k Chroustovicům.
Turov, n. ves u Stoda, jež se přip.

r. 1238, byvši od kapitoly Mělnické
prodána kl. Chotěšovskému Spustla
tuším ve 14. st.

Turovec,

ves u Tábora, jež se 1318

přip. Ve 14. století patřil T. ke hradu

Kozí, s nímž připojen ke statku města
uchvátil 1622 Albrecht z Valdšteina
Tábora a držen do r. 1547. Od r. 1550
a koupil ostatek města 1623 s Rohozcem. patřil k Želči, 1594—1656 zase k Tá
Celý Turnov přip. pak ke knížectví Fryd— boru, pak k Bechyni a od r. 1677 zase
lantskému & obci 1628 nový řád vysazen. k Želči.
Po zničení knížectví dostal se T. Maxi— Tursko,

milianovi z Valdšteina

bitva na Tursku.

T. se

a držen odtud nazývalo pole rozsáhlé, začínající se nade

ke Hrubé Skále. Město tehdá trpělo od
vojákův, od nichž 1643 zapáleno. Léta
1647 obdržel T. nový řád, 1650— 1657
zal. kl. františkánský. L. 1677 dostalo
město jakési svobody. L. 1707 velká část
města vyhořela. L. 1712 zdvíhali se sou
sedé pro nátisky a proto samospráva
1714 obmezena. Za těch dob se zde vzmá
halo soukennictví. L. 1747 obdržel T.
svobody, ale trpěl potom od Prusův. Léta

vsí Cbýnovem a táhnoucí se za ves nyn
Turska. Vlastislav kníže Lucký, povstav
proti Neklanovi, přitrhl s vojskem svým
až k Tursku. Proti němu vytáhl Styr
s Čechy a vskočiv do jejich šiku, spůso
bil mezi nimi zmatek. Lučané poraženi,
Vlastislav zabit, avšak i Styr padl. Nad

jeho hrobem nasypána obrovská mohyla

Tursko (staroč Černuc na Turště),
far. ves, již daroval Nemoj Vršovic (1-1 108)

1771 sem přijel císař Jozef 11. L. 1775 kostelu Vyšehradskému. Svojšedal
před
osvobozeno město a 1788 zřízen tu ma tu tři popluží kl. Ostrovskému
gistrát. L. 1850 stal se T. sídlem c. k. r. 1205, Bohuslava z Č. vdova po Zvěstovi

úřadův. V l. 1853—1859 založena že
lezná dráha. L. 1866 svedena 11T. bitva,
kterou Prusové vyhravše, město obsadili.
V T. se narodili f. Durych (1-1802), Ant.
Marek (1'1877), Dějiny T. napsali J. V.
Šimák a J. Prášek. Erb T. pečetí štítem
království českého.

Turnovské děkanství neb kraj dě
kana T. obsahovalo ve 14. a 15. st. fary
a kostely: Turnov, Hruštici, Přaslavice,
Přepeře, Nudvojovice,.Semily, Loukovou,
Žel. Brod, Bzí, Božkov, Roprechtice, Vy
soký, Olešnou, Držkov, Jablonec, Hodko
vice, Rychnov, Jenišovice, Loukovec, Se
zemice, Letařovice, Chocnějovice aVlasti
bořice.

Turov, ves u Vys. Mýta, jež se přip
r. 1308; tehdá Ctibor : Uherska a málo
Čechův pobili v okolí mnoho Švábův
plenících a drahně vězňův domů přivodili.
L. 1318 tu bylo několik vladyčích stat
kův; na jednom seděl 1415 Materna. Ves

dalavesČ.křiž0vníkům špitálským

(1237), kteří drží velkostatek do dnešního
dne. Farní kostel byl tu již 1257. Křižov
níci tu měli komendu s tvrzí a měli tu
dvůr, který pokládán za největší v kr. č.

Tusset, česky Stožce,

ves u Hor.

Plan .

Tušimice,

far. ves u Kadaně, v níž

byl far. kostel již ve 14. st. Podací pa

třívalo i s částí vsi opatství
Grun
hainskému
v Sasku. Později patřila
část ke hradu Peršteinu, v l. 1431—1449
k Šumburku, 1449—1466 k Funkšteinu
& pak zase k Peršteinu. Grunhainská
část patřila l. 1530 ke Kadaňskemu hradu,
do r. 1560 k Bystřici a pak k Přísečnici,
do r. 1606 k Chomutovu. L. 1600 založ.
kost. knihy.

Tuškov, starý název Ondřejova u Plas.
(K němu snad se vztahují 1146—1224
paměti Plasské chybně uvedené u Číž
kova.)
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Tušovice — Týn Horšovský

Tušovice, ves u Březnice n. s tvrzí, tvrzí byl nesčíslný počet ve 14. a 15 st.
1377 atd. statek několika vladyk, což trvalo Čím více obecní bezpečnost se vzmáhala
do 15. st. L. 1453 držel polovici Jan a čím rozmazlenější lidé byli tím méně
Štěker z Mirovic a polovici Machna b_vlo věžovatých tvrzí, tak že se málo
ze Žeberka vdova po Mik. Krchlebcovi. která přes 16. st. udržela. Ke konci 15.
Od konce 15. st. patřily k Starosedlskému st. rozšiřovány tvrze a stavěny z nich
zámky. V 17. a 18. st. zván tvrzí i
hrádku. (H. XI 76.
Tušť, potok posud tak řečený. jinak prostý panský dům (v 16. st. sídlo). Od
Černá stoka na hranicích českých & ra— hradu rozeznávala se tvrz tím, že onen
kouských, jenž se přip. r. 1339. Německy byl opevněním několika stavení, avšak
se nazýval Damnach a po mostu bývalém druhdy i skrovná opevnění se jmenovala
(Damnachbruck) slove po dnes ves Tan hrady. Tvrz si mohl postaviti každý svo

nenbruck.
Tutleky, Tukleky,

bodný člověk, k postavení hradu'třeba

ves u Kostelce n. bylo královského dovolení.
Týn, týnec, prosté staročeské opev

0., jež se tuším ] 1323 přip. T. patřily
v r. 1358—1635 k Potšteinu, v 16. st.
2 části k Borovnici a Doudlebům, od
r. 1559 k Vamberku. Oboje patřily pak
ke Kostelci n. 0.

nění obydlí skrze plot, plaňky neb sruby
čili tak zvané otýnění, rozeznávající se
od hrazení hradův tím, že nemělo příko
pův a náspův, ač snad také bývaly týny
Tvořešovíce, Tvoršovice, ves u Be s náspy (ku př nejstarší Týn n. V..) Té
nešova n. s tvrzí, 1380 statek Ješkův, hož kmene jest keltolatinské dunum, jehož
1386 Albertův, 1405—1413 Janův. Leta kmen se zachoval i v názvu hlavního
1490 seděl tu Václav :: Řepnice,
v 16. opevnění na hradě (donjon=dunion) a
st. Karlíkové z Nežetic, 1543 Mi něm. Zaun.

kuláš Střela

z Rokyc. Potom se drží

Týn, Týnek (i Týnka), ves u Břev
Břevnov

telé často střídali. Od konce 16. st. pa nova, prvotnědvůr kláštera

třily Rychnovským

z Rychnova, ského,

jehož pozemky později pod dě
1601 k. k Léštnu, při němž zůstávaly dičný nájem prodány.
do r. 1669. Potom se dostaly Rad eckým
Týn, zámek uZelené vsi, prvotně dvůr
z Radče a patřily jim do r. 1765. Po založený na statku Mezileském, pak sídlo
zemským statkem byly do r. 1850. (M. B. držitelův téhož statku (a žádná stará
tvrz)
III. 132.)
Tvrsíce, Tvrzice, ves u Volyně, leta
Týn nazývalo se bezpochyby oddělení
1315 statek královnin,

v 15. a

16. st. Údrče, v němž stojí nynější starý zámek,
Jindřich : Údrče psal se 1461 sed. v Týně.

přísl. hradu Hluboké, později Chřepi

ckých

z Modliškovic,

v 17. st. až L. 1564 slovc dvůr T. pod Údrčí.

1850 přísl. Vlachova Březí
Tvršice, ves u Žatce, v 16. st. přísl.
dílem Veletic, dílem Žatce (do r. 1547).
Tato část patřila pak k Líčkovu, jiná do
r. 1850 k Žatci. Ličkovská část prod.
1594 k Tatinnému 'a držena později
k Bítozevsi a 1671—1850 k Postolo
prtům.

Tvrz (lat munitio. něm. veste) jednot
livé stavení opevněné, obyčejně věž neb
věžovaté stavení hradbou, příkopem a
náspem objaté, poněvadž se menší plocha
malým počtem lidu hájila a výškou ob
hajování nejen se podporovalo, nýbrž se
i získalo dostatečně místa. Takových

Týn, snad n. ves u Lub a rozdílná od
Týnce u Klatov, jež se r. 1379 přip.
Týn, dvůr n. ves u Kostelce (Nasevrk),

prvotně zboží kl. Podlažského

na

Čelakovských horách, 1545 k Rosicům,
1558 k Žestokám, pak do r. 1595 k Tro
jovicům, 1595—1601 ke Smrčku, 1601
umberku a pak k Nasevrkám.

Týn Horšovský (nikoliv Horšůov),
někdyí T. biskupův, Dobrohostův,
město, pův. prostý týn s hospodářstvím
biskupským (1186), poněvadž hlavní ho.
spodářství bylo v Horšově (proto T. Hor
šovský). Záhy tu zřízeno arcijáhenství.
Biskup Dobeš (1-_1296) ohradil kostel a

Týn nad Vltavou — Týn nad Rovenskem
bezpochyby tu hrad založil. Město ne
dlouho potom založené od arcibiskupa
Jana Očka ohrazeno. Arcibiskup Jan
z Jenšteina také na hradě stavěl. Arci
biskup Zbyněk město právy vysadil ( 1406),
jež arcibiskup Kunrát 1418 potvrdil. L.
1422 T. marně od podobojích obléhán
' a t. r. dán mu majestát na svobody. T.

hrad přeměněný.
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L. 1186 tu bylo arci—

iáhenství (ve vsi pod hradem). Biskup
Dobeš ohradil kostel. Buď on neb jeden
z nástupcův v_xsadili město pod hradem.
V následujících dobách byla tu i kapitola.
Město obdrželo p_rvní svobody r. 1406.
Arcibiskup Kunrát zastavil T. s rozsáhlým

panstvím (1415) Janovi z Sobětic.

Po

zůstal v moci Zdeňka : Drštky

purk r. 1420 opanován T. od strany pod obojí
rabč (asi od r 1420). jenž město 1431 a kapi1ola zrušena. Panství zůstalo So
po druhé bránil. Ok. r. 1438 následoval bětickým, ale spolu s Oldřichem z R0
po něm ZdeněkKolvin z Ronšperka žemberka. jenž T. opanoval. Král Jiří
(1-r. 1445). Syn tohoto Dobrohošt ujav zastavil T. 1461 Janovi ml. z Soutic
z nichž onen
. asi r. 1454 obdržel naň zápis od a Zbyňkovi z Soběšína,
krále Jiří (1459) a udělil obci svobody se stal později samotným držitelem a
(1- r. 1506). T. drželi po něm synové panství zlepšil. L. 1467 T. od nepřátel
jeho, naposled Jiří a Volf, kteří městu vytlučen. Syn jeho Prokop opravil kostel
činili příkoří (1525). L. 1539 T. dědičně sv. Kryštofa (odtud sv. Jakuba) a zemřel
prodán Janovi z Lobkovic, švakru po r. 1530. Jan, syn jeho, stavěl znova
Volfovu, a od tohoto mu 1542 puštěn. nrad ('i' r. 1566). Po smrti Prokopa,
Jan zjednal městu svobody (1544, 1545, syna tohoto ('l' 1600), vyplacen _T od
1569). L. 1547 všechen T. vyhořel. Po syna jeho Ferdinanda. Komora pronajala
něm následovali synové Kryštof a Vilém (1601) hrad a panství obci města T. a
Onen vystavěl 1584 Loretskou kapli a naposled (1609) jim dědičně prodáno.
zjednal 1585 majestát na svobody. Leta Hned potom následovalo vysazení T.
1587 dostal se T. za díl Vilémovi, jemuž za královské město. L. 1611 obsazen T.
r. 1621 zabrán. K. jej 1622 Maximilian od Pasovských, r. 1619 vojskem stay0v
hrabě z Trautmansdorfu,
jenž obci ským. L. 1620 opanován T. od císařských,
zjednal svobody. Potomstvo jeho tu bylo ale padl zase v moc Mansfeldovu a ne
vrchností do r. 1850, velkostatek drží dlouho potom od císařských vypálen
posud. L. 1643 založ. kostelní knihy. Ferdinand II. daroval T. k arcibiskupství
1648 spuštěno okolí od Švédův. Leta ještě před Bělohorskou bitvou. V r. 1627
1708 a 1801 město vyhořelo. L, 1805 a až 1640 panství obci pronajímáno. Od r.
1809 osazen T. od Francouzův. Leta 1645 strádalo město od vpádů vojenských
1850 stal se T. “sídlem c. k. úřadův, a 1648 dvakráte vydrancováno. Od konce
Balbín chválil T. jako semeniště kato války spravováno panství regenty. Leta
lického kněžstva a domov výtečných mu 1686 vystavěna kaple sv. Víta a r. 1710
žův. (Tehdá byl T. ještě český & poněm stavěn nový zámek. Obec obdržela r. 1682
čil se v 18. st.) V T. narodil se známý statek, 1721 osvobozena od robot. Leta
astronom J. J. Littrow (1781) a F. V. 1741 a potom trpěl T. od Francouzův
Nushard (1784). Slavný Dobrovský tu a 1796 vyhořel. L. 1850 stal se T. sídlem
etrávil mládí. Erb: Štít napříč polovičný, c. k. úřadův. V T. narodili se 1769 A.
horní polovice v pravo zl., vlevo nahoře J. Puchmajer, 1770 P. Reidinger (odpůrce
červená, dole stříbrná. Zpodní polovice jezovitův). Erb: Červ. štít, na něm 11
modrá a v ní dvoje brány s hradbami zpodu stříb. hradba ze štukoví, s otevře-.
a o třech věžích s cihel. střechami a ma nou branou a stínkami, za hradbou dvě
kovicemi. Přes celý štít je černá orlice věže, každá s oknem, cimbuřím, sedlo
se zl. korunou, korunou na prsou a pod vitou střechou černou a zl. makovicemi.
tím písmeny zl. F. ll (H. IX. 93.)
(H. VlI. 265.)

Týn nad Vltavou,

město, prvotně

Týn nad Rovenskem, čast Rovenska,

týn od biskupův založený a později ve v níž je farní kostel. Tento přip. se již
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'l'yňava — Týnec Hrochův

před r. 1371 a patřívali s Rovenskem L. 1711 stavěn tu nový kostel, jehož
ke hradu Skále (hrubé) V 17. st. zanikla kopule r. 1751 dostavěna. Při něm
fara a 1683 zase obnovena.
založeno (1699) probošstVÍ. S klášterem
Tyňava, n. ves, jež se přip. 1575 Plasským zrušeno i proboštství (1785) a
jako přísl. Horního hradu (u Horní Ce kostel odtud hynul.
rekve).'
Týnec, ves u Stoda, již r. 1272 a od
Tynčany, ves u Sedlčan, kterou da— tud nepřetržitě majetek kl. Chotěšov
roval král Přemysl r. 1205 Slavkovi ského.
z Oseka a tento výměnou r. 1207 klá
Týnec n. tvrz a dvůr naproti kostelu

šteru Milevskému.

Od r. 1420 byl sv. Jiří u Plzně (nyní Pecihrádek),

v držení světských pánův, v r. 1470 až
1479 patřily pp. z Janovic, 1479—1577
drženy ke Zvíkovu, pak ke Krašovicům
a asi od r. 1643 k Petrovicům.
Týnec, ves u Dobrovicevsi, jež se přip.
r. 1255. Již tehdá byl tu kostel, který
se i se vsí dostal křižovníkům Svato
mářským. Za válek po r. 1420 opano
vali jej Pražané a dali jej Janovi ze Z v í
řetic. Později držen k Ml. Boleslavi.

1379 statek Janův, kromě toho tu byly
drobné statky. Na T. sedávali měšťané
Plzenští, druhdy i zemané. Ke sklonku

prodal 1599 ke zboží Dobrovickému.
(H. X. 341.)
Týnec, ves u Plané, 1379 z části
přísl. Plané, z části zemanský statek s tvrzí,
na níž seděli 1393—1402 Lvík, 1429 Racek

T. od světských a držen dlouho od pá
nův hradu Úštku. Od r. 1574 patřil
k Rochovu, 1575 dědičně dokoupen a
od 17. st. .až do r. 1850 patřil ke
Kolči.

15. st. drželi jej Tryclárové.
Obec
k. tu 1517 dvůr od Ondřeje

Plzeňská

Rajslíka & tvrz od Zikmunda a Václava
br. Tryclárův (1540). T. potom spustl.

Týnec, Týneček, ves u Slaného, jež
se přip. již v zákl. listu Vyšehrad. (1088).

Od té doby měla tu statky kapitola
a část patřila r. 1228
V 16. st. koupil jej Mikuláš Gerštorf Vyšehradská
z Malšvic a vystavěl tu tvrz, kterou klášteru sv. Jiří. L. 1420 uchvácen

z Pořejova,1439Jan z Frumšteina. Leta
1485 patřil T. k Plané,

od ní Janovi ze Žeberka

oddělen

Týnec,

pak klášter

jméno místa, na němž stojí

Milevský

a na němž bez

aok. r. 1526 pochyby týnec zakladatelův stával.

zase k Plané.
Týnec, far. ves u Klatov, jež se přip.
r. 1228 mezi statky kláštera sv. Jiří. L.
1355 byl tu farní kostel. V l. 1355 až
1446 byly tu vladyčí statky. Od 15. st.
patřil ke Klenovému, od něhož odprodán

Týnec, n. dvůr u Čáslavě v tu stranu
keVlačicům, jenž se r. 1389 připomíná.
L. 1499 byl již pust.

Týnec,

dvůr u Kounic, n. ves. Kníže

Bedřich daroval T. (1183) křižovní
kům Svatomářským, kteří k. 1244

1555 Bořivojovi Rochcovi z Otova i dvůr, který patříval ke kapli sv. Drz
('I-1584). Po jeho smrti prodán T. s tvrzí déře v Lysé. V 15. st. tu byla tvrz, již

Janovi ml. zVidršperka,
po němž ná cís. Zikmund (1437) zapsal Hanuškovi
sledoval zet.Vilém AlbrechtKrakovský
ze Stupic. Pak držen k Poděbradům
z Kolovrat.
jenž přikoupil mnohé (ještě 1495), v 16. st. k'u Přerovu a od
statky. Mladší syn Maximilian Norbert
dědil T. (1688) a měli jej potomci jeho
až do vymření po meči (1864) Pak přešlo
panství na potomstvo staršího syna Vi
lémova. (H. IX. 254.)
Týnec, véska u Kralovic, prvotně tý
nec panský, který odkázal Roman z T.

klášteru

Plasskému

sklonku 16. st. ke Kounicům.

Týnec Hrochův, městečko n. stvrzí.
T. stál již 1293 ne-li dříve, měl 1349
farní kostel a držel jej 1368 Hereš & od
r. 1397 Petr a Přibík bratří. Potom ná

sledovali Hrochově z Mezilesic (1448
Jan, 1480 Vaněk a Mikuláš. 1513 Hroch).

(r. 1230). Ves L. 1544 povýšen T. na městečko. Leta

byla tehdá pusta, též r. 1558 byla pusta. 1550 k. jej Petr Hamza ze Zábědo
V 16. st. stával tu kostel Matky .boží. v i c (1-1557), po němž následovali Prokop

Týnec n. Labem — Týnec n. Sázavou
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Týnec německý, čili s t arý, ves u Úště,
(1-1577). L. 1583 k. jej Miku
láš z Lobkovic (1-1558)a po něm tu byl jež se v základních listech Litoměřických
syn Jan Viktoryn. Pak se dostal (1595) 1057 a 1218 připomíná. T. byl odtud
JanoviBezdružickému z Kolovrat, statkem proboštův u sv. Štěpána, vysazen
ze Štítného

1623 Kaš 1269 právem zákupním. V 15. st. uchvá
parovi Celerovi z Rozentálu, jehož cen od světských držitelův & držen do
rod tu (s přestávkou) do' r. 1705 seděl. r. 1454 ke hradu Vartě. Byv t. r. kapi
Pak patřil klášt. Hradištskému u tole navrácen, podřízen byl děkanovi až
Olomouce až do jeho zrušení. Od r. 1829 do r. 1850.
Týnec panenský, městys, původně
byl zase šlechtickým statkem. Od r. 1845

jehož syn Ludvík jej prodal

drželi jej bratři Šlechtové

: Hrocho

ves, která v r. 1186—1239 klášteru

va. Fara v 17. st. zanikla, ale po r. Kladrubskému patřila,.HabartzŽiro
1704 sem fara z Trojovic přenesena. tína založil tu klášter řádu sv. Kláry,
Erb: Na červeném štítě obraz sv. Mar kterýž 1321 synové jeho Plichta, Jarek
a Habart statky nadali. Pozdější páni
tina na koni. (H. I. 211, M. Vlll. 95.)
z Žirotína rozmnožovali nadání, poněvadž
Týnec nad Labem, městečkon. s tvrzí. tu bývaly panny z_ jich rodiny. Jedna
L. 1110 tu jednáno mezi Vladislavem l. z nich Eliška stala se před r. 1410
a Otou knížetem Olom. L. 1306 seděl abatyší ;po ní následovaly před r. 1413
tu Jaroslav z Choltic. Tehdá tu byl Herka a ok. r. 1416 Anna. Bětka Kla
farní kostel. Nedlouho potom dostal se denská vzdala sice (1443) Toužetín Jaro
T. klášteru Sedleckěmu, jenž jej do slavovi z Žirotína, ale ten uchvacoval
r. 1421 držel. L. 1423 Táboři blíže T. i jiné, oč se s ním Lidmila abatyše do
zbiti. Císař Zikmund zapsal T. (1436) r. 1465 přela. Po vymření Žirotínův
Vaňkovi z Miletínka,
jenž jej ještě přešlo podací právo na pp. z Lobkovic
1454 držel a tuším tvrz vyzdvihl. Asi r. a z Miletínka, později na ony samé. Ma
1472 zastaven T. Václavovi Hrůzovi. jetek klášteru potvrzován majestáty roku
Po r. 1502 vyplatil jej Vilém z Pern
1513. 1523 a 1542. Klášter udržel si
šteina
a připojil jej k Pardubicům. celkem svoje prvotní nadání a dosáhl r.
Rudolf II. vyzdvihl T. na komorní mčko. 1628 majestát na potvrzení svobod &
(1600) al. 1616 obdržel třetí výroční trh. statkův. V pozdějších dobách byl T.
Leta 1638 obdržel majestát na vaření piva. přísl. kláštera sv. Anežky v Praze a po
L. 1780 vystavěn farní kostel a r. 1815 jeho zrušení (1783) potažen k nábožen
založen kostel p. M. bolestné. Od r. 1803 skému fondu. L. 1797 zase prodán a
bydlil na bývalé tvrzi M. B. Melas, c.k. gene byl pozemským zbožím do r. 1850. V mě
rál, a tu r. 1806 zemřel. Erb: na mo stečku býval kostel, jenž r. 1722 znovu
drém štítě řeka mezi lukami a přes ni vystavěn, při něm zřízena r. 1740 du
dřevěný most k bráně, nacházející se ve chovní zpráva. Erb: štít modrý & na
zpodku stříb. čtverhranaté věže, která má něm orlice půl stříb., půl červená se zl.
okna, cimbuří, cihelnou střechu a zl. ma pružinou, zl. nosem a zl. drápy. (Erb pp.
kovici. (H. x11. 324, M. W. 49, P. A. z Žirotína barvami na Kolovratský pře
H. 269.)
měněný.)

Týnec mnichovský, kamenný, ves

Týnec n. Sázavou, far. ves n. městec

u Bíliny, jenž náležel r. 1341 kl -Ose s hradem u Neveklova, r. 1318 statek
c k tém u. L. 1421 zastaven Vlaškovi z K 1a Oldřichův, jehož potomci byli Medkové

dna, ale uchvácenod obce Lounské, z Valdeka (Oldřich 'l' 1399, Havel 1'j.
která jej do r. 1454 držela. Později při— 1410, Zdeněk 1390—1430 synové těchto a
pojen k Postoloprtům a odprodáván 1654 naposled Zdeňek 1444—1469). Potom dědil
Kryštofovi Ferd. z Lobkovic,
jenž jej Protiva z V. jenž T. ok. r. 1479 prodal.

a po
přivtělil k Libčevsi. L. 1714 tu vystavěna Měljej pak Litvínz.linšteina
něm manž. Majdaléna z Vrtby a dcera
kaple. (M'. XXVII. 38.)
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Tyniště — Úbislavice

Lidmila. Tato prod. T. (1544) Bernartovi ný mající kmen všecek barvy požloutlé
z Baršov,
po němž následovala dcera a větvoví zeleně. Na borovici zavěšen
Anna vdaná za Jana Velemyskěho jest štítek rodu Kunštatského, totiž .štit

z Velemyšlovsi

(1550). Rodina tato bílý a na jeho vrchu napříč tři černé
(1577 Bernart a Jindřich, 1597 Jaroslav) pruhy. (P. A. VIII. 281, H. II. 179.)
držela T. do r. 1607. T. r. prod. Do— Týnka viz Týn.
rotě Hodějovskě,
dostal se 1615 za Týnov, n. ves, 1392 přísl. Rychem
díl Adamoviz Hodějova. ale zabrán mu burka.

Týnské arcijáhenství viz H 0 r
1622 a prodán ke Konopišti. (M. XVI. 13.)
Tyníště, ves u Bochova, 1378 na šovsko.
vladyčí statky rozdělená, pak z části
Týž-ov, (staroněm. Angerbach, !. j.
manství k. Andělské hoře, z části zpup potok Upor), zbořený hrad za Křivo
ný statek, jenž patřil v 16. st. Fran— klátem, založený asi ok. r. 1240 od
kengrynerům z Kynšperka Od r'. Václava I., jenž tu rád přebýval a roku
1597 seděli tu Prolhoferové,
pak dr 1249 tu syna svého a jeho přívržence
ženo k Věrušiěkám, od r. 1608 k Lukám zajal, I.. 1315 zavezen sem jatý Jindřich
a 1630 k. ke Žluticům. V l. 1783—1850 z Lipého a vsazen spoutaný do věže.
patřilo k Lukám. N. tu byla tvrz.
Potom byl T. v zástavě a okolo r. 1333
Tyniště, městec u Kostelce n. 0. r. zase vyplacen. L. 1360 zastaven Janovi,
1361 s farou a přísl. hradu Opočna. synu n. Rudolfa knížete Bavorského, ale
Ještě ve 14. st. přip. k Častolovicům, za nedlouho vyvazen zase. Král Zikmund
patřilo pak- k Liticům a přip. po r. 1495 zastavil T. 1422 Alšovize Šternberka,
skrze Viléma Pernštejna k Potšteinu. L. ale tento ho postoupil po r. 1427 Ha
Právo tohoto přešlo
1487 obdrželo T. potvrzení městského bartovi z'Adl,aru.
práva, 1498 osvobození od odúmrtí a před r. 1439 na Viléma z Ilburka,
majestát na trhy. L. 1559 odprodáno T. ale ok. r. 1445 vyplacen zase od Alše a
Hanušovi Haugvicovi z Biskupic, držen pak ke Křivoklátu. Král Jiří za
jenž tu vystavěl tvrz. Postoupil T. Ru stavil T. 1460 Joštovi, sekretáři svému
dolfovi II. a tento 1577 bratřírn z Opr (T po r. 1474), jenž se stal předkem Tý
štorfu,

kteří majestát na trhy vymohli řovských

(1579), Bedřich z 0. (1586) připojil T.
k Častolovicům. Teprve r. 1682 odděleno
pro Jana Jozefa z 0. Avšak ten potvrdiv
1682 svobody obce, prodal T. 1683
bratru svému Janovi Václavovi. Konečně
(1684) přik. k Častolovicům. Výsady pak
v r. 1685—1730 potvrzovány. Erb: Štít
červený a v něm strom borovici podob

z Enzidle.

Z těch tu

vládli Jindřich, syn Joštův, po r. 1549
tohoto synové. Jeden z nich Albrecht
dostal T. na díl, ale po jeho smrti bylo
nové dělení a naposled jej měl Jiřík. Od
toho vyplacen 1577 skrze Jana staršího

z Lobkovic,

jemuž byl 1575 dědičně

prodán. Za těch dob hrad spustl a pro
dán r. 1588 k panství Křivoklátskému.

U.
Úbědovice, Uo bědov i ce, tolik co

Úbislavice (pův. Úbislavici),

far.

0 b ě d o vic e.
ves v. Nové Paky, v níž byl farní kostel
Ubelsberg n. manštví koruny č. v Říši již před r, 1357. Tehdá patřila část ke
(1366—1501).
Kumburku a část byla vladyčím statkem,
Úběnice_ viz Alběnice.
na němž seděli r. 1357 Čeněk, Oleksa,
Úběnice, ves u Dobříše, ode dávna Jošt a r. 1368 Matěj Hlušec : Ú. Od
přísl. hradu Kamýka (1325) a na manské r. 1389 náležela celá ves ke hradu Kum
statky rozdělena. Onano držena pak k Dob burku. V 17. st. zanikla duchovní správa
a teprve r. 1787 obnovena. Tehdá také
říši a později k Milínu.
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Úboč — Údrč

Údlice, město u Chomutova, již ve
12. st. osada s kostelem. přip. se poprvé
1295. Ve 14. st. tu byl farní kostel. Po
(M. V. 11.)
boč, farní ves u Kdyně n. s tvrzí, dacími pány byli 1358—1370 pp. z Haug

založeny kostelní knihy. Faru zřízena r
1847. V Ú. narodil se J. Gebauer (1838),

1251 statek Jiříkův & 1316 Vitlův. Ve
14. st. tu byly dva farní kostely, horní
sv. Václava (již zaniklý) a dolní sv. Miku
láše (nyní farní) Oboje patřívalo od 14.
st. ke hradu Novému Heršteinu, & to do
r. 1534. Odtud do r. 1547 byla . pří
sluš. Domažlic, 1547 až do 17. st. patřila
k Úňovicům, pak do r. 1711 k Choco
myšli a do r. 1850 k Chuděnicům. Ještě
v 18. st. tu stály oba kostely. Kostelní
knihy založeny 1690. (M. XII. 86.)

boř, Úborsko,

Úborský,

vic, 1385 atd. pp. z Valdenberka.
1446 k. je Mikuláš a Jan bratří zl.ob
kovic a drženy k Hasišteinu. L. 1469
a 1581 obdržely mnjestáty na svobody.
L. 1518 staly se samostatným statkem,
jejž k. 1581 Bohuslav Felix z Lobkovic.
Po něm je držel syn Bohuslav a připo
jeny pak k zámku Borku. Od tohoto
sice r. 1689 odděleny, ale 1697 zase
připojeny. L. 1662 prop. Ú. z člověčenství.
l.. 1672 rozšířen kostel, v r. 1692 až

ves u 1695 vystavěn zámek na místě 1vrze. L.

Nýrska, prvotně Úboř. Ú. patříval pr
votně k Janovicům a spustl na poč. 16.
st. L. 1539 přidělena pustina k Soho
stovu a povstala pak nová ves, kterou

držela 1603—1615 Anna Kocová. Jan
Václav Koc : Dobrše prodal Ú. 1646
k panství Bystřickěmu.
Účín (pův. Ujčín), ves u Planice n.
s tvrzí, 1379 statek Častoslavův. Tehdá
tu byl také drobný statek. V 15. st. pa

1791 zřízen tu magistrát. Erb: Modrý
štít, na něm prostý zlatý kříž, na jehož
levém rameni zelený věnec visí. (Heimats
kunde Komotau 694.)
Údlice, n. ves, nyní niva jižně od
Záhořan (Domažlic), 1379 statek Svato
borův & Oldřichův. Později se nepřip.
Údlištč, n. ves v okolí Č. Dubu. (Pa—
lacký, Popis 602.)

doli (vlastněÚdolí Jozafat), véska
třil Obyteckým z Obytec, od r. 1516 u Pacova, založená v 17. st. na panství
Vilémovi Vyntíři : Vlčkovic, jehož Radenínském.
“rod tu do r. 1557 seděl. Vdova prod.

Ú. 1589 VáclavoviHájkovi z Robčic.
Od r. 1606 seděli tu pp. z Žeberka,

dol, Údolí
Grund.

sv. Kryštofa

Údolkov, Dolkov,

viz

n. ves v okolí

od r. 1626 Měsíčkové,

pak držitelé Chudolaze (za Mělníkem), jež r. 1377
různých rodin. L. 1693 přik. ke Kolínci. stála a 1544 byla pusta.
draž, ves u Písku, po níž se psal1

(H.,lx. 265)

Ucmanice viz Valcmanice.
[dašín viz Aldašín.
Uděšíce,

Údražští

z Kestřan

(1505 bratří

Ctibor a Bohuněk, 1543 Ctibor, 1586
dvůr a mlýn u Jarpic n. synové, 1594 Jan, 1615 Ctibor, pak Jan

s tvrzí, 1404 statek Přibíkův &jiný drob Adam [1- 1649], 1649 Jan Frant.). Léta
ný. Po _Dominovi z Lukova
zdědil je 1680 koupeno od obce Nového města

1449'Jan zTřebíze.

V 16. st. sedělitu Praž. a přip. později k Cbřeštovicům.

Hrobčičtí z Hrobčice, jimž1623za (Od sklonku 16. st. byly tu dvě tvrze.
brány. Následoval pak Arnošt hrabě M on H. 'VlI. 263.)
'
tecuculi
a od r. 1627 patřily k Bude
Udrč. farní ves u Žlutic, jež stála r.
1169 jsouc statkem Smilovým. I... 1349
nicům. (H. VIII. 212).
dím, samota u Vlasenice (Tábora), seděl tu Ahna. Tehda tu byl far. kostel.
prvotně vladyčí sídlo (1293 Zdata, 1373 Ves byla na statky rozdělena a pocházeli
z Údrče, kteří drželi
Vojslav, 1382 Ješek, 1415 Protiva). Od odtud Údrčtí
tud pocházeliBorotínové a Žišovští tvrz jako manství k Bečovu. L. 1562
z Údimě.

L. 1507 seděl tuISlavibor propuštěna : manství Adamovi z Štens

Později měl U. Jan Jindřich
z Tisové a od 17. st. patřila U. k Vla dorfu.
senici.
Prolhofer (11604) a syn jeho. Léta

Údrnice — Úhošť
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1614 k. Ú. JáchymLibšteinský
z Ko Brandýsa a od r. 1558 Arnošta Vita
lovrat, jemuž zabrána (1622). Novým novského z Vlčkovic. Potomcitohoto
pánem stal se Severyanahlo z Hor seděli tu do r. 1652. Potom drženo ke
šteina a ten prod. U. (1630) knížeti Kyšperku a od pp. z Kolovrat přip.
Saskému. (Pozdější držitelé v Sommrově k Chroustovicům. Fara v 17. st. zanikla;
1784 zříz. tu lokalie a'1857 fara. Kostel
topogr.)
drnice,
ves u Libaně n. s tvrzí, 1704 znovu vystavěn. (H. ll. 110, M.
1318 statek Voka z Rotšteina,
1360 Vlll. 99.)
Bohunka z Dolan, pak vladyk z La— Úhlava., řeka, jež se přip. r. 1347.
bouně (1393) a to asi od r. 1428
Úhlavice, Úhlávka (1444), potok
Bradských.
Ve 14. st. tu byla fara. ústící do Uhlavy (něm. Chodeu Angel)_
Úhlejov, ves u Hořic, jež se přip.
Petr Údrnický z L. prodal Ú. 1511 Mi
kuláši Trčkovi z Lípy. Odtud drženy r. 1267, ana patřila tehda do fary Mile
k Veliši a 1686—1850 ke Kopidlnu. tínské.
byl ode dávna přísl. panství
Fara v 17. st. zanikla. (H. X. 311, M. Miletínského a v l. 1590—1850 Poli
čan.

XII. 37.)

Uhliři, české pojmenování vsi Mistel
holz—Kollern u Č. Krumlova.
Úhliště, n. ves v okolí Dolních Břežan,
Uhřec, ves u Boleslavě, jež se přip. r. ok. l. 1350 statek Nevlasa z Říčan.
1274, jsouc statkem k-ostela Praž pak jeho potomstva, 1394“ Oldřichův.
ského, z části podle pozdějších pamětí V 16. stol. patřilo k Libři; v l. 1590 až
kostela Vyšehradského. CísařZik 1608 k Chotouni. Později se nepřipomíná.

Uferlangen,

n. manství koruny české,

později k Plavensku.

Úherce, pův. Uherci, z. i. Uhři, do

Úholice (staroč. Hoholice, původ.
mund zapsal Ú. (1436) Bohuši z Ko
ves u Velvar, jež se přip.
vaně. Po něm nabyl jí Hynek z Vald Gogolici),
šteina
a postoupil 1475 Bedřichovi v zákl. listu Vyšehrad. (1088), ale okolo
Ojíři z Očedělic.
V 1'6. st. drženy l. 1295 seděli tu zemané Rudolf a Li
k Vinařicům a od
k Qobrovicevsi.

17. st. do r. 1850 polt a později tu byly vladyčí statky,
z nichž jeden byl manstvím k Mělníku, a

Uherce,

ves u Stoda, jež patřila od statky kostela Pražského a sv. Vácslava.
r. 1213 klášteru Chotěšovskému [ ty staly se 1420 zemanskými statky.
a potvrzena mu 1272 od papeže Řehoře. Pražská kapitola nabyla části zase l. 1447.
V držení kláštera zůstala do jeho zru Větší část vsi patřila 1521——1698 k Bě
šení.
škovicům, pak k Jeviněvsi a do r. 1850
Úherce, ves u Loun, která patřila k Veltrusům.

z části kostelu

Vyšehradskému

(1088) a z části klášteru

Úhonice (pův. Úgoněnici), far. ves
Kladrub. u Únhoště,jež patřila klást. Strahov.

hned od jeho založení a ještě r. 1239 od jeho založení (1143). Opatové tu za
Habart z Žirotína
prodal 1300 Ú. ložili před r. 1358 farní kostel. Okolo
k probošství Mělnickému, ale později zase [. 1421 zabrány od Pražan a dány Ja
převzaty od pp. z Žirotína
a daro novi Žateckému. Král Zikmund zapsal je

vány 1385 klášteru

Týneckému.

1420 Kunatovi ze Sulevic

a před r. 1453

Klá
Příslušenstvím Týnce byly do r. 1850. opanoval je Aleš ze Šternberka.
Uhersko (staroč. Úhersko, v 16. šter později nabyl Ú. zase a držel je do
st. Auhersko),
farní ves u Vys. Mýta, r. 1850.
Úhostice, Vlhostice, staročeské pojme"
po níž se nazýval Ctibor 2 U. (1308),
vítěz nad cizími loupežníky. R. 1349 byl nování vsi Holetic v okr. Chomutov
tu farní kostel, jenž postoupen k biskup. ském. (Viz Boletice.)
,
Litomyšl. Ve 14. a 15. st. byla tu tvrz
Uhošť (pův. Úgosc, t. j. Uhostův
vladyčí, od r. 1454 vl. : Mečkova,
pak obce

Mýtské do r.

hrad, starončm.Wogastisburg,

1547, odtud B u rgberg),

nyní

víska u Kadaně, stojící na
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starém a rozsáhlém hradišti. Když Samo
Slovany okolní od nátiskův Avarův osvo
bodil a sjednocoval, vytáhl na něho Da
gobert, král francký, s velikou mocí v Au
strasii (t. j. Pomohaní a Porýní sebranou).
Vkročiv do údolí Ohře pokusil se o Ú.,
na němž drahně Slovanů z blízka a z da
leka bylo shromážděno, ale ač po tři dni
útokem hnali & všech výhod tehdejšího
válečnictví využitkovali, přece odraženi
s takovou ztrátou, že zanechavše ležení
v moci nepřátel, domů odtáhli (630). Po
několika stech let pozbyl Ú. své důleži
tosti & na pustém a neúrodném povrchu
založili Němci vesničku, která se nazý
vala Purperk, ale 11Čechů pořáde staro
dávným jménem . jmenována byla. Aleš

a Jindřich bratří Škopkové

k. je Jan Jiří Radecký

z Radče

(1- 1691), po němž následoval syn Kry
štof (1- 1724). L. 1726 prod. Janovi Ví

tovi Malovci

: Malovic

a přip.

k Prčici. (M. B. Vlll. 48.)

. hřiněves (t. j. Úhřinova ves,
obec. Ouřiňoves), farní ves u Říčan,
jež se přip. r. 1228 mezi statky klášte
ra sv. Jiří. L. 1292 měli tu templáři
komendu a po zrušení jich řádu dostala

se Ú. křižovníkům Svatomářským

(1312). Ve 14. st. tu byl far. kostel. Cís.
Zikmund zapsal
. 1436 Janovi : Kun—

valdu, jehož synové ji prodali 1449 o bci

Staroměstské.

Ferd. l. zabrav Ú.

prodal ji (1549) Hanušovi : Reng
perka.
Syn tohoto Ferdinand prod. U.

: Dubé (1579) Jaroslavovi Smiřickému

ze

U. držena napřed ke Kostelci,
prodali ves tu r. 1401 Hajmanovi Ordo Smiřic.
fovi, měštěnínu z Kadaně, & od té doby ale když za Smiřických a pak po r. 1622
patřil Ú. k Úhošťanům. (Pam. Xll. 247.) za Lichtenšteinů drahně statků přikupo
Úhošťany, Hošťany, Ohačany váno, vzniklo tu velké samostatné panství.
(pův. Úgosčané), far. ves pod Úhoštěm, L. 1645 celá ves vypálena. L. 1711 vy
bezpochyby od obyvatel jeho dřevních stav'ěn zámek a l. 1743 kostel.
založená, přip. se již v zákl. listu Vyše
Uhřinov velký, farní ves za Rych
hradskám (1088). Ve 14. st. tu byla novem n. K., v níž byl farní kostel již
fara. U. připojeny 1367 k šosu města před r. 1354.
. s okolními vesnicemi
Kadaně a byly odtud skorem pořáde držel v l. 1354—1369 Jan Ovčíř ze
v držení měšťan Kadaňských (1389 až Žampachu, sídle bezpochybyna hrádku
1401 pp. z Dubé, 1416 Jan z Kolovrat Hlodném. Od r. 1393 patřil pánům z Ča
& později držen k Liberku a
a z Žehrovic). Tvrz zdejší byla 1575 již stolovic
pusta. Část vsi s kostelem dostala se k Novému hradu. S tímto náležel 1495
před r. 1547 obci Kadaňské, druhou k panství Litickému, odtud do r. 1558
část s tvrzištěm k, táž obec 1607 od Lo— k Potšteinu a 1558—1850 k Solnici.
rence Strýčka.
Kostel 1752 obnoven.
Úhřetice, Úřetice (staroč.Úhřeti
hrov, ves u' Chotěboře, ode dávna

ci,t.j.čeled'Uhř atova), vesu Chrudimě, přísl. kl. Vilémovského.

L. 1469,

snad táž, která se r. 1227 (Ugerci) přip. 27. února sešel se tu král Jiří s králem
patřily do r. 1387 k Pardubicům, Matiášem (Palacký, lV. b. 488). V 16.
pak k Rychemburku, v 15. st. pánům stol. držen k Lichtemburku1 1556 k Lip
z Pecky (ač nevztahují-li se tyto paměti nici, pak k Světlé, v 17. st. až do r. 1697

na Úherčice).
V 16. st. patřily ke Sle k Vesci. L. 1697 od této oddělen & byl
poticům a Domanicům, v 17. stol. ke v držení Vltavských z Manšvertu,
Chrasti a od 18. st. k Rosicům.
v 18. sr. Dubských z Vitiněvsi. Od
Úhřice, ves u Sedlce n. s tVrzí, 1388 r. 1752 byl v držení Dobřenských.
statek Ondřejův, v 15. st. Sezemy (Viz Sommer, Top. Czasl. 28.)
Tluksy z Buřenic (1-j. 1468), v 16.
Úhy, Hu hy, ves u Velvar. jež se 1318

st, Vrchotických z Loutkova(Zik— přip. Ve 14. st. tu měli křižovníci

mund "“ j.154z,
“1542 Mikuláš, pak Svatomářští dvůr. 1436 zapsány Václ.
Jindřich starší, 1598 Burjan). Potom ná Baštskému, 1495 patřily pp. z Šelm
sledovali držitelé rozličných rodin. L. 1646 berka, 1528 Sezimám z Ústí, jimž
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1575

dědičně prodány.

L. 1586 k. je k Troskám (."ást podací k Semínu) a
Zikmund Sluzský z Chlumu, pak přip. 1559 ke Hrubé Skále, k níž již
drženy k Míkovicům. Bohuchval Val před tím jeden dvůr kmecí patříval. Fara

koun z Adlaru odkázal Ú. vnuku v 1,7. st. zanikla.
svému jen do života a pak kostelu
Ujezd, farní ves u Vys. Mýta, jež po

Zlonickému

stoupena r. 1349 i s farním kostelem
k biskupství Litomyšl. Ú. patříval k hra

Ujčín viz Účín.
Ujezd,

staročeské poznamenání kusu du Potšteinu, od r. 1342 k Borohrádku.

země, jež se rovná_ asi nynějšímu pojmu
velkostatek. Kdykoliv od knížete někomu
kus země vyklučené s rolemi, lukami,
pastvinami a okolními lesy darován, na
řízeno několik pánů, aby jedouce okolo
ustanovili hranice. Cokoliv ujczdili, na
zývalo se újezdem. Tak i mnohdy vesni
ce na témž statku založená nazývána.
Ujezd, ves u Bíliny, kterou biskup
Dobeš 1289 lidem právem zákupním vy!
sadil. V l. 1495—1850 byl přísl. Bíliny.

jezd, ves u Trmic, vl. 1416—1850
přísl. panství Trmického.
Ujezd, ves u Nové Paky, do r. 1596
přísl. Dřevěnice, pak panství Kumbur
ského.

Újezd, Újezdec

chudý, ves u Klo

Jan Okrouhlický

z Kněnic prodal

část Ú. 1519 Mikuláši Sudličkovi
z Borovnice. Odtud patřil ke Lhotce,
od r. 1565 k Postolovu a od r. 1589
celá ves k Chocni. Duchovní sprava l. 1787
obnovena. (Barvíř, Děje Chocně 137.)

Ujezd, Újezdec,

ves u Chlumce, jež

se přip. r. 1299, jsouc přísl. panství
Žiželického. R. 1361 byl tu farní kostel,
jehož podací náleželo vlladykám ),al
mošským a těm, kteří v U. seděli. Tito
byli r. 1361 Oneš a Jan, r. 1370 Ješek
Diblík, r. 1412—1418 Markvart. Od 15.
st. patřil
k panství Chlumeckému.
Fara v 17. st. zanikla.
jezd, ves u Hradce král. ve far
nosti Číbuzské, jenž byl dán ok. l. 1143

mína v osadě Hostínské. 1380 na drobné klášteru Strahovskému hnedpřijeho
statky rozdělená, : nichž patřil jeden založení. Od 15. st. vyskytuje se jako
kl. Břevnovskému.
Cís. Zikmund za přísl. panství Smiřického;
psal jej 1437 Janovi z Kunvaldu
a
Ujezd, ves u Dřítče (Pardubic), ode
Anně Kbelské. L. 1457 tu zapsán plat dávna přísl. kl. Opatovského, od r. 1421
k oltáři sv. Urbana v kostele Pražském Kunětické hory, s níž přip. k Pardub
jezd, ves u Turnova ve farnosti Lou skému panství.
kovské, jenž patříval ode dávna klášte
Ujezd, ves u Štětí ve farnosti Chce
ru Hradištském u. Po jeho vyvrácení buzské, jež se přip. r. 1230, jsa ma
držen v 15. st. ke hradu Frydšteinu, jetkem kostela Vyšehradského. Ve
l. 1497 ke Kosti & později k Rohozci. 13. st. držen k Žitenicům, od r. 1519
V l. 1565—1850 patřil ke Svijanům.
patřil ke Smědovicům a později k Li
Újezd, ves u Turnova ve farnosti běchovu.
Libunské, za starých dob far. ves se
Ujezd, Újezdec, ves-_u Horažďovic
dvěmalkostely farními. Rozeznával se ve farnosti Chanovské, l. 1304 statek
dříve U. horní s kostelem sv. Jana křt., Merbotův, 1366 Peška Kochovce. V l.
posud stojícím, a
dolní s kostelem 1519—1523 seděl na tvrzi Hynek La
sv; Filipa a Jakuba, r. 1775 hromem zni žanský z Bukové. Po smrti Oldřicha
čeným; oboje dělí od sebe potok. Na L. : B. prod. (1547) Vácslavovi Stroje
jehož potomci tu do sklon
místě _vsi Ú. dolního stojí nyní dvůr. tickému,
Vsi ty patřívaly z části pánům z Var ku 16. st. seděli.—L. 1597 měl jej Adam
temberka a k Troskám, z části tu byla z Předenic al. 1628 patřil již k Cha
sedění vladyčí. V Ú. hor. seděli r. 1356 novicům.
Heřman, Zbud & Přibík, .r. 1364 Zdenka
Újezd, ves u Netolic ve farnosti Chel—
s dětmi, r. 1375 Jan Bohunkův, r. 1416 čické n. s tvrzí, l. 1360 sídlo Vilémovo.
Litek.

Od konce 15. st. patřil větší díl Týž žil ještě 1. 1407 a byl předkem vla
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dyk Kozských z Kozího.

L. 1472 držel

Újezd

snad n. ves v okolí Deštnice

jej Zachař z Ko vanína a 1526 z téhož mezi Kounovou & Měcholupy. Role na
rodu Jiřík. Tohoto dcery prodaly Ú. Ú patřily 1 1443 ke statku Deštnickému.
1545 Diviši, Zikmundovi a Pavlovi Ma
jezd, n. ves u Tuchořic (Žatce), snad

lovcům

z Libějic,

z nichž jej do část nynějších Tuchořic; !. 1405 statek

stal Zikmund za díl a připojil k Chvale
šovicům. Část ta patřila pak ke Hluboké
& jiná část asi od r. 1614 k Libějicům
(H. Vll. 126.)

Újezd, Újezdec,

ves u Plzně, jejížto

Matějův. Později patřil k Tuchořicům.
Dvůr zdejší byl 1. 1414 pust a stál tu
jen jediný sedlský dvorec. L. 1473 bylo
tu pouhé dvořiště.

Újezd,

Újezdec,

n. ves u Roběe

Plasský vl. 1115 (Roudnice), od r. 1115 statek kláštera
a 1175 (?); tato patřila s 16 d. k Pla Kladrubského, 1238 Zbraslava z Mile
sům až do r. 1848. Na druhé části se tina.
Újezd, n. ves na klášterství Teplském,
děl 1283 Gothart, 1369 Mikuláš a Jakeš,
1410—1418 Racek a 1433—1455 Jin jež se |. 1273 připomíná a od té
dřich. Jeden dvorec patřil do r. 1543 ke doby buď zanikla nebo jméno proměnila.
Ujezd, n. ves v okólí Kralovic u Týnce
kl. černému v Plzni.
Újezd, ves u Říčan ve farnosti Ko kteráž již r. 1230 pusta byla.
části nabyl klášter

Újezd, hajnice n. ves u Kaznějova,
lodějské, ]. 1309 statek kl. Zderaz
snad táž kterou pan Ratmír vl. 1224
ského,
jenž měl také podací zdejšího až 1232klášteru Plasskému od

farního kostela do r. 1421. Cís. Zikmund kázal, Od klášterství odtržen ]. 1421 a
držen potom k Žilovu; od r. 1462 pa
třil k Vrtbě, z části držen také k Lib
steinu a Krašovu. L. 1480 jej opat vypla—
til, ale 1. 1544 byl zase s Kaceřovem
v zástavním držení. Tehda byl pust.
Újezd bílý, far. ves u Opočna, v níž
byl farní kostel již před r. 1360. Ú. pa
tříval až do r. 1362 k tvrzi Skalce a od
té doby ke hradu Skuhrovu. Od konce
15. st. patřila část s kostelem k Liticům
bylo manství k Novému Žeberku, jež by-—pak 1495—1558 k Potšteinu (i s tou
10 v 15. st. král. manstvím a patřilo; částí, která patřila do r. 1497 k Rych
k Novosedlům. Byla tu tvrz 1445 již novu) a od r. 1558 k Solnici. Část po
pustá. U. byl od r. 1445 statkem o so dacího patřila 1546 k Ostrovu a 2 dvor
bě, jejž držel naposled (1470—1500) Jan ce k Černíkovicům (1572). K těmto přip.
z Želenek. Ú. patřil v 16. st. k Borku
ta část, která do r. 1660 kIJeštěticům
a v l 1612—1850 k Novosedlům.
patřívala. Od r. 1676 patřil U. k Rych
Újezd, ověín u Zdeslavic (Kutné H.) novu. (M. XVlIl. l.)
n. ves, jež se vyskytuje v l. 1421—1547
Újezd bílý čili pod Ostrým. ves
jako přísl. hradu Sionu. Pak patřila do u Lovosic, l. 1276 statek Přeslavův. Na
r. 1581 k Dobřeni a odtud k Malešovu. tvrzi seděli 1397—1408 Bušek ze Su

zastavil U. Svojšovi ze Zahrádky.

V 16. st. do r. 1543 držen k Průhoni
cům, pak byl v držení Floryana Gryspeka
a rozprodán na dva statky. Ok. l. 1586 drže
na část ke Kolodějům, k nimž i ostatek
získán a pak k Úhřiněvsi připojen. L. 1645
vypleněn od Švédů tak, že byl pust do
r. 1783.
Újezd, ves u města Borku, po němž se
psal r. 1281 Pokral z Ú Ve 14. st. tu

Újezd,

jezdec,

n. tvrz, dům a ves levic,

v okolí Klatov u Štěpanovic, l. 1379 sta
tek Oldřichův. V 15. st. spustl. Držen
pak do r. 1516 ke Štěpanovicům a od
tud ke Svrčovci.

1474—-1486Kamarét odtudž. Po

.z'ději patřil ke hradu Ostrému, z něhož
páni ok. l. 1540 sem přenesli své sídlo.

L. 1567 k. jej Jan Černín

zChudě

nic, po němž tu seděli z téhož rodu 1594
Újezd, n. ves u Hudlic, ]. 1341 v le Drslav starší, 1601 Jiří Děpolt, 1611
sích Křivoklátských založená, jež ještě 1. Vácslav Protiva, 1630 Heřman, 1644 manž.
1454 stála. Později se nepřipomíná.
tohoto Sylvie. Potom přip. k Lovosicům.
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Újezd Buckovský jinak Kněžský Tato jej prodala 1662 kněžně : Eggen
n. ves u Buštěhradu, jež se ještě v 16. st. berka a odtud sdílel držitele své s Orlíkem.
jako přísl. Buštěhradu připomíná. Starší
Ujezd, Újezdec český (něm.Bóh
jeho dějiny nelze zjistiti pro blízkou vzdá misch Neudórfel),
ves u Chabařovic,
lenost jiných Újezdův. (Viz P. A. X. 520.) kterou (ok. 1186) bratří Mešek & Hroz

Ujezd červený, Újezdec, ves u Li nata darovali řádu sv. Jana, což 1188

šova, dříve manství ke hradu Hluboké. a 1194 potvrzováno. L. 1507 držen ke
Držitel jeho Mikuláš Mazanec a bratří Krupce, 1549 k Předlicům. Později patřil
jeho dostali l. 1461 erbovní list, aby se k panství Chlumeckému až do r. 1850.
psali z Ú. Sice držen U. ke hradu Hlu
Újezd dlouhý (1399 U. konšelův),
ves u Hořovic v osadě Cer'novské : části
bokié až do r. 1850.
Ujezd, Újezdec červený, ves přísl. Valdeka (1520) a pak do r. 1850
u Stoda, od r. 1115 majetek kláštera
Hořovic. Část patřila v 16. st. ke hradu
Kladrub., však r. 1253 potvrdil jej král Točníku, jiná ke kl. sv. Dobrotivé a od
Přemyslklášteru Chotěšovskému, r. 1591 ke Zbirohu, k němuž již 1505
jenž jej držel až do r. 1420. Odtud byl čtvrtá část patřívala. Od 17. st. patřívala
držen k Horšovskému Týnu, avšak 1464 celá ves k Hořovicům.
zase postoupen klášteru. L. 1472 zase
Ujezd dolní viz Újezd Zilvárův.
zastaven Burjanovi z Gutšteina,
ale Ujezd dolní, far. ves u Litomyšle, jež
vyvazen později a patřil k Chotěšovu do postoupena r. 1349 i s farním [kostelem
k biskupství Litomyšlskému. U. vznikl
r. 1850.
Ujezd červený, ves, z níž vycházely v'újezdě řešeném na Lubném, který da
užitky ode dávna a ještě 1. 1454 ke dvor roval král Vladislav l. 1167 klášteru
Ve 14. st. patřil ke
skému soudu. Bezpochyby Ú. ležící severně Lito'myšlskému.
od Přimdy.
statkům biskupství Litomyšlského a až do
Újezd červený, farní ves u Otic, v níž r. 1850 k zámku Litomyšli. Kostel l. 1553
byl farní kostel již 1. 1365. Podací měli znova stavěn. (P. A. II 28.)
jezd Drahoňův, Drahonín, far.
1365 Mikuláš, 1379 Adam, 1409 Odolen
předekVidlákův ze Slavkova. Kromě ves u Zbiroha (již ve 14. st. farní). Na
tohoto statku, kterýž Vidlákové před tvrzi seděli 1359 Jan Drahoň, 1374 Zdi
r. 1520 připojili k Neustupovu, byly tu slav a Aleš, 1406 Jan. Části byly drob—
drobné statky, z nichž povstalo asi 6 svo nými statky. V 15. st. tu byly dvě tvrze.
bodství. Část Neustupovská s kostelem Jedna patřila Vlkům : Miletic a pro
k. 1554 od Anežky Hodějovskě a patřila dána před r. 1531 ke Zbirohu. Druhá
z Mitrovic,
odtud k Chotěticům, od r. 1704 ke Smil bylav drženíVratislavův
kovu. Fara l. 1763 obnovena.
zejména 1535 Jana a 1580 syna jeho Ji
Ujezd červený,“ ves u Bíliny ve far říka. Tento prodal ji 1585 také ke Zbírohu.
nosti Měrunské, starodávné přísl. klá Kostel 1764 rozšířen. (H. VI 266.)

štera Světeckého. L. 1620 k. jej od
stavův Karel Chotek z Chockova a

prod. JanoviCharvátovi z Barštei

Ujezd hliněný viz Újezdec.

Újezd Hyndrychův,

ves neznámé po

lohy, odkud bral klášter sv. Jiří desátek

11&, avšak po r. 1620 zase ke statku Svě (1228).

teckěmu navrácen.

Ujezd, Újezdec

, Újezd Chodovský, v Chodech viz
červený, ves u Zví—Ujezd sv. Kříže.
Újezd Chotěšov, ves neznámé polohy.

kova ve farnosti Oslovské, vl. 1323—1612
příslušenství Zvíkova, odtud samostatný
statek, který si Jiří Ernreich ze varn
berk a při prodeji Zvíkova vymínil. Držel
jej pak syn jeho Jan Vilém ke Kestřanům
a po něm se dostal za díl dceři jeho
Maximilianě Eleonoře vdané z Kufšteina.

(snad Chotěšov u Libochovic), jež se přip.
r. 1228.

Ujezd Jenišův, far. ves u Bíliny, v níž
byl far. kostel již před r. 1363. U. drželi
r. 1363 abatyše Teplická a Seifrid z Kur
vic, r. 1390 Boreš : Oseka a od té doby
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patřil ke hradu Oseku. Pavel Kníže ze manství hradu Přimdy. L. 1596 dosáhli
Sulevic daroval před r. 1477 horní po ho dědičně. Volfovi Bedřichovi zabrán
lovici s kostelem kl. Oseckěmu, avšak a prod. 1631 Volfovi Vilémovi, jeho pří
část ta patřila později k Mirešovicům, a buznému. Později měl jej Kašpar Zdeněk
připadla klášteru po druhé v 18. stol. Kaplíř ze Sulevic a po něm (1686')
i s dolní částí. L. 1742 tu kostel znova vy vdova Anna Terezie roz. Cukrova
stavěn al. 1808 obnovena duchovní zpt áva. z Tamfeldu
(1'1712). Byl pak svěřen
jezd kamenný, far. ves u Budějovic, stvím v rodině Cukrův až do konce 18 st.
jež se přip. r. 1263; již tehdá mu říkali Dědictvím pak přešel na Koce z Dobrše.

okolní Němci Steinkirchen.
seděli 1263 Michal a Vernéř,

Na Ú.

jezd sv. Kříže, Ujezd neb Ujezdec

1279 Val— malý,

koun s bratřími. L. 1290 byl tu farní
kostel, jehož podací měli potomci přede
šlých (1359—1369 Verněř z Srdova, 1370
pět bratří). Také držen potom ke hradu
Maškovci. Později držen ke Kremži, s níž
přip. 1455 ke Krumlovu. L. 1630 za
lož. kost. knihy. Kostel l. 1726 rozšířen.
V l. 1681—1696 byl tu farářem zasloužilý
spisovatel a upřímný Čech Fl. Hammer
schmied.

ves u Rokycan, r. 1371 farní ves.
Pány jeho byli 1371 Ctibor a 1385 Vác

lav ze Švamberka, 1403 Ondřej z Při
větic, 1418 Lvík z Jivjan. Od sklonku
15. st. patřil k Libšteinu a od něho od
dělen byv v l. 1588 až 1638 k Žikovu

a pak 1638—1850 k Liblínu. Fara za
nikla v 17. století.

Ujezd malý,

majetekkapitoly

ves u Mělníka, někdy

Mělnické a později

záduší sv. Petra a Pavla na Mělníce. Obec
Újezld kamenný, ve 14. a 15. stol. Mělnická k. tu 2 dvorce (1540), alel. 1547
názevUjezda myšího.
svůj statek zde propadla. V l. 1549—1850
jezd kamenný, ves u Rokycan, jež držen Ú. »k zámku Mělníku kromě malé
se r 1368 přip. Snad odtud pocházel části, která patřila asi od r. 1604 městu.
1240 Arnolt. Ves byla rozdělena na drobné (B m. 797—)
,
statky, z nichž jeden patřil arcibiskupovi
Újezd malý, Ujezdeček, ves u Te—
k Rokycanům; také tu byla náprava. Tu plice, 1398 manský statek k Oseku synův
část držela pak obec Rokycká napřed zá Dobešových, 1451 Diviše a Bavora. OJ
pisně & od r. 1575 dědičně. Na vladyěí tud patřila část k Želenkám (1492—1545),
části seděl 1453 Jan ze Žďáru, ale pak k Duchcovu, 1583—1592 ke Vše—
patřila potom také k Rokycanům. Obec chlapům. Druhá část patřila do r. 1637
tu byla do r. 1850 vrchností.
k Bílině, pak do r. 1642 k Patokryjím
Újezd kamenný, ves u Stoda. !. 1273 & 1642—1850 k Libčevsi.
ves na klášterství Chotěšovském. Po r. 1420
Újezd medový, ves u Zbiroha. ]. 1336
odcizen zástavou, patřil pak k Janovu až přísl. hradu Zbiroha, k němuž patřil do
do r. 1603 a t. r. získán zase k Cho r. 1850. Příjmí medový vyskytuje se te
těšovu. V starších pamětech slove jen prve l. 1478.
Újezd Myší, n. ves u Chrastu vedlé
Ujezdec, ale od r. 1568 ., k.
Újezd pod Kladnem vizUjezdec p. x. Kokotska (u Plzně). Tak se nazývá ves
jezd Konrátův, ves neznámé po—ta již pustá 1. 1558, kdež jest řeč o lesích
Bušovických k ní náležitých. L. 1561
lohy, jež se přip. r. 1228.

jezd konšelův viz Ú. dlouhý.

koupil ji Adam Muchek z Bukova od

Újezd sv. Kříže (vlastně Ujezd Pražské kapitoly a prodal ji 1563 se stat
v Chodech s kostelem sv. Kříže). farní kem Horomyslickým obci Plzeňské. Zdá
ves u Hostouně, prvotně na království. se tudíž, že jest totožná s Újezdem řeče
Od 1. 1357 přip. se tu farní kostel, je ným dříve kamenným, na němž seděli ve
hož patrony byli 1403 Oldřich Kuchmistr 14. st. Randákové
z U., jenž patřil pak
a 1408 synové jeho Jan a Drzdéř, 1431 ke Směděicům, v l. 1503—1550 k Male
Habart z Příšova.
V 16. st. drželi jej sicům a pak zase ke Smědčicům a potom
Lamingerové z Albenreutu jako obci Plzeňské.
Slovníkmístopisný: Část historická.

68

Újezd nade Mží — Újezd_Šatavuv

92:2.,

; Újezd-„nade Mží, ves u Touškova. Vojickým : Nové visi, „třetí s tvrzí
která má'jměno' své po újezdu Touškov [. 1556—1601 Hořeňovským
zil-ló-J
s'kém'; "jejž daroval pan Oldřich r. 1115 řeňovsi.
„Oboje ,skoupeny „k Vojicům
klášteru Kladrub. R. 1242 seděl tuJindřich 'a s nimi též přip. ke _klášterstvi Valdic-j
z'nÚ.. 1360 Heřman, 1368 a 1379 Jiřink kému (HI v. 120.)
=
1
('l' 1402.)

V 16. st.

natřil

B r o 11m u m

' Újezd prašný,

prašiv ý,. ves u Zbi

2 M íře tic, pak Kryštofovi Pavlovi z Říčan. roha, která se dostala r. 1115 klášteru
jenž jej prodal 1617 Joštov1 Adamovi : Kladrubskému od Vilharta. Později patřil
Š_irntynk'u. Témuž zabrán a prod. 1623 dílem ke Hřešihlavům, dílem ke Zvikovci;
Severj'noviTáhlovi z Horšteina. Dě k tomuto až do r. 1741. Část tuto kioupil
dictvim následovali Bedeber'kové, 1650 Ferd. ze Štampachu,
jenž měl U. od
Kleové z Roudné, od 1'. 1673 Stein r. 1738. po Rumerskirchovi. Odtud byl
ba'chové z Kranichštcina, pozdějiry samostatným statkem do r. 1850
,

tířiŠenové zŠenova. Zemskýmstatkem

Újezd Purkartův,

ves u Přešticve far

nosti Horšické n. stvrzí, [. 1379 na drobné
žil P'urkart'
tó'mz'ó'r/íles), ves u Plané, 1335 statek z Ú., po němž se nazývá. L 1480—1501
Chvalův, 1379 Mikulášův. V 16. st. patřil seděl tu Domin Pak následovali 1513
bylrdo r. 1850.

'

'

.

Ujezd, Ujezdec nahý (něm. Necke statky rozdělený. l... 1427

ryt. : Trautenberka

ato sk'oremaž Jan Steblenec

z Drahkova,_1527

do polovice 18. st. Zemským statkem byl Václav Chlumčanský z. Přestavlk,
do ,1'. 1850 (Viz Sommer. Pils. Kr. 209.) jehož rod (1546 Jan, po r. 1572 Jan
Ujezd Ostrolovský (tak od 16. st. Bořeň) tu do r. 1615 seděl. Po smrti
prv. Újezdec), "vesu Borovan n. s. tvrzí, Janově prod, syno1é Ú. Bedřichovi Švi-_
D0 r.
ve 14. st. vladyčí statek snad původiště hovskému z Rýžemberlta.
Boubínských zÚ. V 15 st. patřil U. ke 1628 patřil k PříchoviCům, pak byl zase
Dvorci & tvrz' jeho byla pusta. Kryštof statkem o sobě a okolo 1. 1740 přip. k Žin
Kořenský z Terešova postavil novou kovskému panství. (H. lX. 247.)
tvrz, která zůstala v držení této rodiny.
Újezd režný, ves u Lovosic, vl. 1366
Následovali totiž Vilém, 1614 _Lukáš až 1386 statek Mikulášův (potom na Cti
1" 1640. Vácslav František, synovec přede něvsil. Od konce 15. st. patřil U. k Borči
šlého, 'l- 1681, Kryštof Vojtěch a Jan a s ním přip. k Lovosicům.

prodal 1692 .ohci města Budějovic,

Újezd Svatojanský

neb u sv. Jana,_

která velkostatek posud drží (H. III. 283)
Ujezd panoší, Ves u Rakovníka, ve
14 st. s farním kostelem, jehož podací
vykonávali králové a držitelé Křivoklátu
Drobné statkv ve vsi byly v držení panoší
(zemanův), kteří byli manskou službou
zavázáni ke Hrádku Křivoklátu. Později
se tu rozeznávaly dvě vsi, totiž Ú. velký

ves u Nové Paky, jež se dostala ok. ]. 1143

& Ú. p., onen bývalé přímé přísl. hradu,

dovic.

tento bývalé manství.

v l. 1623—1628 zde dva vladyčí statky
a přip. Ú. k panství Hořickěmu. L. 1654_
odprodán k panství Bělohradskému, (P.
A. X 153—162.)
.
» jezd Šatavův,
ves mezi Chocenici
a Sečí u Blovic, tak řečená po držiteli

Újezd pletený

viz Újezdec plotěnný.

Ujezd Plevný, n. ves, po níž se psal
l. 1407 Jaroslav. Buďjesttotožný s Újezdem
nade

Mží aneb s pustou vsí Plevníkem.

Újezd podhorní

neb horní,

ves

kl. Strahovskému

hned při jeho za

ložení. Ve 14. st. byl tu farní kostel,
jehož podací měl 1354—1364 Bořek

z Poličan.
Nové vsi.

Později fara přenesena do
V 16, si. byly tu dvorce vla

dyčí Konecchlumských a Kopidlanských,

později tu seděli Hamzové

ze Zabě

Albrecht z, Valdšteina skoupil

uHořic, v 15. st. 2 části přísl. Vojic. Část OldřichoviŠatavovi
(o. 1490) R. 1549
z Neb'ílov.
byla do r. 1661 přísl. statku Sobčickěho patřilatvrz Netonickým
a v l. 1661-—1850 kl. Valdického & Ra 1550 ZikmundoviBroum ovi z Miřetic'
duně Druhá část patřila v 16. a 17. st. a pak přátelům tohoto. L. 1609 k. jej
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Újezd "němý—i, Újezd Zilvátrův

Anežka Řesanská

:a.byl:.v držení po

1623- 'pžip.
Dobrovici _.a;
tomstva jejího až do r. 1674, kdež prodán ka" Loučení.
(H. ...-k
X. 344.)
1: pozděit
Újezd vysoky 3.1'arves u Opočna (již
k Chocenicům. (H. HI 220.)
"xnÚjezd trněný, “ves u Budče, :13201 1.358 farní). Kostel zdejší založen od

statek -.kl Břevnovského.

Od cís. Zik opatův Svata-,polských.

jimž Ú. ná-'

munda zapsán Rynšoviz Žejdlíkovic,
ležel. Skláštetstvím .Sv'atopolským připojen
jenž jej postoupil .1442 Jindřichovi Ber k panství Opóčenskému. ;V 17. st. zanikla
kovi z Dubé. Později držen k Buště íura- l., 1786 tu zřízena lokalie & fara
hradu (ještě 1503). Asi 1. 1558 dostal se L 1857 obnovena

kostelu sv. Mikuláše v St. m. Praž od
Újezd vysoký, vesu Berouna n.s tvrzí,
kazem 0th z Reicenšteina (1542) a 1653 !.1310 statek Kunrátův, 1353 bratří Kla'

Jiří,
postoupen kostelu P. M: př. Týnem v Praze., denských, pak klášterafsv.
ijenž jej postoupil .1409 kl. Strahov
k jehož záduší do r. 1850 patřil.
Újezd Valšův, r. 1228 ves neznámé skému. L.' 1418 prodán do času, opat—.
nován_pak odčRousa z Hř-eši'hlav před
polohy.
Újezd velký, Újezdec, ves u Liro r. 1454 a na dobro prodán 1581 Jaku
měřic, jež se přip. r. 1233. a patřívala bovi Berbekovi zK-unvaldu. L. 1598
křižovníkům

Pruským,

kteří jej následoval Jiřík,?ichl

z -P:i_chlperka,

drželi k Býčkovicům. V l..1366—1428 _1622 Jan Mencl =zKolsdorfu. Lx1682
patřil klášteru sv. Jiří, od r. 1437 k. jej Markéta SI ava'tova & 1693 Frant.
držen zase-kBýčkovicům a hradu Litýši, Josef Šlik, jehož potomci tu do 18. st:
pak do r. 1575.k Ploskovicům. Od r. 1575 seděli. Pozemským statkem byl do r. 1850

byl samotným statkem-Kostomlatských

(H.. VI. 88.)

'

ze Vřesovic. L., 1623 prom. v manství : Újezd vysoký, ves u Neveklova, jejíž
al. 1630odevzdánklášteru kazatel kostel byl r. 1358 farním. Podací patřilo

skému'sv Míchala v Litoměřicích.
Tento tu bvl vrchností do r. 1850.

zdejším vladykám & Nedvězským. Část
patřila již od r. 1402 k Nedvězí, až do“.

Újezd
velký, ves u Mělníka, jež se r 1596 pak ke Konopišti a od r. 1683
nacházela r_ 1218—1420 mezi statky k Lešahům. Druhá část patřila do r. 1521.
kláštera
sv. Jiří. Od l. 1321 vysky k Netvořicům & pak ke Břežanům, s nimiž
tují se tu také předkové Hrzanův z Ha přip. též k Lešanům. Podací patřilo v 16.
rasova. Část duchovní dostala se 1436 s:. .'z části ,k;Nedvězí a z části do r'. 1573
Janovi z Černín &.& držena pak ke hradu k Břežanům a odtud k Nedvězí. L. 1624
Mělníku. .Část vladyčí s tvrzí koup'.. 1606 zanikla fara a Ú. přifařen k Netvořicům.
k Liběchovu & byla od 17. st. zase sama
Újezd vysoký, Újezdec, n far. ves,
nyní kostel sv Petra a Pavla nade Stavem
Újezd velký, íarní ves u Rakovníka, (u Nové; Paky). R. 1358 byl tu farní

statným statkem. (B M.

viz Ú. panoší.
kostel. U. drželi vl. 1357—1386 Straniš
-Újezd velký, Újezdec horní, ves lz Drahoraze s Janem Kaprem z Třevace,
u Luštěnic (Benátek), 1388 statek Havla od r. 1393 Otík z Dřevěnice s Vřtkem,
velikého 1404 Jana Čejky ze Sov0jovic', farářem Radimským. Až do r. 1598 patřil"

po'zdějistatek Odkolkův z Újezdce.
Dřevěnici & 1598—1850 k panství Kum
Pak byl v držení Hrušovských z Hru khurskému.

šova,

po nichž následovali 1501 Vanču

Újezd Újezdec nad Zbečnem,

rové z Řehnic.

Tito koupilitaké (1530) lves proti Zbečnu pod Křivoklátem. Ú. byl
na níž seděli od r. 1450 Íotl pradávna přísl Hrádku Křivoklátu a bý
Černínové z Černína. Po Vančurách.fvalo “tu služebně manství k témuž hradu.
(1501 Mikuláši..pak Jiříkovi,: pak Ada
Újezd Zil'várův. ves u Hořic n..s tvrzí,
1397 statek Jana Šipky._ L. 1529 seděl;
movi 1- 1578) následovali Chlumové
z Chlumu, kteří serpřiženili. L. 1610 tu Zdislav z -D0břenic, po němž násle
koupila jej1Krystyna V—aldšt'einova dovali 1541..ŠtěpánTetau r, 1545 Kuneš
druhou tvrz

*
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Újezd železný — Újezdec

: Hokova a 1547Jan Zlivský zLa prodán Janovi z Dobřenic,

patřil pak
bouně. Od synův tohoto dostal se 1565 k Miskolezům a konečně přip. k Náchodu.
Volfovi : Vřesovic a pak zeti tohoto,
Újezdec, ves u Třebechovic, jež nále

KryštofoviZilvárovi

z Pilníkova.

Od té doby držen ke Smidarům a po
r. 1624 přip. od knížete Frydlantského
k panství Hoříckému. (H. V. 137.)
Ujezd železný. ves u Blovic.ode dávna
přísl. hradu Rožmitála (zejména 13791.
I... 1588 oddělen od něho k Mirošovu,
držen od r. 1616 s tímto ke Spál. Poříčí
a zůstal pak přísl. Mirošova do r. 1850.

jezd železný, n. ves u Horažďovic,
: níž vznikl dvůr Karlov

držel BřeněkJežovský

L. 1603 jej

z Lub al. 1651

žela od starodávna

k Bolehošti a s ní

na poč. 16. st. připojena k panství Opo—

čenskému.
Újezdec, starý název vsi Kutlíře

Ujezdec, Újezd. ves u Lipého, ve 14.

stol. statek rodu Lob k ovského, který
se odtud prvotně : Újezda psával, avšak
již 1. 1405 patřil ke hradu Jestřebí. Okolo
l. 1509 přip. k Rybnovu, potom držen
k zámku Vítkovci a v l. 1560—1850
k Novému zámku
Ujezdec, ves ve farnosti Bělčické,r. 1362
farní ves', ve 14. st. rozdělená na malé
statky, na nichž seděli 1362 Jan, 1363.
až 1367 páni z Křikavy.
Díl vsi držel

patřil k Horažďovicům.
jezdec viz Újezd.
Újezdec, ves u Týna n. V. n. s hradem,
po Zden—
na kterém seděl asi od r. 1325 Zaviše 1405 Jaroslav ze Vranovic
z Rataj, jenž jej obdržel od krále Jana. kovi. Na tvrzi seděl 1401 Oldřich Slepec
Odtud se psali potomci_jeho z Ujezdce z Miličína, a po něm (1414—1419) syn

a : Kuníc

(1352 Arnošt, 1395 Jan aBu jeho Jan Mládenec.

L. 1430 patřil.

divoj, 1430 Jetřich, 1476 Jan). Mezitím Dobešovi z Mišovic a 1542 již ke Hvožďa
byl dobyt a 1471 v držení Lva : Rožmi nům. Fara zanikla v 17. stol. (H. Xi. 262.)
tála. L. 1491 k. jej Petr Kořenský
Újezdec, ves u Klatov ve farnosti Ky—
z Terešova,
jenž jej držel k Vlhlavům. dlinské, jež se 1. 1386 přip. L. 1404
Když se ok. l. 1512 synové jeho dělili, snad byl přísl. Zavlekova. V 16. st. se
dostal se Ú. Vácslavovi, jenž také bydlel děli tu Sedlečtí
z, Ujezdce (ještě
na Vlhlavech. Hrad tehda spustl. Ves 1603). V 18.st. patřil Udrckým : Údrče
zůstala při zboží Vlhlavském a patřila a Enisům z Atter a byl pozemským
pak ke Hluboké. Od té prodán k Nezda statkem do r. 1850.
jezdec, ves u Klatov ve farnosti Před
šovu, k němuž část již od 16. st. patří
vala. (H. Vll. 212.l
slavské l, 1379 statek Petrův. Obec Kla
jezdec, ves u Litomyšle, jež se přip tovská k. Ú. 1509 od Vácslava Varlycha

r. 1167, jsouc v držení kláštera
Li z Bubna a držela jej (kromě přestávky
tomyšlského.
Tehda byl tu dvůr, jejž 1547—1549) až do r. 1639, kdež prodán
z Újezda. Ještě
daroval témuž klášteru jakýsi Janek. Ve PřibíkoviJeníškovi
14. st. tu byla tvrz Jindřicha : Potšteina v 17. st. byl připojen k Měcholupům.
'
(1356—1364), jenž ji prodal 1370 Rudli— Újezdec, Újezd malý, ves u Křivo
novi rychtáři Mýtskému. Ten jej připojil klátu ve farnosti Slabecké, jež se přip_
ke zboží Moraštickému &Sedlištskému. Po ]. 1360 jako přísl. hradu Týřova. Při
zději se vyskytuje rod Újezdeckých
vyplacování Týřova (1577) zanechána Ji—

: Morašic.

V 16. st. připojen k Lito říkovi Týřovskému

: Enzidle dě

myšli. Růžový neb červený palouček dičně, ale později přip. ke Křivoklátu.
Véska 11za
stávky Zbirožské l. 1379 na drobné statky
Újezdec, ves pod Bradlcern u Jičína, rozdělená, z nichž měl jeden Přibyslav
až do r. 1627 přísl. panství Kumburského arcijáhen. Od 15. st. patřil . ke hradu.
a odtud Radimč.
Zbirohu. L. 1526 byl tu pouze dvůr.
Újezdec, ves \: Hořiček (Č. Skalice).
Újezdec, Újezd, ves u Říčan ve far—
v 16. st. přísl. Chvalkovic. L. 1597 od nosti Šestlické, od starodávna přísl. tvrze
u Ú. znám jest z pěkných pověstí o něm,
(H. 1. 26. P. A. III. 368.)

Újezdec,

Újezd

malý,
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Újezdec — Újezd hliněný

Průhonic. Ok. l. 1571 přip. k Vinoři, spustl a byly tu 1513 louky patřicf'k Dol.
1591 zase prodán k Průhonicům, byv Metelsku. L. 1587 přip. se dvůr Újezdec
v držení Zapských.
na Týnském panství.
jezdec, ves u Kostelce pod Křížky, Újezdec, n. ves u Přivětic (Radnice),
starodávné přísl Říčan. Páni Říčanští | 1358 statek čtyř bratří, pak z části
dali tu již 1. 1349 užitky klášteru
sv. přísl. Přivětic. L. 1414 držel jej Jindřich

Anny

v Praze a vl. 1389—1391 mu Labuť ze

část svou na dobro prodali. Ta byla
v držení kláštera až do r. 1672. Jiná
část patřila do r. 1547 obci Nového
rn. Praž. a pak k Popovicům. Jeden ose
dlýlpatřil do r. 1850 ke Štiřínu.
Újezdec, ves 11 Č. Kostelce v osadě

Krutské, ode dávna přísl.kl. Sázavského.
Před r. 1567 získán od Jaroslava ze
Smiřic a přip. ke Kostelci.
Újezdec, ves u Veselí v osadě Dra
borské n. s tvrzí. V 15. st držel jej

vamberka.

Pak patřila

část ke Skomelnu (1437) a od r 1453
k Březině, část k Oseku. L. 1499 byla
všechna ves pusta. U Přivětickeho dvora
přip. se 1. 1611 obůr v Oujezdcích.

Újezdec bílý. (dnes Šternberské lázně),
sev. od Smečna n. s tvrzí. ]. 1406 na
drobné statky rozdělený. Tvrz držela do

r. 1404 vdova Jindřicha Kokovce

Před

r. 1457 nabyl jí Bedřich purkr. z Do
nín a, jehož potomci drželi,Ú. k Okoři.
Po prodání Okoře drželi Ú. 1518 Jan
Oldřich Fifka : Vydří a po něm syn 1558 synové jeho Kamil a Jan, 1563,
Albert. Vdova tohoto Alena zapsala věno Václav : D. L. 1611 prodán Ú. Jarosla

své (1482) Jindřichovi z Hradce.

' vnvi

Bořitovi z Martinic

a přip.

držen potom ke Hradci a pak k Řečici. ke Smečnu. V 18 st. založeny tu lázně,
(H. lV. 341.)
jež pojmenovány po Jozefě hrab. ze Štern
jezdec, n. ves \: Brloha a Nevěremic
berka, manželce Frant. Karla Bořity z Mar
(Loun), 1354 statek Daliborův. L. 1367
patřila část ke klášteru Roudnickému, tinic. ('l- 1789—H. Vlll. 148,)

který ji postoupil 1386 Janovi : Brlo ha,

Újezdec, Újezd červený, ves u Ún

držiteli druhé části. L. 1456 byl Ú. všechen hoště, 1318 statek Dluhovojův, 1407 Mar
pusgý. L. 1604 přip. se popluží na Újezdě. tina Stochovce. R. 1434 držel jej Pavlík.
ze
Újezdec, n. ves u Orasic, jež se přip. Ke konci 15. st. drželi jej Litovští

r. 1238, když ji Zbraslav z Miletlna
křižovníkům s hvězdou odkázal.
se nevyskytuje.

Svinař. Od nich dostal se Újezdeckým
Újezdce. L. 1549 prod. Oldři
choviŽďárskému ze Žďáru, po němž

Později z Červ.

jezdec, Újezd. n. ves u Pěěic jej drželi : téhož rodu 1547 Jan, 1566
(snad v místech Ovčárny), po níž se psal Gothart Fl., 1604 Floryan Jetřich, 1653
r. 1255 Zdislav : P. L 1441 držel jej Fr. Adam, 1688 Terezie Eleonora hrab.
Maříkz Ostrožna
s manž. Katruší : Ú. z Ugarte roz. Žďárská, 1690 Johanka
Na poč. 16. st. patřil ke zboží Pěčickému Barbora z Millesimo, sestra její. Od té
a přip. se tu pak pustá tvrz. (H. X. 343.) prodán 1697 Jáchymovi : Bredy, jenž
Újezdec, n. ves u Litně, ode dávna jej nřip. k Tachlovicům. (H. Vlll. 284.)
Újezdec Heřmanův slove 1614
přísl. statku Liteňského, avšak již 1. 1571

P 11r k &rtův.
pusta.
Újezdec, n. \'es \: Staré Boleslavě, ok.
Újezdec hliněný, malý, Újezd, ves

[. 1339 přísl. statku Hlavne, v 16. st.
část statku Vrabského, s nímž přip. 1584
k Brandýsa. Později se nepřipomíná.
jezdec, n. ves v okolí Týna Hor
šovského, snad na místě Nového Dvora
u Věvrova. L 1379 patřil Jindřichovi
& Budivojovi Slívovi. L. 1454 odumřel
tu statek po Janovi Kobylovi. V 15. st..

u Horažďovic, prvotně prostý dvůr, jenž

se dostal r. 1045 klášteru

Břevnov.

Asi v 13. st. vyšel : držení kláštera
a byl ve 14. st. vladyčím statkem. Beneš

: Vojenic

prodal 1442 část obci Ho

ražďovske', která dokoupila ostatek 1456

od Děpolta : Ryžemberka
doby patřil téže obci do r. '1850.

Od té
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Újezilei:i Ch-vojkův—'- s'.Uliš0'vy

ÚjeZdec ChVOjkův (prv.Vojkův),'
"ves,

větic.

.na m plat dal konventu .v Strakonicích.
“snad táž jako zaniklý Ú. 1.1"Při Který Ú: to je,“.nelze zjistiti.

L. 1379 tu byli dva st-atky. “L.

_139'15odumřel

-tu statek

po Václavovi

Chvojovi;

Újezdec Vojkův viz Ú. Chvojfkůir.
Ujkovice (pův.lÚjkovici, obec. Hej

koviwce) ves u Libaně, jež se přip. již
v =zákl."listu. Vyšehradském .(1088); Na
jezdec
nebnad
Klad
nlern,
n. eusv.Jana
,-ny.ní. kostel,sv.
„Jana
křt tvrziise'děl 1318 Vícek, později Kabá—
mezi Kladnem

a -—Buštěhradem.vVe '14-. _st.

tové-z Uj,1.4o8 Jan ze Sli-vna.

L.

po
„tunbyl_=farní: kostel, jehož podací patří: 1447 k.'_U. Jan Ša-tlo “z.K ovace.
.valo vladykám z_Dubí„později ještě jiným něm tu seděl 1484 Zikmund Valkoun
V 16. 'st. byla.tvrz pusta
zemanům okolním & 1389 také =dr,žit_elůrnz Adlaru.
Vrapickým, 1434 Anně vdově Štuková.

a U náležely. ke statku Ledeckému. L.
Později přip. k Moěidlanům a spustl okolo 1558 přidělenyAdamovi. Křineckěmu
1. 1450. Kateřina z Močidlan- prod. 1453 z Ronova
al. 1572 prodány 11.Do
ves pustou u sv. Jana Jindřichovi Lib brovici.. (H. X 342.)

šteinskěmu

z Kolovrat

_Odté doby

Úklady? Vklady? n. ves u Nesper

_patřil kostel (v l-. 1547 a 1612 opravo (Vlašir'ně),
vaný) k Buštěhradu. Fara zanikla ' v 17.1 Úlibice, ves u Jičína, ve 14. st. 5 far.
ním kostelem. . V Ú seděli 1355 vl.
st. (P. A X 516.__)

- Újezdec Kašovský, Kašovec i Ka z Řehce,

1397 Mikeš (1- 1423), pak

Ok.. ]. 1448 nabyl
šov, ves u__Žirče (Jaroměře) do r. 1448 Beneš 2 H ustířan.
_statek Heřmana Kaše ze Vtelna, pak jich Věnekz Černína. Petr Otmar : Ho
prod.
1527 Albrechtovi
Duchka : Kunratic a jeho potomkův lohlav
Od konce 15. st. seděli tu Kašové
z Ujezdce, od jehož svnů je dostal Bedřich
z Újezdce, těžÚjezdeětí z Ú. zvaní z Valdšteina. L. 1568 k. je Jindřich .ze
(Pavel, 1545 Václav, 1575 Mikuláš,. Jan Smiřic, jehož potomstvo (Jaroslav„ Jan
[1'i

1587] a jiný Jan).

[511615 k. od 't 1588, Albrecht, Vladislav 1' 1602 & Zik—

JanaZilvára z Pilníkova
k Žirěi (H. V. 977)

a přip mund

“j“1608)-'tu sedělo až do připojení ke

Kum'burku. Fara v 17. st. zanikla. Kostel

Újezdec nad Kladnem viz Ú u sv 1716 znova vystavěn. (H. V. 207, M.
“Jana.
xu 67)

Újezdec, Újez'd pod Kladnem (ve Úlice (prv. Úlici), ves u Stříbra n.
14. st. Menší Ú.),
vala prvotně'přísl.
vladyk Kladenských
'16 st. patřila část
1850 trvalo.

ves u Kladna, jež bý
Kladna, pak statkem
(1392 Boztěcha). Od
ke Kladnu, co do-r.
,

Újezdec malý viz U. hliněný.

s tvrzí, 1329 sídlo Markvartovo pak 1362
Jana, jehož potomci byli Úličkové z Ú.
Po nich seděli tu 1416 Sezema z Kocova,
1427 Duc : Vařin, od polovice 15. st.

Úličtí : Plešnic,
stol

kteří je měli do 17

Pak patřily hrab. : K 1e-n 0 v ě ho

Po
Újezdec malý, ves u Benátek ve far až dor. 1710, potom Širntyngárům.
nosti Luštěnické; v dřívějsích dobách též nich dědil 1789 Joz. Vác. Soyer z Brukse
dolní-řečený.
Držitele nelze zjistiti pro hurk a. Od r. 1833 drželi je Cecin
blízkost Velkého Újezda. v 16. st. patřil gárové z Birnic. Za naší pamětidržel

již k tomuto

Újezdec, Újezd plotěnný, pletený,

velkostatekEmerich Matzenauer.

(H.

x111.)

ves u Unhoště, l. 1354 statek Maříkův.
UllŠovy (pův.Volišovici, Vole
V 16. st. patřil k Buštěhradu a náležel šovici, obec. Volšovy), ves u Sušice,
kterou Břetislav ]. daroval 1045 kl. Břev
k němu až do r. 1850. (M. U. 221)

Újezdec v Šárce viz Šárka.
novskému. Ten ji držel asi do r. 1420.
jezdec velký zadní viz Boubín Potom uchváceny U. od světských, 1543
jezdec Vítův, ves, jež patřila 1413 dědičně prodány k Rábí, od něho odpro
jenž dány" a byly dlouho V' držení Kiocův

Hrzkovi Krlínovi ze Zahrádky,
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. Úliště — Úněšov

'z Dobrše.

V 18 st' patřily Dohalským Fara zanikla za neznámé doby; 11. 1787
zříz. tu lokalie

*_apřip. pak k Žikovu

a l. 1858 fara.

Kostel

'
liště, n dvůr na Opočensku, jenž 1876 přestavován.
Unčín,
H 1111č í n. ves u Chabařovic,
by 1534 pu“
Ullersdorf, ves u Hrádku, v níž byl prvotně dvůr, který měl Unka neb Uněj.
ok. ]. 1296 lilialní kostel. _Ves byla man Vesbyla 1335—1579 přísl. hradu Kyš
ským statkem1 který patříval ke Grab“ perka a patřila 1579—1850 k Sobě
šteinu.
chlebům.

' Ullersdorf

dolní, kostelní ves u Fryd

Uněbuz. obecně Něbuzy. samota se

lantu, která bývala Frydlantským man ve10-záp. od Nenačovic, již připojil Karel
stvím.

'

IV. 1366 ke kolleji Karlově. (Viz P. A. X.

_

Ullersgríin (prv. Ullrichsgrůn), ves 333)
Unehle, (v 12. a 13. st Unil) ves
u Vildšteina, 1185 statek kl. Valdsaského,
1448—1548 přísl. Šompachu, pak k Lokti u Stříbra. V 12. st. dostala se tu země
kl. Kladrubskému_
celá ves 1232
,a Hertenberku a konečně k Valhofu.

' Ullersgriin

(pův. Ullrich

ves u Hroznětína,

5g r 11'n)„ kl. Teplskému.

Od 15. st 1547 a prodána potomJiřímu Markvar

tovi z Hrádku.

patřil k Osrroxu

Ullrichsreut.

Od neznámé doby
zabrána

jež se přip. r. 1273 bylastatkem obce Stříbrské,

“jako přísl kl. Teplského.

n. manství_koruny České “pístům.

v Říši.
Úloh, ves u Klatov, v níž stál již ve
14. st. kostel sv. Petra, ňlialní ke kostelu
sv. Bartoloměje v Podolí. Od vladyk
zdejších pocházely rodiny, které se psaly

Úlehle &Svatoslav

Únějovíce

Odtud patřila k Tr

(obec. 0 11h o v i c c)

u Chuděnic n. s tvrzí, kterou

drželi 13ve79

Ctibor a 1404 syn jeho Jan (týž 1435?).
L. 1457 patřily Sezemě : Lomu a Do

rotě manž, pak Úňovským z Krás
z Úloha. Tito ného dvora (1491 Václav, 1524 Bu

drželi část ještě v 16. st. Část patřila
v 16. st. Obyteckým, část 1609 k Jindři
chovicům. L. 1620 patřil kostel k Běši
nům, později celá ves

rijan, 1538 Václav Pětipeský)

k. je obec Domažlická
r. 1547, kdež zabrány.

L. 1538

a držela do
Byly pak od r.

1549v drženíMarkvartův

z Hrádku,

Ulsítz. prvotní název hradu Grabšteina. od r. 1626 patřily k Bystřici a Kocům,
Úmonín (i Húmonín), ves u Kutné asi od r. 1670 k Chocomysli a pak k Chu
hory, po níž se nazýval r. 1289 Jan z Ú. děnicům. (H. IX. 54.)
Později tu byla tvrz, na níž se ve 14
Uněklasy (obec. Vonoklasy, dříve
pův.Uněklasi), ves
a 15 st. rodiny střídaly. V 16. st. seděli iOnoklasy,
tu Hašové z Újezda, od r. 1535 Sa u Zbraslavě, jež se přip. r. 1227. Tehda
lavové z Lípy, (Jan 1- 1565, Jan ml. část darována ke kapli sv. Václava na
1' 1587, tohoto synové, 1603 Mikuláš). Po hradě Praž. Od 14. st. byly manským
r. 1624 přiženil se sem Oldřich Sezima statkem služebným ke Karlšteinu. Václav
z e S ku h rov a a skrze dceru tohoto man byl 1409 podmaršálkem král. dvoru.
dostal se sem Adam Lev z Říčan. Později Co nebylo manstvím. patřilo ke Mokro
tu seděliPopovští ze Šarfenbachu, psům (pak ke Zbraslavi) a Dobřichovicům.

od r. 1706 Robmápové

z Suché.

Uněše, potok Lachovsltý (1255)

V l. 1719—1738 patřil Ú. k Malešovu
Úněšov, ves u Touškova n s tvrzí
& 1746 k od jezovitův. Pak připojen ku ve 14.' st. ves farní. _Podací páni byli
Křeseticům. (H. XII. 266.
1365 Jindřich, 1371—1382 Bedřich z Vi—

Úmyslovice

farní ves u Poděbrad, nařec 1389 Petr 'z Krašovic.1300
Sezema z Pušperka,
1435 Oldřich

jež patřila od nepaměti ke hradu Podě
bradskému a též od nepaměti byla farní
Ok._l.l 1291 vysazena právem záltupním.
K Poděbradům patřily Ú. aždo r 1850.

Všerubec

ze Slavic.

Kromě toho

byly tu drobné statky. Vilém Pod mokl

ský z Prostiboře

prodal Ú. ok. [.
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Únětice — Urbanice

1530Linhart0viMarkvartovizHrádku zeleného, tak že ho půl s předními obě
ma nohami viděti, ale pod tím hájem
1676 k Podmoklům, 1676—1850 ke Kru téhož jelena jedné nohy zadní a nohy
kanicům. Fara zanikla v 16. st. Kostel půl též viděti jest.
nice (prv. Unici), dvůr popl. u Městce
1. 1,738 znova vystavěn. (H. XIII.)
Unětice, far. ves u Prahy, jež se přip. na Křivoklátsku, někdy manství ke Hrádku
r. 1233 a patřívala s kostelem (r. 1357 Křivoklátu. Odtud psali se U ničtí
a patřil pak lt Nekmíři a Bělé, 1659—

farním)ke kanovnictví kostela Praž. z Hracholusk.

Kostel prý založen Olí. l. 1132 skrze
Unice, ves u Strakonic, kterou Bavor
kněze Zbyhněva. Král Zikmund zastavil ze Strakonic daroval řádu sv. Jana.

. (1420) Janovi ze Suchdola, po němž
následoval 1420 Jan Kerunk z Lomu.
Avšak byl tu také dvůr probošta u
Apolináře a jiný zemanský. Kapitola
plativši Ú., držela je do r. 1850
Chrašťanůmf Kostel ]. 1770 znova
stavěn.

Úněvice viz Únějovice.
Unhošť (staroč. Únhošr.

Unterreíchenštein vizReichenštein.

Upa, řeka, přip se r. 1260.
sv.
Upa., starý název města Trutnova.
vy
pa velká, far. ves u Maršova, která
ke vznikla poměrně pozdě, ale v druhé po
vy lovici IS. st, rychle vzrůstala. L. 1788
vystavěn tu kostel a zřízena fara.

Uphofen, n. manství koruny České
v 16. st. v Říši.
,
Úpice, t.j. Malá Upa, město nad Úpou,

Aunhošť, t.j. Unihostův dvůr), město.

Ve 13. st. přiměřeny tu lány k Menšímu již r. 1368 městečko s farním kostelem.
městu Pražskému . králové jsouce v.držení Ú. patřívala ode dávna ke hradu Visem
vsi U. dali ji měšťanům pod plat. Král burku. L. 1421 Slezané v . muže, ženy
Jan daroval podací kostelní 1329 křižov a děti mečem hubili a jazyky jim řezali.
níkům s červ. hvězdou. Tehda byl již Po prodání panství Visemburského (1509)
k Náchodu až do r. 1850.
U. městečkem. Ve 14. st. byli zde dvo držena
rové svobodní, z nichž vycházely platy L. 1625 vyhořela is kostelem, který pak
mansionářům v Praze. Část patřila iklá znova stavěn1 ale teprve 1700 dodělán.
šteru sv. Jiří, od něhož ji Karel IV. vy Kromě toho vystavěn 1700 druhý kostel
bavil. Podací kostelní osobovali si 1375— sv. Michala. L. 1859 zřízeny tu c.k.
1407 zase králové, avšak křižovníci brali úřady. Erb: Zlatý štít na něm hnědá
do r. 1421 plat z městečka. Od r. 1382 ostrva 0 čtyřech sucích, po obou stranách
patřil plat ke hradu Nižburku, sice mčko. této písmena e a nad štítem zlatá koruna.
ke Křivoklátu. Asi od r. 1465 dáván z části
Úpohlavy (pův. Glupoglavi, staroč.
plat do Buštěhradu (později i jeden dvorec Hlúpohlavy).
ves u Třebenic, jež pa
ke Kladnu). Od krále Vladislava II. obdržel třila r 1228 ke statkům kláštera sv. Jiří
U. svobody. Ferdinand !. udělil mčku. erb (kro-ně popluží, které náleželo klášteru
(_1532), trhy a jiná práva, jež 1567 po Kladrub.). Zástavou dostaly se 1436 ke
tvrzena a 1537 ujištění, že nebude od Košťálovu a drženy asi od r. 1460 ke
Křivoklátu prodáno a kdyby bylo s to Mšenému. Po vyplacení Třebenic drženy
se ohraditi, že má býti přičtěno ke král. zase ke klášteru a od 17. st. řízeny
městům. U. potom zastaven a dostal se z Čížkovic.
1558 na díl Václavovi a Bedřichovi purkr.
por, ostrov pod Mělníkem, jenž se
z Donína.
Byv později vybaven zůstal v 17. stol. Vopor nazýval, a dvůr asi
při Křivoklátě a po jeho prodání byl v 18. st. založený. (B._'M. 748.)
ochranným městem vrchnosti Křivoklátské.
Upor, část Vřeskovic, (vlastně ulice),
L.1715 kostel přístavbou rozšířen a 1850 jež se tak v l. 1409—1456 nazývala.
Urbanice, Orbanice (pův. Urba—
tu zřízeny c. k. úřady. V U. narodil se
malíř Tkadlík 11“1840) Erb: Modrý štít, nici), ves u Přelouče n. s tvrzí. Ve 14.
v němž jelen přir. barvy se zlatými rohy st. byly rozděleny na tři statky. V 15.
a zl. oboječkem na hrdle vycházeje z háje st. spojeny v jedno. Po Vaňkovi Bečváři

Úřeůovice — Ústí nad Labem

spadly na krále a darovány 1467 Slava
tovi z Chlumu, který 1486 práva dě
dicův Vaňkových koupil. Připojeny k Pod
hořanům, 1568 přiděleny ke Svojšicům,
před r. 1620 ke Svinčanům a 1623
k Cholticům. (H. l. 210.)

Úřeňovice (prv. Úhřiněvici),
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k Roupovu' a po r. 1711 k Chuděnicům

(H.,lx. 57.)
Usobi, městec u Něm. Brodu, prvotně
ves, která měla ve 14. st. faru a patří
vala 1379 k arcibiskupskému zboží He
raleckěmu. S ním dostala se zástavou

ves v držení Trčků

z Lípy

a patřívala

u Kostelce n. 0. n. s tvrzí, jež se 1387 dlouho k Lipnici. V letech 1559—1606
přip. L. 1400 držel je Mikeš : Hoděčína, držena k Jeníkova. Když se 1606 synové
pak drženy do r. 1528 k Ledské. T. r. n. MatyášeŠtubíka z Kynikšteina
dostaly se Mikuláši a Janovi ml. Abso— dělili, dostala se za díl Jiříkovi, jenž 1608
lonům z Ledské, jichž rod (1583 vesnilee přikoupil. L. 1615—1628 držel
Jan, pak Mikuláš, 1607 Johanka.) tu do ves U. Petr Š. Po něm následovali Haid
z Bukovn,
1655 Kateřina
r. 1609 seděl. Přiženěním se sem dostali lerové

Talackové

: Ještětic

(Mikuláš,sy Freislebova,

1677AugustinŠenovec

Rod jeho tu seděl po
Od r. z Ungrsvertu.
od nichž léta. V 18. st. patřilo Ú. k Heralci, ok.

nové jeho. 1661 Adam Jindřich).

1665 vládli tu Oprštorfové,

(H. ll. l. 1750 odděleno a bylo samostatným
statkem do r. 1850. L. 1653 založeny
L. 1785 k. je Leopold
z Grynhofu, jenž vy
u Bezdružic, po níž se nazývali r. 1237 Fučíkovský
bratří Přista, Matěj a Jaroš, ale zdá se, jednal, že bylo . na městys povýšeno.
že se správně jmenuje O řešín
(srov. V l 1805—1813 byla tu velká vojenská
Ořechov, Orašice a Ořešice). L. 1379 nemocnice. Erb: Modrý štít, na něm
tu bylo několik statkův. 1540—1850 na trávníku kostel (podle něm. názvu
Pollerskirchen) s věží, cihelnými střecha
patřil k Bezdružicům.
rni, zl. křížkem a křovim za kostelem.
Úřetice viz Úhřetice.
přip. k panství Castolovskému.
179.

Uřešín. Řešín

(něm. Róssin), ves kostelní knihy.

sová, Vuso vá (v starší době
Úřetov, vymyšlené místo, jehož nikdy
i Húsová), n. ves v okolí Benátek v 16.
nebylo.

Úročnice (staroč. Lhota

st. pustá. Po ní psali se Húsovci

ze

Úročuí), Všej am, jichž předek byl Milota (1401).

ves u Benešova, jež se přip l. 1342.
Patřívala ode dávna k újezdu Vadslav

stí. ves u Humpolce, po níž se nazýval
r. 1257 Masuna z

V 15. st. bylo

skému, s nímž připojena k panství Kono přísl. klášterství Želivského,
s nímž
pišťskému.
přešlo v držení Trčků a patřilo k Lipnici.
Urtinovíce, Urtvinovice, Ortvi V l. 1559—1606 drženo k Jeníkovu, od
novice, dvůr u Lincovy hory, po němž r. 1608 k Úsobí, od konce 17. St k Bran
se psávali Ekhartové
z ., bezpochyby šovu & pak až do r. 1850 zase k Jení
rodina z Budějovic pocházející. L. 1633 kovu.
byvše na polo zpuštěny koupenv k Třeboň
Ústi. ves u Nové Paky, 1395 sídlo
skému panství. I... 1661 vystavěn tu ka Jana Předslavce V 15. st. . spustlo,
menný dvůr.
patřilo do r. 1540 k Bradlci a odtud
Úsílov, ves u Kdyně n. s tvrzí, l 1379 ke Kumburku až do r. 1850.
statek Břeňka ze Skály,
1404 Elišky,
sti, n. ves, snad nynější mlýn a cha
dcery Vilěmkovy, od r. 1451 Jana Výrka lupy pod Kočovem u Plané. Vyskytuje
: Ryžemberka a od r. 1464 tří jeho se poprvé !. 1379 jako přísl. Kočova,
synův a 1509 Jana, syna jednoho z nich. s nímž k 1602 k Plané. Ves stála ještě
V 16. st. seděli tu Přichovští
(Zde r. 1665.
Ústí nad Labem, kr. město, prvotně
bor. 1545 Jindřich, 1559 Jan), po nichž
dědili Vidršpergárové
(do r. 1624). trhová ves a hrad. Onano přip. se v zá
Po vystřídání několika rodin držen napřed kladním listu Břevnovskěm (993). Ze
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Ústí-nad

Lůžnicí—ií—“Ústí “nad'ťóll-licí

cla zde vy'bů'anéh'o brali 'něk-teří duchovní Fichtenbaum, jenž vyda'l 1614 popis
užitky L. 1186 vdával tu kníže Bedřich města a básně svých přátel na ně'. Nej
Ecem—_svou za mladého Míšenského znamenitější rodák je Rafael Mengs (nar.
Václav ] dar0val. !kostel zdejší “němec 1728) Erb. Červený štít a na něm český
kému řádu. Přemysl ll. založil tu hrazené lev se zlatými drápky, avšak má na hla\ě
město-.: Hrad -a město zapsány Otíkovi brněnou kukli se zl. složenými křídly a na
Branibo'rském'u'- za propuštění Václava předních nohách brněné halenky.
Ústí nad Lužnicí, Sezimino, obecně
kra'levičeí-fale zástava ta zrušena (1283)
Asi ok. l: 1200 založen tu špitál, který Starý Tábor, n. město,nyní ves prvotně
-2pravovali křižovníci s červ. hvězdou . „asi také ves, Zpojmenovaná po ústí potoka
(Král Jan: potvrdil 1325 svobody při za Kozského. ale Vítková založili tu město,
ložení města ',udělené & 1327 a 1334 ne-li před r. :t 26-1, kdy již tu stál klášter
n0\ě přičinil. Všechny ty svobody ]. 1335 dominikán.. tedy jistě po r. '1268, když.
po ohni zase obnovenv na 1339 nově blízké Hradiště spustlo. Ve 13. 51.se v okolí
přičině'ny.KarellV. pokládalÚ. mezi města, ryžovalo zlato. L'. 1317 b)l tu pánem
jež se mohla zastavovali-. Ve 14. st. byly Sezema s bratrem, předkové Sezemův
tu dvě fary, sv. Maří &sv Vojtěcha obě z Ú. Synové Sezemovi byli Jan (1-j.137o),
královské a založeno v nich někollik oltá Oldřich (1-j.1379l
a Sezema (1- 1386).
"řův. Král Zikmund- zastavil U. 1423 Potomci Janovi a Oldřichovi rozdělili Ú.
Bedřichovi markrabí Míšenskému'- kromě na čtvrtiny a šestiny, zejména měl Oldřich
platu,\který vydavani-byl Albrechtovi Šen (1' 1420), vnuk Oldřichův, čtvrtinu, 'Jan
.kovi z Landšperka. -V l. 1423—1425 hro Plešský,vnuk.lanů\', šestinu, jitýjeho vnuk
zila zkáza městu Ú., ale vždy se odvrátila. Beneš čtvrtinu po otci &čtvrtinu a šestinu
L. 1426 tropila posádka- zdejší loupeže. koupenou od d\ou synů Janových (1409)
proto Čechové přitrhli do krajiny a oblehli a podle toho i díly na podací farního
Ú. Vojsko Míšenské. jež přitáhlo lk vy-ba kostela. L. 1414 zdržoval se tu M. Jan
vení, poraženo dne 16. června na Běhání, Hus, a v ty doby ujalo se tu jeho učení.
město pak dobyto a vypáleno, že po čas Po 'Benešovi_.dědil bratr jeho Prokop, ale
bylo pusté. Hejtman- jeho Jakoubek ze Oldřich jej se všemi husitsky smýšlejícími
Vřesovíc osadil je lidem českým a český z města. vypudil. .Vypuzení přibravše si
jazyk tu'panoval do 16. století, až při přátele »ztekli město, aby je učinili stře
livu z okolních vesnic německých podlehl diskem odpo'ru (1420), ale davše. za ne'.
L. 1538 město vyhořelo. L. 1546—1547 dlouho přednost hoře Hradišti,'vypálilř
Ú. zachovalo věrnost Ferdinandovi l.,začež
. i s klášterem a kostelem a převedli
mnohými svobodami obdarováno. L. 1618 obyvatelstvo do nového Tábora. Pusté
přidali se Ústští k odbojným' stavům.-Ok. město zůstalo majetkem Táborských, ale
l 1625 provedeno obrácení jich na ka přece tu byly dvory. Od 17. st. říkalo se
tolickou víru; jen někteří se vystěhovali. místu Starý Tabor, který nážev jméno Ú
Sužováni od vojska přespříliš; !. 1631 zatlačil. Na poč. 19. st. zůstaly tu jen mlýn
město od Sasů vypáleno a potom váleč a popl. d\ůr. Působením A. Svatoše zalo
nými běhy spuštěno tak že ještě _1658 žena tu v l 1828—1830 nová \esnice
čtvrtina domů' byla pusta. -L. 1622 zalo a po r 1835 kap le.
ženy kostelní knihy. V 18. st. 8 l. 1813
Ústí nad Orlicí (něm. Wildensdzwert.
město od nepřátel ušetřeno
Od 17. st pův. Wzllz'elmswem'n,město založenéasnad
město velmi málo rostlo. L. 1831 mělo i hrazené skrze Viléma z Drnholce (1249—
jen 321 domů a-1759 obyvatel. Ale potom 1265), předka pp. z Kounic a z Rychnova.
skrze neobyčejný rozmach průmyslu a vý Synové jeho Heřman z Rychnova a Oldřich
hodné spojení železničné rostlo tak.“žel. z Drnholce ('I- 1273l ještě je drželi, ale
1890 mělo 25.000 obyvatel v- 1400 do potom vybateno. Král Václav II. zapsal
mech. V U."narodil se 1520 Fabian Polirář, Ú. (1289) Bedřichovi markrabí Míšen
“znamenitý malíř. Také se tu narodil J. A. skěmu, ale vybavil je zase a daroval 1292

Ústské děkanství ..— Úševice

nově založenému klášteru

Zbraslav-
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Staly se samostatným-zbožím satvrzí, jež

s.-kému, který však pro nátisky okolních drželi Hozlaurové do r. 1616. Odtud do
šlechticů .jen skrovné užitky zvněhobral. r. 1630 držel je Petr Vok Kořenský
Připojil Ú. ke hradu [.andšperku, který z Terešova.
L. 1630 k. k Bechyni &
pustil1356k biskup'ství'Litomyšl
vl. 1677—1850 patřily.kŽelči. (H.Vll. 825)
ské m u. Po r.ozebráni statků biskupských , Ústrašín, ves u Pelhřimova n. s tvrzí,
po r. 1420 drženo Ú. ke hradu Landš na 'níž seděli 1354 Heřman, 1361—1394
perku.- L. 1499 obdrželo město. výsadu Mareša s ním Vojek. Tehda tu byl farní

na vaření piva. "Páni : Pernšleina pod
porovali zde řemesla a cechy svobodami
dařili. Měšťané obdrželi 1567 svobodu,
abyvo statcích svých řídili. V 16. stol.
připojeno Ú. k Landškrounu. Adam Hrzán
utiskoval měšťany, Synové jeho potvrdili
1619 svobody městské. L. 1626 založeny
kostelní knihy. Karel. : Lichtensteina
koupiv Landškroun ujímal městu živnosti,
jež jim nenavrácenv ani l. 1641, když
jim svobody potvrzeny. Po rozmanitých
útrapách vyhořela 1705 část města. Mimo
nátisky úřednikův zkoušeli pak běhy-vo
jenskými. L. 1770 obdrželi královské po
tvrzení na svobody a stavěli kostel (dok.
1776). L. 1795 uznáno
.od knížete
za svobodné město. L. 1845 jelItu první
vlak po dráze. L. 1850 stalo se U. sídlem

kostel, ale již 1410 patřil Ú. vladykám
Prosečským a pak k Proseči. L. 1549
patřil" k Božejovu; pak zase k Proseči do'
r. 1707 a v l'. 1707—1850 k Božejovu.
H. IV. 188.)

Ústupenice,

dvůr a tvrziště u Sedlčan,

staré sídlo Vítkovců, 1318 bratří Přibyě
slava, Rynarta a Dobeše (+ 1346), synů'y
Jankových. Potomci jich : Maršovic Po
nich se vystřídali Renvald (1382) a synové
erbu lva. l.. 1410 koupil._polovici Přech

z Olbramovic.

Ok. 1450 patřily již

ke Chlumci.

Úsuší, ves u Sedlčan n. s tvrzí, 1387—
1395 sídlo Janovo, po němž následoval
Odolen (1401—1417) s bratrem Janem
(ten od r. 1402 na Knovicích). Potomci jich
: Ú. V 16'. stol. patřilo
c.. k. úřadův a l. 1859 celé město vy byli Valovští
dlážděno. V Ú. narodili se Leop. Jansa, k Osečanům atv l. 1665—1850 ke Kno

J. L. Lukes

emailů"

a Mat.

5331113. (1- 1830).

štít, u jehož spodu jest stříb

vicům.

Úsuši,

tvrziště mezi Drahobudici a

h—ršdbaÉ—Éřinkami, za ní vyniká dům Sobučínem u Kouřimě.-(P. A. XIV. 373.)
radní s'věžkou, 'cihelnými střechami a zl
Úsuší, n. ves u Len, jež patřila 1367
makovic'em'i“ (Zeiner, Ústí n. 0. 1880.)
Chotěšovskému. Po r_ 1420 \'y
Úštské-"děkanství cm mi mna klášteru
hubená a 1469 byly tu pustotiny.
Ú. obsahovalo ve 14. a 15. st. kostely
-Úšava, ves u Tachova n. s tvrzí, kterou
a' fary: Ústí n. L., Předlice, Trmice, Ře
hlovice, Žim, Bořislav, Brozanky, Rtyni,| měli 1353 Oldřich Dresvič a 1417 Martin

Roudníky, Tuchomyšl, Modlany, Krupku,j Reindl, předek Rendlův

: Ú. Držitelé

a Perglá
Chabařovice. _Habartice, Chlumec, Všebo- *tito, jako i Majtolárové
řice, Skorotice, Chvoien Český, Nakléřov. rové v 16. st. byli many hradu Tachov
Komonín, Zežice, Mojžíř, Valtířov, Svadov, ského. Jeronym della Porta postoupil
Držena
Bukov, Lipovou, Čermnou, Jilový. Roz U,.Veronice Kateřině Bryslové
bělesy, Schónborn', Libouchec, Petrovice— 'pak- (1651—1728) k Pořejovu a _odtud
'
vše v Čechách; kromě“ toho v Sasích: do r. 1850 k Tachovu, (H. XIII.)
Olešnou, Markvartice, Kotlavu, Jindřichov. 'Úševice, far. ves u Teplé, jež-se přip.
Strupyni, Královský kámen, Rynarec_ Bo r_. 1273 jako majetek klášter—a Tepl—
houněvice, Rosental.
ského, ale nestála na nynějším místě,
Ústrašice, ves u Tábora, kterou pro kam přeložena ]. 1341 & přidány k ní
dali bratří 2 Kraselova
před r. 1541 role pusté vsi Kapelce. . byly do r. 1850

VolfoviHozlaurovi

: Hozlau, drženy majetkem kláštera. V-_15.st. seděli tu snad
pak“ do r. 1558. ke Bzí. Před r. 1589 nápravníci na tvrzi a narodil se tu Jan
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Trleš

Úsc, Úštěk _

ze Stanovišť,

Útěchov-ice

jenž žil 1486. leje v Litoměřicích,

L 1790 tu zřízena duchovní sprava.

tak že Ú. ce

lc'mu řádu, ale dvěma kolejím patřil. Stav

Úšf, Úštěk (stě. Usč, Husč), město ten trval do r. 1675 kdež kolej sv. Kli
Jak se zdá, připomíná se 1057, 1088,
1218 v základních listech Litoměřickýcli
a Vyšehradských Asi ve 14. stol. založeno
na místě dřevní vesnice. město, jež Petr

menta druhou část koupila Ú. držen od

tud k Liběšicům. L 1680 zdvihli se Ústští
se sedláky proti vrchnosti, avšak, ztratili
5\é svobody. Asi v ty doby se U. něm
z Michalovic
(1361) králi podal vman— čila. L. 1850 stala se U. sídlem c.k.
ství. Rod jeho držel U. ještě 1. 1391 dě úřadův. Erb: Štít modrý, u zpodu střib.
dičně, ale zastavena byla již 1387 Jindři hradba se stínkami, branou otevřenou a
chovi Škopkovi z Dubé. jenž ji do černou mřeží vytaženou; za hradbou dvě
koupil (T 1395). Od té doby tu byl hrad. čtverhranaté věže s okny, címbuřími.
Asil. 1404 dostala se Ú. za díl Jin cihelnými střechami končitými a zl. ma
dřichovi mladšímu synu ('l' j. 1416), ie kovicemi. Mezi věžemi jest erb Škopkův,
hož syn Jindřich záhy zemřel. Qědil ok. zl. štít s černými ostrvami, přikryvadly
]. 1418 strýc Aleš, ale prodal U. 1426 týchž barev a zl. slož. křídly s ostrvami.

VáclavoviCardovi : Petrovic,

Tento (H XIV)
Úštěnovice,

přečkav syna zemřel 1-.471 Dědil po něm

zeť Sezima

z Ústí

Uštěnovec

(staroč.

(1- 1487), jehož Úsčenovice,v 16 st.Aušťanovice),

synům . 1497 z manst1í propuštěna. Sy
nové Jan a Václav měli po polovici. Onen
hradil město a stavěl 1525—1526 věže
nad branami. L. 1536 obdařil město
svobodami & potvrdil víru pod obojí.
V držení jedné polovice následoval
po Václavovi syn Bedřich st. (1- c. 1550).
pak synové Jan Burjan & Bedřich a od
r. 1574 onen sám. Dědila po něm manž.
Bonuše z Veitmile, a její druhý manžel

z částidrženíkláštera

statky darovány 1621 koleji

Kršřtákovi

n. ves u Podmokl

(Touškov,a)

jež se

1364 přip
Od 14.
st spatřila k Pod
moklům
a spustla
v 15.

Úštice (pův. Úsčici)i

u Netvořic

Úštětice ves

iež se přip. r. 1205 jsouc

Ostrov.,jemuž

ji daroval před tím Boletěcn. Na druhé
části seděli zemané (1318 Duchon, 1381
Havel a Ctibor, 1417 zemané Korkynští).
Oboje bylo od r. 1420 v držení světských
Jan ze Šternberka (j'1595), Násle a patřilo 1495 a v 16. st. ke Konopišti.
dovali pak syn Zdeněk, máti jeho Apo Sice tu býval také svobodník
Útěchovice, ves u Mimoně n. s tvrzí,
lena : Valdšteina (druhá manž. Janova)
a sestry této. Od těch dostaly se 3 díly 1322 statek Mikulášův. Později tu seděli
zámku, část města, předměstí České a Blektové
z Ú. (Hanuš, synové jeho
Hanuš a Jindřich 1409, Příbek 1423,tři
Německé 1617 Mikuláši : Gerštorfu.
Jiná část města patřila od r. 1574 k Ro— Janové bratří 1429 a j. v.). L. 1444 vy
chovu a dostala se po Bedřichovi (1- 1582) paleny U. od Lužičanův. Tehda a v po
dceři Mandaléně a jejímu manž. Kryšto tomních dobách byly přísl. hradu Dě
fovi z Valdšteina. Části té nabyl 1616 vína od něhož prod 1578 k Vartem
Adam Kryštof Sezima z Ústí.
herku. V l. 1621—1659 patřily k Břev
Na druhé polovici následovali po Ja ništi a 1659—1850 k Mimoni.
Útěchovice i Útěšovice (staron,
novi (1-c. 1539) synové, z nichž Jiřík ujal
Po něm držel
. syn Jan (1—1617). Gutenómnn), ves u Pacova ve farnosti
Syn jeho Jiří Vilém zemřel 1621. ale Vel. Chýšky, l. 1410 majetek kl.'Stra
statek jeho všechen v pokutě ujat. Podob h 0 vs ké ho. Král Zikmund napsal U. 1421
něž odsouzen i Adam Kryštof a oboje Maršíkovi Tluksovi z Vokova a 1437

jezovit

Táborskému, od něhož se

ské u sv. Klimenta v Praze. Též dostaly před r. 1460 obci Táborské.

díl Mikulášův zabrán

a darován 1622 L. 1530 patřilyVáclavoviRobmhápovi
Janovi hrab. : Merode. Ten daroval z Suché, dědičně drženy pak do r. 1561
1628 týž statek jezovitům k založení ko k Pacovu & odtud — 1850 k Chýšce.

Úterý
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——Úžice

Úterý (nčm. Neumarkt, lat. Navum Byl vždy filiálním a fara zřízena l. 1876.
forum), město 11 Bezdružic, prvotně ves, (M. V. 18.) Erb: Štít modrý, u jehož
kterouž král Vácslav I. daroval Konstancii, zpodu „trávník, na něm v pravo strom
mateři své a tato r. 1233 klášteru
lípa; v levo tvrz s hradbou stříbrnou se
Teplskému
prodala. Opatové vysadili stínkami a vraty & v ní věž čtverhra
ves právem německým za »nové městeč natá s okny, cihelnou střechou a zl.
k0c. Od 14. st. se tu také připomíná makovicemi.
farní kostel. L 1459 dostalo Ú. od krále
Úzdičov (obec. Oudič01),
dvůr
výroční trhy. L. 1475 dostal ie Bohuslav u Broučkovy Lhoty u Tábora, n. ves, 1318

ze Švamberka al. 1477 držel je Jin statek Ješkův a 1390—1415 Peškův
dřich z Plavna k Bečovu. Po r. 1486
(1415 Buškův). Až do 1. 1547 patřil
zase klášteru navráceno. Erb: Zlatý štít. obci Táborské
a později k Jeníč
u jehož zpodu havran se zl. nosem a no kově Lhotě.
hama zlatý prsten s červ. kamenem držící,
Uzelec, n. ves, která bývala (podle
na vrchu jedny černé rohy jelení.
popisu Palackého na str. 602) v býva
Útěšice viz Otěšice.
lém Rakovnicku.
Utín (něm. Uttendorf, lat. Otlom's(?)
Uzenice (pův. Huzenici), ves u Břez
víl/aj, ves u Přibyslavě, jež se přip. r.
nice, jež se přip. r. 1228 mezi statky
sv. Jiří. Král Zikmund při
měšťana Brodského. kláštera
a v l. pojil U. ok. l. 1420 ke hradu Hluboké,
ale
nějaké
desítiletí
potom drženy ke Zví
1499—1850 k Polné.
kovu. L. 1540 přiděleny k Orlíku a když
Útlice tolik co Údlice (v Plzeňsku). proměněny ve statek zpupný, prodal je
Útvina,
městec u Bečova. prvotně Kryštof ze Švamberka
(1577) Janovi
kostelní ves, která ještě r. 1354 k Pří st. a Vilémovi, bratřím Vrabským
lezi, patřila, ale od r. 1365 bydlíval farář z Vrabl. Od té doby patřily k Drahe
v U. Ú. patřila od nepaměti ke klášte nicům.

1258 a 1265. Čeněk : [jpého nabylÍJ
1351 od Tunlina,

V 15. st. držen

k Šicendorfu

ru Milevskému

a proboštstvíToužim

skému. Poněvadž Ú. po r. 1465 vypá
lena, povolil král Jiří Janovi z Vře
sovic, aby přenesl práva městská 2 U.
na nové mčko. Toužim, ale že . znovu
osazena, zůstala jí také městská práva
a držena do r. 1850 k Toužimi. V 16. st.
byl tu manský statek (do r. 1599 v dr
žení Hasišteinských : Lobkovic). L. 1660
založeny kostelní knihy. Výsady od vrch
nosti dány 1608 a 1658. L. 1784 U.
vyhořela. Erb: štít zlatý a na něm čer
vené srdce.

Úval (v posledních stoletích Úvaly),

Uzeničky (pův. Huzenici čili Uze
nice menší, jinak Německé), ves
u předešlé n. s tvrzí, 1364—1399 v držení

pp. z Křikavy al. 1442 Racka z Dlou
hé vsi, jemuž Písečtí tvrz vypálili. L. 1517

držel je Jindřich z Kojakovic,
patřily do r. 1537 k Blatné.
=“

je Jan Běšín

z Běšin,

pak

L. 1537

po němž

následovali synové Zdeněk a Bedřich a od
r. 1579 onen sám. Syn jeho Zbyněk Jiří
prodal U. 1617 kDrahenicům. (H. XL

249)
Úzka (něm. Amy. pův. Usk r. 1359,

městečko 11 Č. Brodu, jež se přip. okolo r. 1606 Ausszjg, Wildóac/z), potok Cho
r. 1300. L.. 1413 je držel Jan Papák. mutovský, 0 němž mluví Kosmas k r. 1110
V 15. století (1426) patřila polovice ke řka. že při něm leží jedna z pěti krajin
hradu Škvorci a polovice k Hostyni. Tato Luckých.

přikoupena 1560 také ke Škvorci. Jin
dřich z Stezova na Hostyni vystavěl tu
před 1. 1489 most a odtud tu clo vy
bíral. L. 1507 U. od Kopidlanského vy
pálen. Kostel přip. se tu teprve od 16. stol.

Úžice, staroě. i Húžice,

farní ves

u Uhl..Jan0vic, r. 1284 sídlo Hroznaty z Ú.,
ale nedlouho po tom (1291) byly rozdě
'leny. Jedna polovice patřila k Ratajům
& druhá snad k Talmberku. Před r. 1377
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Úžice .— Vahan'e'č

byl tu farní- kostel, jehož podací patřilo
l. 1377 k Ratajům :a. od r.-'1414'k'I'alm'
berku. Talm-berská polovice" lt. 1552 také
k Ratajům. Fara- zanikla v 17. st. L. 1782
tu-zřízena lokalie a 1854 fara.

Úžice ves u .Velvar.. ode dávna statek
zemanský (1405 Pešekr'j- j.'1417). Později
patřily ke Chvatěrubům, 1565 přiděleny
ke 'Kozonímu a 157oik. zase ke Chvatě
rubům a konečněpřip. k Jeviněvsi.

V
Václavice viz Vads;lavice.
sv. Václav., ves sv. Vácslavafves

Vadkov,

jiné jméno Lhoty východně

od Chotěšova ve 'farnosti Litick'é.
_
v přímém Sousedství Mostu a část Ta
Vadslavice (pův. Vadislavici;
sovy hory, jež náležela r. _1238 klá čeleď Vladislavova, protože se jméno Vladi
šteru Zderazskému a jemu 1301 slav jako _Vadislav vyslovovalo, odtud
potvrzena. Klášter zastavil ji 1456 Janovi i-druhdy Vladislavice),
far. ves n. mě
z H 0 ch a 11z 11,jehož syn Melichar ji prodal stečkovu Benešova. Kostel farní patřil
141.2 synům Jiříka z Poděbrad.' Odtud již před r. 1290 křižovníkům s červ.
patřil ke hradu Mostskemu & vletech hvězdou, byv jim i s újezdem čili statkem
1507—1850 obci Mostské, Pokus ves tu okolním od králů darován. Od 1. 1341
vyplatiti (1532) se nezdařil-.
byl újezd v zástavním držení Oldřicha

Václavice viz Dobenín.

z Kostelce.

Poddaní se po r. 1342 sami

Václavy (prv. _,Václav) ves u Jese vyplatili a obdrželi 1352 od krále dů'le-'
nice jež patřila do r. 1587 k Šanovu žité svobody. Asi od těch dob byl újezd
&odtud k Petrovicům. L 1615 seděla tu v držení kapitoly u Všech Svatých.
Barbora Hrobčická
z Rohatec majíc Podací kostela měli ob čas nejv. mistři
t'u ves odkázanou. Později přip. ke Vše křižovníkův a kapitola u Všech Svatých;
Po r. 1420 zastaven újezd zase ke hradu
sulovu. (P. A. VII. 374.)
Vacov, far. ves u Volyně, v níž byl Kostelci a s ním připojen ke Konopišti._
farní kostel již před r. 1359. Podací jeho Mezi tím městečko skleslo na ves (před
náleželo několika rodinám vladyckým r. 1454) L. 1600 učiněn pokus o v_y
v okolí. Václav Koc : Dobrše vystavěl|placení, ale jižl. 1602 újezd dědičně pro
tu kostel (1588) a daroval velký zvon dán vrchnosti Konopišťská. V 17. st. za
Od 17. stol. do r. 1850 patřil V. k Pře nikla fara, ale 1. 1842 tu duchovní správa
činovu. L. 1664 založeny kostelní knihy, 0bnovena._ .Od r, 1867 byl tu farářem
ač tu fary nebylo, která'teprve 1709 zří V. R. Voříšek. (M1 B. lll. 15.)
zena.
'
'
Vahančice, dvůr u Golč. Jeníkova, n.
Vacovice. n. "ves v Žatecku, po níž ves jež patřívala kl. Vilémovskému,
sepsali 1295 Jaroslav a syn Petr, 1318 od r. 1420' rozličným držitelům zapis-

Ivan," 1439 Petr a' později Saskové ným -a od r. 1580 k Jeníkovu. Při dě-v
: Vacovic. V 16. st.-se již nepřlpomíná. lení panství Jeníkovského l. 1600 dostaly
Vadčice (pův. Vadčici ode jmena se Veronice Libenické vdané Robmha
Vadek—Vladlslav), ves u Pelhřimovajež pové Potom tu vystavěna tvrz. Od sy
se přip. r. 1300 jako majetek kostela nův její prod. V. 1638 zase. k Jeníkovu.

Řečického. ' L. 1420 zapsány Jankovi (H. XII. 274)
drženy 1550 a 1565 Vahaneč, ves u Žlutic, po. níž se na
k Pelhřimovu a l.;11572 k—„Červ. Řečici, zýval r. 1237 Beneš z V. a později Va—.

: Chotěmic,

k téže pak do r. 1850.

Wadetstíft

nina.

_

viz =Hr u-št ic e.

Wadetschlag

viz Lhota

hanečtí

z Vahanče (1437 Jan, 1454

Burjan a Hanuš bratří). V 16.: st. byla
Svato-ves
rozdělena. Po scelení patřila Údrc
kým-, kteří tu měl1tvrz Ok. l 1603 do

Waázenneuth. .—„.yalsiov

stala

se Zu__mr_ů1p z__H_er_'st0šic

a)di_čnč__._.
Po smrti
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tohotq- podělili 'se čtyři

16,13__
přik_.k Údrč) Kromě toho tu byl)syn0vé jeho tak že Jan .nejstarší_ dostal
_dvůr, jenž_ též p_řik. k _Údrči )čemž
hrad V.
Synové__V.
jeho
d__ěl_il_i
_se
při
se dostal
Kryštofovi;
(1-1574
r. 1586).

zemanský
(16._17)..

,Waízenreuth,
n.manství koruny _ČeskéSyn jeho 'Vá_c_lav_.
opustil- sešlý- hrad a
ještě v 19. stol dožnávané
usadil_ se v Podluzích, _Když zboží jeho“
,;Val ves u Lomnice n s tvrzí,_ l. 1413! 1623_ zabráno a k Hořovicům prodáno,
sídlo _l—ianuše,Šorce,_

jehož

Adamité

ok. byl V. _již_._
pustý. (.H Vl

l.'1421
zabili. _Po něm žil Mikuláš Š.
Waldenberg
z_ V vl. 1447—1468. Následovali _pak) berka. _

169)

_.

pl_'_\0.t_!1Í
_j_méno _Vam_-.
_,

V__alovšt_í z _Úsuší_ .(_'1474 Jarohněv, _)__Waldeneqk
hrad vŘíši 134_1a 1361
1482—1523 Hynek,1525
Kunrát, B_o-imanství korun-y..České
_
h_uslav a J_arohněv). Dělením zůstala _Waldheim. ves u Tachova,_ prvotně
polovice statkem a polovice patřila_ k Ha—_les patřící k panství Tachovskému
jejž
mr_u. Vl. 1596—1731 patřila celá veS)prodal Rudolf ll.- 1607 Pavlovi Šurerovi;
k Hamru a pak 1731—1850 k Třeboni, )Ten jej \ysekal & založil Waldhain. jejž

(_H_._III. _198)

rodal

1617 Linhartovi

Kolonovi- z_F._élzu.

Valberice
(něm Alóena'orf),
V8$)Qd —r.1618 .drželi je) falčtí ryuři, 1657
u Maršova, jež patřívala ode dávna ke' odevzdán Majdaleně Bokové
& dostal
hradu Trutnovu. V 1.6._stol. držena nějaký Lse 1666 Václavai

kn, z Lobkovic. Od_

čas k Žacléři .byla pak do r. 1623 obce těch dob držen W, k falckému panství

Trutnovskea 1623—1850 přísl. Maršova. Šternšteinu Když; tento 1807 prodán,
Valcmaníce, ob. O.ucm_a_nice (lat |drželi. knížata W. do r 1811.-Pak byl
villa

Valqzmanm)

ms 11Vys. Mýta. jež v držení Koců a Mal_ovcův,__

se_dostala _.r 1292 klášteru Zbraslav
Od něho __pakvybavena a patrila 1308_
Vítkovi ze Švábenic k Heřmanicům ::

„Valdice, vesu Jičína._VizKartouzy.
Vald0V(Waldau),nyní.Valhof(vizt.).
Valdov, vequičín'a 1386_statek kněze;

k těmto ještě v 16. st L. 1544 přip. Jana a Jiříka. V 16, st. patřila kChotči,
k. Brandýsu a drženy k němu do r. 1850 a s ní_přip. k panství Radimskému.
_
Valdek,. .n. hrad u _Hořovic,založený ' _V_aldov (Wa/duu), ves u Vyššího Bro

ve 13. stol. od předkůvZajlcův : Val- du kterou Jindřich : Rožemherka da
deka,
snad od Oldřicha (1248—1271),i ro_val1293'svému sluhovi Oldřichovi GUS
jenž založil klášter v Dobrotivé. Po něm nerovi. _Část daroval Václav purkraoě
žili synové Budislav (1' 1291), Oldřich a Rožemberský 1317 kostelu frymburskému,'
Zdislav (T: _292).Tento měl V. sám a po část patřila 1376 k Rožemberku a plat
něm syn Vilém té doby proslulý (1-1319). )vycházel ke kl.-Vyšňohrodskému, kterému
Synové jeho Oldřich. Zbyněk a dva Vilé )naposled celá ves patřila.

move a tuším pátý syn Oldřich. Tentoi Valdov
;(obecně Baldov)
dvorec
držeL ještě 1331 hrad V. jejž poddal)u Domnžlíc n. ves jež spustla v 15. stol.
králi v manství. Po něm následovali 1344)a pak byla v držení Domažlické obce.

Protivec a Ctibor : rodu Běškov.cův
Valdov (něm Wall/mf, vlastně Wald
L. 1346 obležen V od Děpolta : Ry- Ito/t.j
_-dvůr v lese) ves mezi Loktem
žembcrka Po Protivci následoval Oldřich. a Chebem l _1265 _dvůr klášt. Vala-;
Později mělV Jan z Lestkova (:|- 1429). )saské'ho,
řečený. im Walde. Klášter
Po něma následovali
Jeník z Meč-)prodal
1350 Trostovi.
kovu
1437—14521433
.'an Štěpánovec
klerovi jej zok.-_|.
Kynšperka.
PozdějiWin
při-_—

: Vrtby.

Na rozhraní
držel )ej Tas z Peruce,
Litvínovi z Klinšteina.
nabyl h_oKunata Pešík

15 a 16. stol. )pojen k Sasku.- Král Jiří nabyv ho, dal
jenžjejodevzdai' jej v léno '(1461) Matesoyi _Š_lik0vi1
Po smrti tohoto a jeho strýcům Šlikové drželi jej až do
z Komárova
16. stol. As1odr 1551 patřil Mulcům,

(1511) a to podle dání královského _dě-__k_t_eří_
se odtud- psali

z Valdova

a zde
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Valdlasy — Valečov

Valeč městečko u Bochova, prvotně
farní ves, kterou drželi 1358—1374 Ctibor,
Valdsasy, n. slavný klášter v Bavořích 1368 bratří ze Stebna, 1377—1378 Ješek
(nedaleko Chebu), založený l. 1132 skrze Šleehtic a 1380—1385 Beneš zDou—
Děpolta markrabí Vohburského. V. patřívaly pova. Ok. l. 1378 prodán pp. z Oseka
ještě 1825 vládli. Po nich následovali

pp. z Aueršperka.

k zemi Chebské a byly po dlouhém času
v častých stycích s našimi kláštery cister
cienskými, přijímajíce od nich opaty aneb
dávajíce jim je. Také mívaly statky v Če
chách, zejména v Loketsku. S Chebskem
dostaly se V. pod panství České. Že
z tohoto panství vytrženy byly, toho vinou
byl opat Kun-rat, kterýž proto, aby se
udržel proti opatovi, poddal se v ochranu
Jana falckrabě na Rýně. Pro netečnost krále
Vácslava tomu nezabráněno a potomní
králové marně se práva svého dovolávali.
Klášter Valdsaský, l. 1560 zrušený a
l. 1669 zase obnovený, byl r. 1803 od
Bavorské vlády zrušen.

v manství, asi od r. 1404 byl v přímém

držení jich. Později zase patřil Valec

kým : Doupova a to asi do r. 1505.
Na prosbu Jakuba ze Vřesovic pový
šena ves V. 1514 na městečko. Synové

jeho prod. V. Hugovi hrab. z Leisnek a,
po němž dědili ok. l. 1538 Hasištein
ští : Lobkovic. L. 1571 k. jej Kryštof
ze Š t a m p a ch u, jehož potomci (1597
VáclaV, 1623 Barbora, 1638 Jiří a Erazim,

1671 Jaroslav, 1694 Jan Kryštof j'l718,
pak vdova) do r. 1721 tu seděli. Pak se
vystřídali pp. z Globen, z Limburka, Kul—

hankové, Korbové z Weidenheimu a na
posled Thurnové. Farní kostel přestavěn

Valdštein, Valštein (odtud něm. 1708. Zámecký kostel dostavěn 1728 a
Wallenstein, prvotněvšakWalden kostel na hřbitově 1751. Erb: Červený
stein), pustý hrad u Turnova, založený štítia na něm stříbrná věž bez střechy
„ke konci 13. stol. od Zdeňka (syna Jaro s branou a mřeží vyraženou (H XIII.).
slava z Hruštice) a předka hrabat z Vald
Valečov, dvůr a zbořený hrad u Mn.
šteina.
Zdeňkovi synové drželi kromě Hradiště, prvotní sídlo pp. : Valečova,
toho jiné statky. Kteří z nich měli V.,
nesnadno najíti. Snad to byli Půta a
Zdeněk (1362). Od některého z potomkův
prodán. Měl jej v l. 1404—1425 Jindřich

z Vartemberka,

pak byl dobyt od

strany podobojí a držen od p. Valečov-_
ského.
L. 1427 sem zavezen Zikmund
Korybutovič byv v Praze zajat. L. 1431

poroučel tu Rameš z Hrádku.

jeho Jan Čapek

Nástupce

ze San zapsal V.

z jichž rodu 1323 několik žilo a ve
14. stol. se rozrodili. V. samotný drželi
1362 bratři Hereš & Ctibor a asi od
r. 1411 bratří Bartoš a Bernart, horliví
podobojí. L. 1439 dobyt V. od Jindřicha
z Vartemberka a spálen. Drželi jej pak
Jan, Vaněk Kněžmostský a Břeněk, Po
Vaňkovi (1- 1472) následoval syn Viktoryn
(1- 1481) a potom dědil Samuel 2 H r'á dk u
(1-1488). Od syna koupil jej 1498 Bedřich
z Donína, pak se páni střídali do r. 1524,

(ok. 1437) Žofii, dceři a Janovi Tala
fousovi, muži jejímu. L. 1440 V. od kdež jej k. Mikuláš Vančura z Řeh
lidu kraje Hradeckého dobyt. Držel jej nic.
Potomci tohoto (Petr “|“ 1539 a

později Kryštof Šof z Helfenburka

Burjan,

ok.

1543 Jiřík

1“ 1553).

pak

(1449—1474) a synové jeho Jindřich a Jiříkovi synové (z nichž Hynek a Zik
1493 k. jej Kateřina ze mund drželi od r. 1555 po polovici,
Strážnice. Později k. ke Hrubé Skále, ok. 1571 Jiřík s Markétou, tato od
asi před r. 1509 prodán ke Hradišti r. 1592 sama) seděli tu do konce 16. stol.
& asi 1512 připojen zase ke Skále. Spustl Přiženěním se sem dostali Kaplířové
ze Sulevic. L. 1602 k. jej Jindřich
v 16. století (H. X. 56).

Jiřík. Asi r.

Valdšteín,

n. se Šparnekem manství (+ 1610) a Kryštof Václav (1- 1608) bratří

Po nich ná
koruny České u Anšpachu, ještě r. 1636 Kapounové ze Svojkova.
doznávané.
sledovali synové a vnukové Jindřichoví.
Valdthurn n. manství koruny České L, 1622 V. zabrán a prodán A. V. E.
Ten jej dal v manství
v Horní Falci ležící, ještě 1798 doznávané. : Valdšteina.

Valečov — Valtířov
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Frydlantské. L. 1652 k.k panství Zvířetic l. 1390 a odtud do r. 1850 byla přísl.
kému a později připojen ke Hradišti. Nového hradu. V .5. stol. tu byla tvrz.
Valtéřov viz Valtířov.
V 17. stol. se na něm bydlelo, ale potom
Waltershof, n. dvůr mezi Michnicí a
spustl (H. X. 117).
Valečov, dvůr n. ves. u Olešnice, jež Rožmitálem, jenž patřil 1543 k Cukenšteinu
Walterstift,
n. ves v okolí Želnavv,
byla v 16. stol. přísl. panství Světelského a
1393 na klášterství Korunském
a v l. 1636—1850 patřil k Habrům.

Valkéřice

(Elgersa'orf), n. ves pod

hradem Osekem, snad část Nového Oseka,
1322 manství Jakubovo r. 1387 bratři
z Bratřence, od r. 1432 majetek kl
Oseckého.

Valtinov,

ves u Jablonného, l. 1399—

1404 statek Hanuše Blekty a pak synův
jeho Hanuše a Jindřicha (1409). Potomci

jich Blektově z Útěchovic drželiV.

jako manství
1502 dědičně
Elgarz'tz,Elgersa'orf, Algersdarf) far. něm. V. na Horní a
ves u Benešova n. P., jejíž část s farním Ok. r. l. 1602

Valkeřice (ve 14. stol. Erkéřice,

kostelemsloula 1363at.d. Pertoltice.

k Zakupům, jež Jan B.
koupil. Blektové rozdělili
Dolní a měli v obou sídla.
prohospodařili Dolní, pak

je měli pp. z Donína,

kdežto Horní

Majiteli byli 1363—1364 Vilém aJindřich se dostal od Blektův 1615 Janovi O dko ]
bratří, pak Jindřich, od r. 1403 předkové kovi z Újezdce. Horní připojeno 1624
Konojedských z Pojetic (1403 k Jablonnému, ostatek přik. k Jablonnému
Václav, 1415 Petr a Jan, 1448 Rydkéř). teprve 1667.
Valtířov, Valtéřov
(lat. Valt/zerz'
Nabyvše statku Konojedského připojili V.
k němu a byly jeho přísl. do r. 1850 vll/a), ves u Ústí n. L., v níž byl před
r. 1364 far kostelV. patříval pp.zVartem
Kostel 1726 znova stavěn.
Valk0unov
(staroč. V al k 13n ov, něm. berka a k Děčínu; 1397 vyskytuje se
Walkets/zlag, pův. Walkunslag, víska jako přísl. hradu Varty, s nímž se zase
u Vyšního hradu ve farnosti Malšinské. pp. z Vartemberka dostal. V 16. stol. držen
Častovoj prodal tu 1363 plat jistému V. k Březnu, a od 17. stol. do r. 1850
mnichovi ve Vyšním hradě, po němž jej k Záhořanům. Kostel vystavěn 1573 od
klášter převzal. Oldřich z V. prodal ostatek Bedřicha a Jindřicha Abrahama bratří
ze S 0 1 h a u z u.
s dvorem 1—405Janovi ze Slavkova.
Později nabyl klášter i tohoto statku
Valtířov, Valtéř ov ves u Ronšperka,
a držel celou ves do r. 1850.
jež patřívalaklášteru Kladru bs ké m u,
Wallhof viz Valdov.
ale před r. 1186 postoupena k biskup
Valov, ves u Bochova, před r 1381 ství Praž. Před r. 1358 byl tu farníkostel.
statek Radimkův, pak Štěpána aj. a 1399 V. drželi r. 1358 Dobrohost z Mělnic,

Čeňkův.

Jindřich z H augvic

V. 1476 ke špitálu

prodal 1373 Zdeněk z Heršteina,

v Žluticích,

r. 1393patřilklášteru

avšak od

Pivoňskému

a kromě toho tu byl lán zemanský.
Valov, n. ves u Hostivice která se V 16. stol. byla ves pustá; díl držen
dostala před r. 1253 křižovníkům
k Ronšperku, díl k Pivoňce. “Fara ovšem
s červ.. hvězdou. Císař Karel IV. daro v puste vsi zanikla.
valV. r. 1347klášteru na Slovanech.
Valtířov, ves u Milevska, r. 1186 při
Jan arcibiskup vykázal tu plat a les špitálu slušenství újezdu Bězdědovského, který
Na tvrzi
na Hradčanech (P. A. X. 707, XV. 107 v . patřívalklášteru Kladrub.
Valovice, ves u Bělé, po níž se psali zdejší seděl 1415 Vilém Rejman z Erle
1408 Bohuněk a 1417 Václav. Petr bachu, po němž následovali Vaněk a
Valdek z V. prodal V. 1426 Mikuláši Oldřich z V. Pak patřil k Holešicům, ale
jemuž V. do r. 1850 patřil.

z Tuhance.

L. 1455 patřil dvůr ve V. 1454 ubránil si jej Heřman z Nedvězí.

k Tajné. v 16. stol. a do r. 1650 k Bělé. Do r. 1465 pak patřil Petrovi

Valtéřov (nikoliv Klení, něm. Waldet borovi z Radešína
Místopisnýslovnik:Část historická.

Před—

& od 16. stol. do

sclzlag, prv. Waftlzenlag), ves, jež se přip. r. 1850 k Orlíku. (H. XL)
69
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Valy, Vale, prv. Val, ves u Přelouče Červený štít, na něm na trávníku ' strom
n. s tvrzí, l. 1461 statek Joštův. L. 1485 borovice a před ním stříbr. jednorožec
držel je JindřichDubánek z Duban. k pravé st—aně běžící (H. II. 257.).
Vančice, n. ves v okolí Chlumce 11.C.
K. je od něho 1491 Václav : Zásmuk
a nástupce je'no Jiří Pavovec z Oře jež se přip. v l. 1414—1457. jako přísl.
tína prodal V. před r. 1515 Kunatovi Libiněvsi.

a Divišovi bratřím z Dobřenic.

Rod

Dobřenských (Petr Kunata 1- 15.55 a
Jindřich 1' 1545, Jindřich Rozkoš 1545—
1572, Mikuláš 1578—1582, Jindřich
Kunata 1- 1619, Karel Kunata 1- 1647,
Kateřina Veronika Lukavská 1-1660), držel
V. do r. 1660. L. 1660 dostaly se Sabině
Lukavské 1- 1694, po ní Albrechtovi

Kapounovi

Vanov, ves u Ú stí n. L. Biskup Dobes
prodal tu ok. r. 1293 dědiny Bohuslavovi

ze Vchynic.

Od 15. stol. patřil V.

k záduší města Ústí n. L.

Vanovice, prv. lv an 0 vici. dříve
iVejvanovice,
ves u Všejam (Nym
burka), jež se 1. 1380 přip. Část patřila
tehdá k Újezdu a od r. 1387 Rudoltovi'

a od něho prod. 1703 "z Račiněvsi.

V 16. stol. patřily ke
Všejamům a vl. 1638—1850 k Loučení.
(pův. Waldenóerg), město Rozdílné od nich byly Hněvanovice,

k Cholticům (H. I. 205.).

Vamberk

nad Zdobnicí, jež bylo ok. l. 1330 přísl n. ves a nyní hajnice u Vlkavy.
hradu Potšteina, ale když 1. 1341 Ješkovi Palacký omylem v jedno shrnul.

z Potšteina

navráceno, přip. od něho

Vápno

(lat.

Oboje

Cementum), farní

ves

asi 1. 1365 k Žampachu. V 15. stol. kou u Chlumce 0. C. v níž byl farní kostel
pili jej pp. z Rohatec a psali se odtud již ve 14. stol. V. patřívalo k panství
Vamberskýrni (1440 Hynek). L. 1483 Žiželickémn a ke hradu
Hradištku,
patřil Janovi z umburka.
L. 1513 s nímž přip. 1534 ke Chlumci. Ok. l. 1623
rozdělili se 0 V. bratří Bohuslav & Karel zanikla fara, jež teprve 1. 1721 obnovena.

z Chrastu..
Bohuslav (1- 1528) držel
Vařiny, n. ves mezi Stupnem, Bezdě
Sta rý V., totiž hrad s polovici městečka. kovem a Březinou, po níž se psal 1283
Díl ten byl asi od r. 1534 v držení Beneda & asi od r. 1379 Ducové z V.
Sudličkův
a ok. ]. 1557 skoupil jej (1385 Oldřich a Jan, 1406 Něpr). Polo

MikulášPecingar z Bydžína (1-1561). spustlá ves patřila 1499 k Březině.
Po něm jej měl za díl syn Balcar, po V 16. stol. bylo na tom místě holé popluží.
němž syn Václav Mikuláš následoval. Na
Warnsdorf (v 16. stol. i Grint/zal),
druhé polovici městečka vládl 1542 Václav město, do nedávna největší ves v Čechách,
Zachař z Pašiněvsi, jenž tu vyzdvihl ve 14. stol. farní ves, jež patřila ke hradu
novou tvrz na Podřezově, pročež se dílu Tolšteinu. Avšak byla tu také manství
tomu Nový

V. říkalo. Ten se dostal služebná, z nichž pocházeli Velflové
1561 BernartoviŽehušickému : Nc a Knoblochov'é 2 W. Tito drželi asi
stajova, dostal se od jeho dědice Hert od r. 1411 celý W. V 15. stol. držen
víka 1577 Janovi Chuchelskému
z N. W. k Honšteinu a tím způsobem přišel
a 1591 Albrechtovi Pecingarovi, jenž
dal obci 1595 obdarování na dům radní,
Díl ten získal 1604 Václav Mikuláš a
držel celý V. L. 1622 zabrán V. a dostal

k Sasku. L. 1451 postoupen zase k Tol
šte'inu. Jindřich ze Šlejnic osvobodil W.
llanušovi &Hanušovi Bedřichovi, strýcům

Lejnárům (1570). Byl odtud samostat
se ok. 1627 Kašparovi z Gram bu ným zbožím, jež bylo v držení pp. ze
&od r. 1609 rodiny z Kotvic.
(1- 1633). V ty doby tu zavedeno krajkář Šlejnic
ství. V. držen potom k Potšteinu. V druhé L. 1624 zabraný statek prodán Juliovi
pol. 17. stol. patřil Zárubům z Husti— knížeti Saskému, jenž jej zase prodal
řan. L. 1707 k. k Rychnovu a patřil
k němu až do r. 1850. Velkostatek 'byl
Libšteinských z Kolovrat až do vymření.
Ve V. narodil se 1838 J. Kalousek. Erb:

Připojen byl 1641 k Rumburku.

tohoto Starého

Vedle

W. povstal 1689 Nový

W. na místě dolního dvora.

Na místě

horního dvora vznikl 1704 Florians

Varobyle _ Vary

dorf, na místě prostředního neb zámec
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Vartemberk viz Stráž.

kého dvora 1727 Karlsdorf
a konečně Varvažov, ves u Chabařovic, jež byla
1783a 1784Starý a Nový Franzen i. 1507 přísluš. hradu Krupky av l. 1580
thal. Všechny ty vsi sloučily se 1849 patřila ke Chlumci. Za bitvy ]. 1813 vy
v jednu obec W., jež 1868 na město pálen a potom ze základu znova vystavěn.
Varvažov, ves u Mirovic, od pra
povýšena. Od r. 1850 vzrůstal W. tak,
že patří dnes k největším městům Sever dávnamajetekřádu Svatomářského,
ních Čech.
,
'
jemuž již ve 14. stol. (ne-li ve 13.) patří
Varobyle (obec. Varabule), n. tvrz val. V 15. a 16. stol. držen ke Strakoni
a dvůr u Rožďalovic, nyni les. Po ní se cům a zboží jeho 1. 1599 sedmi vesnicemi
psali 1384 Adam, 1412 Petr (1- 1415). směnou za Zdětín rozšířeno. V 17. stol.
Také tu bylo duchovenství, jež zapsal měl V. vlastní zprávu. V druhé polovici
král Jiří Janovi z Mochova.
Asi od 18. stol. také tu vystavěn zámek. L. 1848
r. 1494 patřila pp. z Klinšteina
a 1525 přikoupen k Orlíku.
Vary, Karlovy vary, město,prvotně
již k Rožďalovicům. Tehda byla ještě
qsedlá. Snad potom grunty od vrchnosti komorní městečko a tvrz založené od
skoupeny.
Karla lV. před r. 1370 ve farnosti Oborské'
Varta., véska n. hrad u Ústí n L., a v místech, kde byl před tím les. Karel
jenž byl založen ke konci 14. stol. na se tu vl. 1370—1376 zdržoval a l. 1370
statku, který ještě 1374 k Děčínu patřil. mčku. právo Loketskě vysadil. Václav IV.
Beneš ml. z Dubé přijal hrad (1397) potvrdil tato práva a šos městský. Fara
za díl od otce svého, ale postoupil jej byla asi do r. 1420 (ne-li déle) v Oboře
před r. 1401 Janovi z Vartemberka.
a kostel sv. Majdalény ve V. přip. se
Od něho jej převzal (zástavou?) Ota teprve 1485. V. jsouce částí kraje Loket
z Lukova (1405), ale 1408 patřil zase ského stály pod purkrabí Loketským
Janovi. L. 1413 drželi jej Petr a Jm a s týmž krajem zastaveny 1434 Šli
Hunger bratří. Ok, l. 1413 dostala se ků m. Tito nechavše si město zastavili
V. na díl Zikmunda z Vartemberka a zámek Polackému, ale přišlo pro tu zá
držena odtud ke hradu Děčínu. Dělením stavu až k vojně, která teprve 1. 1475
nálezem soudu komorního ukončena. Šli
dostala se pak větvi Březenských
z Vartemberka,
kteříopustilihrad kové musili zámek od něho koupiti. Při dě
a usadili se v Březně Asi v 17. stol. neb lení l. 1489 přidán »Warmpadc k dílu Lo
později vznikla nynější věska, jež patřila ketskému. Jeronym Šlik, obdarovav 1485
do r. 1850 k Záhořanům.
zdejší kostel převedl všechny užitky bývalé
Varta (vlastně Stráž)1 far. ves u Klá fary Oborské na novou faru, kterou ve
šterce, jež se přip. r. 1238, protože se V. zřídil (1491) Obec zmahajíc se návště
po ní nazýval Svidger. I.. 1341 se tu vami nemocných kupovala od r. 1493
vybíralo clo. L. 1352 patřila z části statky. Vladislav II. dal městu výsady
k Peršteinu a Egrberku a z části kl. a vyhostil židy. Ok. l. 1497 _nastalo pro
Postoloprtskému. Tato patřila od r. 1357 následování měšťanů skrze Šliky. L. 1503
až do r. 1850 k Haunšteinu, onamo dílem slavena na zámku hlučná svatba, po níž
k Peršteinu, dílem k Egrberku (1466), strhla se večer půtka mezi Šlikem a Plu
avšak bylo tu také manství, jež přik. hcm, jejíž následek byla malá válka. Pro
1476 k Egrberku. Později patřila Egr vzpupnost Šlikův nařízena proti nim hoto—
berská část k Felixpurku a od r. 1623 vost zemská (1565). Vary dobyty v srpnu
ke Klášterci a jiná část asi do r. 1773 a dány ve zprávu Jiříkovu Bírkovi z Našele.
k Pruneřovu. V 19. stol. patřilo oboje Po zkrocení “Šlikův navráceny jim V.
k Ahníkovu. Fara v 17. stol. zanikla. & pře jich s měšťany odložena k příštímu
L. 1767 a 1768 vystavěn nynější kostel. soudu zemskému. Bohuslav z Lobkovic
L. 1807 zříz. tu duchovní zpráva & 1859 a : Hasišteina nadšeně opěval zdejší zřídla,
v jichž vodě se již tehda mnozí nemocní
fara. (P. A. VIII. 565.)
*
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Vatenici — Včelnice

koupávali. Václav Payer vydal 1521 první
spis 0 zdejších teplicích. L. 1520 vystavěna
radnice na místě bývalé obecní lázně
(l. 1777 znovu upravena). Albrecht Šlik
založil tu špitál pro chudé nemocné a da
roval k němu poplatky lázeňské, které mu
král Vladislav byl daroval (1549). Týž
špitál obdaroval také král Ferdinand, jenž
1547 kraj Loketský v pokutě od Šlikův
ujal. Za těch dob zkvétaly V. pod přímou
vládou královskou, obec kupovala statky
a živnosti rostly, poněvadž čím později, tím
více sem vznešených hostí přijíždělo. Král
Maximilian daroval' obcí 1562 opustlý
zámek nad radnicí. L. 1569 založeny
kostelní knihy. Rudolf II. dal městu maje
stát na výroční trhy (1581). L. 1604
vyhořelo skorem celé město a při jeho
obnovování vystavěna na zámčišti městská
věž. Ačkoliv obec bohatla, přece zanedbá
vala, aby byla připojena k městskému
stavu. Ač byli Vartští evangelíky, přece
císaři zachovali věrnost, pročež město
1618 od stavovského vojska dobyto. Za
to je osvobodil Ferdinand ll. ode všeho
vojenského ubytování. Obrácení na katol.
víru v l. 1624—1628 vykonáno bez veli
kých obtíží. Válečné svízele způsobily, že
obec část svých statkův prodávala. Tyto
svízele opakovaly se v l. 1631, 1634,
1640 a 1646. Po míru opakovaly se
návštěvy panujících pánův, : nichž nejvíce
pamatován August král Polský (1701).

Také Petr Velký se tu (1711—1712)
zdržoval. Slavní básníci (Gellert, Korner,
Góthe) se tu také zdržovali. L. 1707
povýšeny V. na král. město. Od r. 1701
méně, ale od r. 1762 mnohem častěji
pracováno o ozdobě města a příležitostech
k pobavení hostí, také nový kostel 1732
založen &stavěn od Ignáce Dienzenhofera
L. 1787 obdrželo město majestát na
téhodní trhy a 1793 potvrzení výsad.
Císař František I., jeho nástupcové a zem
ské vlády pečovali o povzneseníV. L. 1819
byl tu známý sjezd ministrů. Erb: Štít
červený, u jehož spodu tři stříbrné vlnité
pruhy a nad tím stříbrný český lev
korunovaný.
Vatenici, kancelářský tvar, skrývající
v sobě starší název vsi Vitonic u Damnova.

Vatětice, ves u Sušice, prvotně přísl.
hradu Rábí a v l. 1530—1634 přísl.
Dlouhé vsi. Po odprodání patřily Čejku m

z Olbramovic,

1644—1656 Lidmile

L a p á č k ov 6.

Pak

Michael Alv ernia,

se střídali

1656

1676 Jiří Albrecht

z .l a n ov i c, 1672 Vác. Albrecht K 0 c,

1680 Vác. Rud. z Říčan,

potom rodiny

: Žeberka, z Pomalu, Storchen
feldu

a j. Zemským statkem byly do

r. 1850 (G. S. 245).

Watzgénreut,

vesu Vildšteinase starou

tvrzí, od 1154 přísl. kláštera Vald_sas—

kého,

od něhož prodán ]. 1348 Ryd

kéři ze Šparneka.

Od té doby byl

lénem země Chebské a dlouhý čas v držení
Ruprechtů. L. 1564 spadl na korunu a

darován Jindřichovi z Písnice. Od této
rodiny dostal se 1. 1612 v držení Mulců
z Valdova. L. 1705 patřil pp. : Herten
berka později v držení chebských rodin
(P. E. II. 635).

Vavřineč, far. ves u Uhl. Janovic
(r. 1359 farní), jež patřila od nepaměti

klášteru

Sázav. Asi r. 1420odtržena

klášteru a vyskytuje se v l. 1528—1850
jako přísl. Rataj. Kostel ok. ]. 1550
představován. Fara zanikla po r. 1623.
l-. 1785 tu obnovena duchovní správa jako
lokalie, která povýšena 1854 na faru.

Vavrovka, Vavrůvka,

n. ves

u Konojed za Litoměřicemi, jež patřila

1451—1454 ke Konojedům, ale později
se nepřipomíná.

Vážkov, Vážkovo

n ves, z níž zbyl

Nový mlýn u Milikova. Bohuslav ze Švam

berka daroval tu 1375 plat ke klášt.
Plaskému. L. 1379 tu bylo několik vlady
čích statkův. V 15. stol. zpustl V. L. 1544

k. jej obec Stříbrská,

jíž vzat apro

dán 1549 ke Pňovanům.

Včelákov,

Čelákova
Včelnice,
vání nynější
Včelnice,
s tvrzí ok.

nesprávné pojmenování
v l. 1384—1596 pojmeno

Nežárky.
ves u Kamenice n. L-, n.
]. 1340 statek Svatomírův,
po němž následovali 1360 Bláha a 1398
Ješek. L. 1454 dostala se Vojslavským
a l. 1467 vypálena. Asi od r. 1478

patřila Vencellkům

z Vrchovišť

/
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Vebžany — Vejprty

(1478 Václav. 1547 synové, pak vnukovó,
1601 Jindřich Kunrat. Jindřich Michal,
1743 Jan Kunrat) L 1649 k. od Bartolo
měje de [.asaga
(1—
1654), jehož vdova
na statku Nový Etynk založila. Jan Václav
syn. jejich, prodal V. 1717 k panství
Kamenickému

Weisseneck,

hrad v Říši 1290 —1372

přísl. koruny České, za nějž dáno 1372
město Freudingen v manství.

Weissenstein, Wessenstein, chybné
pojmenování tvrze v Možíři a matení
s hradem téhož jména v Sasích.

Weissenstein, n. manstvíkorunyČeské

(l—l.V.186).

v Říši, ještě 1. 1793 doznávané.
Vebžany, viz Bžany.
Weisskirchen viz Bílý kostel.
Veclov, kostelní ves u Rakovníka, v níž
Veitmile, n. tvrz u Smrkovic, kterou
byl far. kostel, před r. 1364. Ve V. bý
Rod
valo vladycké sedění asi 0 3—4 dvorcích držel 1356 Vilém řeč. Krabice.
ještě r. 1384, pak tu byla dvě zboží, od vladyk a později pp. z V., již ve 15. stol.
r. 1389 drželi V. měšťané rakovničtí, hojně byl rozvětven v Čechách a na Moravě,
z nichž poslední Jindřich zval se r. 1418 a připomíná se od r. 1341 velmi často.
z Vojkovic. V 15. stol. koupen V. ke (Viz H. ll. 326.)
Weitzengriin viz Vítkov.
hradu Krakovci. L. 1530 dostal se na

díl Jana Krakovského

z Kolovrat.

Vejdov (z něm. mzdu/"), n. dvůr

Držen pak od r 1539 ke Svojetínu později u Čáslavě, jenž patřil 1436 Zikmundovi,
až do r. 1850 k Olešné. Fara v 17. stol. sousedu čáslavsltému, a prodán 1496 obci.
Spustl.v 16. stol. a položení se pak říkalo
zanikla,
Vedlice (staroč. Vě d lice), ves u Úště, Hejdov. (P. A. Vll. 564, Sedláček, Děje
která se 1. 1376 přip. R. 1382 —-1399 Čáslavě str. 48.)

seděl tu Hynek & 1421 Jan

z Příbramě.

Štěně

Plat vycházel odtud

k Pražské universitě a špitálu v l-Ioštce.
Pustá tvrz a část vsi patřila do r. 1528
k Tečeněvsi, pak 1528—1574 k Úšti,
a později k Rochovu. Od 1. 1623 patřila
k Ústí a později do r. 1850 k Liběšicům.

Vědomice, ves u Roudnice, která patří
vala ode dávna k panství Roudnickámu.
Vedrnice, n ves u Žlutic aneb Libko
vic, jež se již 1. 1542 jako přísl. Libkovic

připomíná.

Vehlovice, Vyhlovice.

Vejpovice viz Ejpovice.
Vejprnice (prv.Oj prnici, Oprnici
ve 14. stol. Eprnice, Oprnice, od
15. stol. V.), ves u Plzně, kterou

dal

Boleslavll. 993 kl. Břevnovskému.
V l. 1235—1245 seděl tu Sazin, soudce
práva Plzenského, a synové jeho Ratmír
a Drslav. Polovice V. patřila 1272 kl. Ch o
těšov. Z vladyk přip. se 1318 Bohuslav.
Ve 14. stol. byl tu farní kostel. Podací jeho
větší díl vsi patřily asi od l. 1394
ke hradu Bubnu. Asi od r. 1483 byly
zase statkem o sobě. V 16. stol. patřily

ves u Měl pp. zŘíčan

a od r. 1548 Točníkůrn

níka, l. 1350 statek Chotibora : Beř z Křimic. Od nich přip. v 17. stol. ke
kovic, jehož nástupce Ješek prodal statek Křimicům a bývalá tvrz zanikla. L. 1780
klášt. Zbraslavskému. Kromětohoto zalo'ž. kostelní knihy. (H. XIII)
mčlí statky 1382 Mikuláš z B. a 1402
Vejprty, král. horní město, prvotně
Václav. Část V. patřila 1522 ke hradu hamr na panství Hasišteinském, jenž před
Kokořínu, část 1627—1850 k Beřkovicům r. 1506 spustl. Na jeho místě bylo pak
a část až do r. 1850 ke hradu Mělnickému svobodství1 které patřilo 1506—1540
(před tím ke kl. v Šopce). (B. M. 803.)
Schneiderům & 1542—1594 Spindlerům.

Weidau, Vajda, n. manství koruny V 16. stol. vznikala tu ves, jež patřila do
České, jež držel za Václava 1v. Otík r. 1518 k Hasišteinu a odtud k Přísečnici.
z Chrastu.
Protože se tu hornictví vzmáhalo a V.
Weidhof (prv. Wi dhof, Widhofell, rostly, vyňal je císař Matiáš (1617) z pan-
l. 1403 ves u Žatce, z níž vycházel plat ství Přísečnického a vyzdvihl je za svo
ke špitálu Žateckému.
bodné horní město. L. 1660 vystavěli
Weidhof viz Vej d 0 v.
farní kostel, jehož podací se dostalo 1785
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obcí. Hornictví prováděno asi od r. 1550
se střídavým štěstím a nejednou v 18.
a 19. stol přerušováno. Od r. 1850
patřily V. k okresu Přísečnickému, ale
1. 1901 tu zřízen c. k. okresní soud.
Erb: Štít polovičný, u zpodu stříbrný
a v něm smrk vyvrácený, od svrchu modrý
a v něm dva havíři nesouce na bidle
zlatý hrozen; nad štítem helm s přikry
vadly Střih. a modrými a nad ním dvě
havířská kladiva křížem přeložená.

Kotulinsk

ý, jenž spustlou tvrz k Bílým

Poliěanům
X 547.)

připojil.

(H. V. 92, P. A.

Veleliby (pův. Veleljubi),

farní

véska u Nymburka, po níž se psal 1223
Vad (Vladislav). Ve 14. stol. byl tu
farní kostel a podací patřívalo pánům
Poděbradským. Král Ludvík daroval podací,

1518 o-bci Nymburské,

ves sama

patřila později k Benátkám a držena
k nim až do r. 1850. Za nezname doby
Vejšice, Vejšovice (pův. Vajšo zanikla fara a kostel spustl. L.. 1735
vici, šp. Výšice), ves u Mirotic, od znova vystavěn od vrchnosti Benátské,
r. 1045 statek kl. Břevnovského obnoven za naší paměti a 1865 tu fara
(část byla 1336 manstvím ke Kamýku). zřízena. (P. A. X. 485.)
Velemín, farní \'es u Lovosic, jež se
Cís. Zikmund zapsal V. 1431 Janovi

Jezovci z Rakovic a PřibíkovizŘe-' přip. r. 1228 jako přísl kláštera
sanic.

Potomek onoho chtěl V. klášteru Jiří.

navrátiti (1483). V 16. stol. patřily V.
dědičně k Uzenicům al 1572 odprodány
k Čimelicům. Později patřily k Drahenicům.
Vej- viz Vý—.

sv.

Ve 14. stol. tu byl farní kostel,
jehož podací patřilo abatyším. Tvrz s částí

vsi patřila 1397 Kunatovi ze Sulevic,
1414 Petrmanovi odtudž a 1428 Milešov
ským. Ves V. držena vl. 1436—1460

Vejvanovice viz Evanovice.
ke Koštálovu a od r. 1460 ke Mšenému
Velběhy (pův. Velbězi), ves u Sedlčan, kromě tvrze, kterou drželi do r. 1528
kterou dal král Přemysl r. 1222 Jiříkovi k Ostrému, v l. 1528—1653 k Újezdu
z Maršovic.
l.. 1448 žil Jindřich z V, & 1653—1850 k Lovosicům. Ostatek vsi
V 16. stol. patřily z části k Oseěanům, byl \' 16. stol. zase v držení kláštera
z části k Červ. Hrádku. Tato část patřila a patřil k Třebenicům, v l. 1707—1850
pak Nalžovicům a Suchdolu a 1670 ke pak k Čížkovicům. L. 1743 vystavěn ny—
Kosově Hoře.
nější kostel a fara zaniklá 1845 obnovena.
Welden, n. manství koruny. České,
Velemíř,
1406 vesnice v bývalém
jež bylo vl. 1621—1791 v držení Norym K0uřimsku,
berských.
'
Velemyšloves (vl. V ele my šle v e s,
Velebudice (pův. Velebudici),
u

atce, kterou odkázal

ves t. j. Velemyslova

ves), ves u Žatce
1

hrabě Kojata n. s tvrzí. Odtud se psali 1316 Bobeš,
1320 Vyntíř, 1327 Ondřej, 1398 Arnolt,

r. 1227 Miloslavovi. Asi okolo 1. 1350
patřily V. k Mostskému hradu, a to až
do r. 1507, odtud do r. 1850 byly obce
Mostskč. Část vsi patřila l. 1418 ke Kopi
stům a byla manstvím k Mostskému hradu.

šlovsi, z nichž poslední tu byli 1545
Mikuláš, pak Adam a 1575 Bernart se
bratrem a strýci. Od těch prod. V. 1582

Odtud psali se Křenová

Jiříkovi z Hochauzu.

z V

1407 Jira a Velemyští

z Velemy—

L. 1623 zabrána

Velehrádek, ves u Dvoru Kr., prvotně Janovi Mikuláši z H. a prod. Humprech
staroslovanský velehrad, pak dlouho holá tovi Černínovi, od něhožprod. koleji
hora, pod níž byl mlýn na statku Poličan Jezovitské v Chomutově. Po zrušení

ském. Majnuš Bukovský z Hustiřan

jejím (1773) patřila V. studij.

fondu

založil tu před r. 1565 tvrz, kterou drželi a od r. 1813 byla v držení Beníškův
1570 jeho synové. Bukovským zabrán
Veleň, ves u Brandýsa n. L. ve l'ar
a prodán 1623 Valdšteinovi. Od něho nosti Třeborudské, již 1. 1318 na několik
dostali jej v manství 1624 Jiří Sadovský vladyčích statků rozdělená, z nichž ně
ze Sloupna a 1629 Jan Pieroni. Po který byl manstvím. Vladyk tu bývalo
synu tohoto následoval 1657 KryštofFerd. hojně; znamenitější z nich byli Velen

Velence — Velcšov
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ští z Přezletic

(1447 na jedné tvrzi). prava s svobodným dvorem (později po
V 16. stol. prop. V. z manství. Ves patřila platný dvůr). Po V. psal se Daniel Adam.
do r. 1678 k Velenci a od. 1678 k Pako
Velešice, n. ves v okolí Trhového
měřicům do r. 1850. U této vsi stávala Štěpánova, jež patřila 1295 z části Vrati
ves Velenec,
na níž seděl 1389 Ješek vojovi & z části ke Štěpánovu.
Maštaléř& později Velenští
ze Mni
Velešín, městečko u Budějovic založené
chova. Část patřila ke kanovnictví Praž
skému a kostelu Boleslavskému. Ves V. bezpochyby ve 13. stol. Ve 14 stol. tu

byla ve 14. a 15. stol. manstvím, v 16 stol.
zpupným zbožím. V 17. stol. spustla zdejší
tvrz a V. srostl s Velení.
Velence,
V ele 11k a, kostelní ves
u Poříčan', v níž byl farní kostel ve
14. stol Podacími pány byli 1364 Bona
vdova po Markvartovi'a Zdislav, 1408 

1409 Boček z Poděbrad.

Měli tu také

byla fara a dva kostely (sv. Filipa a Jakuba
a sv. Václava). V. patřil vždy ke hradu
V. L. 1418 osvobozen od odúmrtí a po
tvrzení svobod dostal vl. 1596, 1612
a 1623. L. 1640 založeny kostelní knihy.
Erb: Štít modrý u jehož zpodu plotění
a vprostřed stříb. hrána otevřená s cihel
nou střechou a zl. makovicemi. Nad branou
jest zlatá růže.
Velešín, n. hrad u městečka Velešína
na hoře za řekou Malší. Hrad ten obdržel

statek křižovníci Svatomářští, avšak celá
ves patřila 1437 k Poděb1adům, v 16 stol.
k Přerovu a v l. ok. 1616—1850 k Bran
od krále Přemysla Čéč z Budějovic
dýsu. Fara zanikla v 17. stol.
Velence, B člen ce (něm. Wz'lentsc/zm náhradou za Hlubokou a Budějovice
odňaté.
Týž jej držel 1266 a prodal
dříve Welentzenl, ves u Vyšního brodu,
která patřívala r. 1380 a potom k panství potom BenešoviPyšnému Markvartici.
Tomu jej král zase odňal, ale Václav ll.
hradu Rožemberka.
Velenice, ves u Městce Kr.. jež se vrátil jej 1283 synu jeho Janovi z M i ch a
Po něm následoval ok !. 1306
přip. r. 1305. Tehdá jí dal král Václav lovic.
klášteru sv. Jiří náhradou za jiné syn Beneš. Z téhož rodu pocházel ná
sledující držitel Jindřich z Vclešína
zboží odňaté. Obyvatelé dostali v l. 1347
a 1458 od abatyší svobody. Od 15. stol. ('i' 1355), jehož synové Ješek, Beneš
a Jindřich panství 1358 rozdělili. Každý
byly v zápisném držení pp. Poděbrad
ských,.'kteří tu 1512 rychtu s nápravou mčl třetinu hradu. Po jich bezdětné smrti

dostal se V. Petrovi z Michalovic

vysadili. Když králové Poděbrad dosáhli,
přestalo právo zápisné a V. drženy do (1361). Syn jeho Jan prodal V. 1387
Oldřichovi z Rožembelka
(1- 1390).
r. 1850 k Poděbradům.
Velenov, Velenovy, ves u Planice, Po t0mto následoval syn Jindřich (1' 1412)
a vnuk Oldřich. Po r. 1446 žila tu Perchta
jež se přip. r. 1228 mezi statky kláštera
sv. Jiří, od něhož prodána 1305 Koldovi. Šternberská z Kravař (1- 1447). Vok
V 15. stol. patřil V. (1480 již Velenovy) z Rožemberka rozprodal 1487 polní
k Nalžovům a to do r. 1636, pak k La— hospodářství u hradu, dal hrad pobořiti
a připojil panství k Novému hradu. (H.
žanům a 1831—1850 k Oselcům,
Velenov, samota u Jermal, blízko III. 221.)
Velešov, n. hrad na hoře severně od
Kaplice n. vladyčí statek,' odkudž se psal
1412—1440 Jan Ktyl z Velenov_ Potštejna, bezpochyby založený ]. 1340,
když hrad Potštejn byl zbořen a bylo
(T r. 1447)
Veleslavín (prv. Velislavín), ves třeba nového sídla na panství. Připomíná
u Prahy, jež se přip. v základ. listu se 1356 a 1358 jako přísl. téhož panství
“Břevnov,
(993), Klášter tento měl & zanikl potom. (H. II. 24.)
1. 1341 rozepři s Praž. kapitolou o role
Velešov (dříve i Velech-OVP), ves
nějaké u V. a držel V. ještě 1406. u Humpolce, jež se přip. 1'. 1226 mezi

V 16. stol. patřil ke statkům nejvyšího
statkykláštera Želivského. L. 1379
purkrabství,
od něhož tu zřízenaná patřil V. arcibiskupovi k Heralci & od

944

Veletice — Velimovice

r. 1420 světským držitelům. Naposled
patřil k Větr. Jeníkovu.
Veletice, ves u Žatce n. s tvrzí, 1340
statek Bohunkův a asi 1350 Ojířův.
Vl. 1399—1416 držel je Nadslav, 1416—
1438 Vilém a od r. 1433 Hrzek, 1462
zase nějaký Vilém V 16. stol. seděli tu

Sekerkové

byl tu farní kostel. L. 1336 postoupen V.
králi k Haunšteinu. K tomu patřil do
r. 1578 a bylo tu také manství k témuž
hradu. Karel IV. stavěl r. 1363 u V. most.
L. 1578 odprodán V. Lukrecii Šlikové,

patřil s tvrzí od r. 1582 Tomáši Tyzlovi.
Od r. 1599 patřil zase rodu Šlikovském

z Sedčic. (1510 Burjan, u a to do r. 1651, kdež prod. Olivierovi

1543 Čeněk a Burjan, 1577 Baltazar, z Wallisu.
Až do r. 1850 vystřídalo
1607 Bedřich ) L. 1627 prod Janovi Kryšto se tu několik rodin. (Viz Som. topogr_)
fovi : Paaru a drženy pak k Měcholupům
Velichovky,
ves u Jaroměře, jež se
až do sklonku 17. stol. Pak patřily až r. 1396 přip. Až do r. 1523 patřily V.
do r. 1850 k Dobřiěanům.
lt Neznašovu, pak tu byla tvrz. V. drželi
Veletín, ves u Sedlce, jež patřila od 1523 Jan Rodovský z Hustířan,
r. 1291 biskupům Pražským, byvši pak syn ieho Bedřich (1-1591), později

před tím přísl. hradu Skalice. L. 1307 KryštofŽelinský z Sebuzína a od
postoupen k Přiběnicům. Od 15. stol. r. 1603 Hanibal z Valdšteina
Skrze
do r. 1850 patřil k Vys. Chlumci.
Annu Saloménu z Hořovic (1620), dostaly

Veletov, ves u Kolína, v níž byl far. se v držení Čern ínův, kteří tu vládli
kostel již před r. 1369. V. byl staro do r. 1741. (Viz Som. topogr. II. 245.)

dávnýmzbožímkláštera Sedleckého,

Veliká. ves, ves u Karlína, v níž
koupil Ebrhart, kanovník Pražský (1-1259),
Cís. Zikmund zapsal V. 1436 Mikuláši statky k vydržování bonifantův v kostele
Divůčkovi z Kladrub, jenž jej po Pražském. Vít, děkan Pražský (1- 1271).
stoupil 1441 ke hradu Kolínskému. Později vystavěl tu kostel sv. Vavřince s věží.
jej měl Jan z Trojanovic a postoupiljej Od r. 1356 přip. se tu fara. Podací pří
předr.1473kešpitálu Kutnohorskému. slušelo sakristům & bonifantům kostelu
V l. 1550—1557 ponechán tomuto iod Pražského. Po r. 1420 zmocnili se V. V.
klášteřa &zůstal majetkem jeho do r. 1850. Pražané Novoměstští a obrátili důchody
Fara v 17. stol. zanikla. (H. Xlll. 101.) ke kostelu sv. Petra. Král Jiří po
Veležice, ves u Vys. Veselí, již před tvrdil jim zápisné drženi (1469) a l„epold [.
r. 1355 farní, jež patřívala ke hradu vložil ji dědičně ve dsky zemské (1692)
Veliká ves, farní ves u Podbořan,
Vys. Veselí L. 1364 založ. při kostele
vikářství. Kostel 1581 opraven. Fara zdejší ve 14. stol. farní, která patřila v l. 1393-—
přeložena 1788 do Vysokého Veselí.
1406 Škopkům z Dubé a odr 1414
Veležice, ves u Štětí, jež se 1320 Mikuláši z Lobk ovic. Odtuddržena
přip. L. 1339 patřily V. Petrovi z Bla k Hasišteinu ještě 1529, avšak od r. 1542
hotic, 1426 vladykám z Vetlč a pak k Mašťovu. Později patřila kl. Karlov
Alši z Veležic
(1- 1478). Od r. 1478 skému v Praze, který tu vystavěl kostel
drženy V. z části k Brocnu, ale zastaveny (1739) a zámek. Po zrušení kláštera
1540 Jiříkovi Hrzkovi ze Mšena (1786), prodána (1789) a byla v držení
Jiná část s tvrzí patřila od r. 1545 Vlkům Schreiterův ze Schwarzenfeldu.

jemuž prodán 1306 od Miloty : Choltic.

z Kvítkova.

Ku konci 16. stol patřila

celá ves Osterským

Veliká ves, n. ves u Damnova. jež

: Sulevic, kteří patřila1239—1412klášteru Kladrub

přenesli sídlo do Chcebuze. S touto přip. skému. L. 1422 a 1488 dostala se pp.
V. 1683 k Liběchovu.
ze Švamberka :: pak zanikla.

Velhartice viz Vi 1h a r tic e.
VeIÍChOV. Velechov,
farní ves

Velim viz Velyně.
Velimovice (obec Velmovice

pův.

u K. Var, prvotně újezd,“ jenž se dostal Velimovici),
ves u Tábora. po níž se
ok. 1142 klášteru Dokzanskému nazýval r. 1267 Přibyslav : V. Později
a potvrzován mu 1226 a 1273. L. 1298 seděli na tvrzi Radovec, 1376 Smil,
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1381 Hynek a Maršík bratří, 1415 Jan Jindřichova, přišel 1658 vládní rozkaz,
a Mikuláš. Ok. l. 1461 nabyl V. Jan | aby hrad V. byl zbořen, což nelítostně

Malovec : Chýnova a držel je ke provedeno. Sídlo panství přeneseno do
zboží Chýnovskému; ktomuto v16.stol. Vokšic a zůstalo až na naše časy v držení
nadobro připojeny. (H. IV. 293)
Veliny, ves u Holic, v níž zřízen
]. 1350—1366 farní kostel dřevěný.
V. patřívaly do r. 1507 k Dašicům
a v l. 1507—1850 k Pardubicům.
Po
r. 1623 zanikla fara a V. přifařeny
v

k Ostřetínu. (P. A. X. 301, M. VI. 87.)

Velislavín viz Veleslavín.

Veliš (pův. Veljuš), farní ves u Jičína,
jež se přip. v zákl. listu Strahov, (1143)
Ves ta bývala přísl. hradu Veliše. V 17.stol.

zanikla fara. Vl. 1747—1752 vystavěl
nový kostel a l. 1776 fara obnovena.

rodu Šlikovského. (H. X. 251.)
Veliš, far. ves u Vlašimě, v níž byl
farní kostel již 1. 1350. Podací jeho 5 Částí
vesnice náleželo vrchnosti Vlašimské;
ostatek vsi patřil v 16. stol. k Ostrovu
a když tento přikoupen, také ke Vlašimi.“
Jiná část patřila 1542 a 1574 k Popovicům,
& 1620 k Chotýšanům, pak až do r. 1693
k Nesperam a v l. 1693—1850 také ke
Vlašimi. Ještě' pak patřila část 1720
k Jankovu a byl to svobodnický dvůr.
Kostel 1772 znova vystavěn. Fara zanikla
po r. 1623; l. 1787 tu zříz. lokalie

(M. XV. 54.)

& 1853 fara. (M. B. II. 53.)

Veliš, hora nad předešlou, n. slavný
hrad od králův založený, který se poprvé
přip. !. 1316, jsa v zápisném držení Půty
: Dubé. Král Jan vyplativ jej poručil jej
Hynkovi z Valdštejna a zase jej zastavil.
Zástavu koupil před r. 1327 Beneš

Veliz,farní kostel sv. Jana Křt a samota
za“ Žebrákem, prvotně jen hora, na které
Vršovci kněžice Jaromíra jali & zmučili.
Na památku svého vysvobození postavil
tu Jaromir (prý 1002) kostel, který

BřetislavI. daroval klášteru

Ostrov

z Vartemberka

a jeho syn Ješek jej skému.
Asi ve 13. stol. zřízeno tu
1337 od krále dědičně koupil a po druhé proboštství. L. 1250 pasován v kostele
mu 1318 dědičně postoupen. Po Ješkovi Medvěd vladař královský na rytířství.
(1- 1362) následoval syn Beneš (1- 1385) Z proboštů jsou známi před r. 1358
a potom synové Petr a Václav a asi od Markvart, 1358 Mstislav, 1363 Bedřich,
r. 1393 tento sám. Potomstvo jeho vy 1379 Jan, pak Chval, 1383 Jan, 1401
mřelo brzo a V. opanoval Jindřich z Vart Mikuláš. do r. 1411 Jan Skříčka, 1411
1413). Tento jej postoupil 1414 strýci Jan Bítovec, 1414 Jan Telec. 1418 Bohu
eňkovi, jenž tu 1. 1425 zemřel Jindřich slav. Po zpúštění proboštství přip. V.
(1- 1434), syn Čeňkův, odkázal V. strýni k Točníku, od r. 1590 patřil »pustý
Své Machně (1- 1438) a tato Haškovi klášterc nějaký čas ke Královu Dvoru
z Valdšteina.
Tento postoupil V. a pak až 1850 k Točníku. (M. XXI. 73.)
1452 Jiříkovi z Poděbrad.
Po tomto
Veltěže (pův. Veltěz i), ves u Karlína,
drželi V. synové. Před r. 1482 dostal snad ta, která byla 1275 přikázána vikáři
se Samuelovi : Hrádk u a ten jej prodal probošta Pražského. K proboštství patřily
1487 Mikuláši Trčkovi z Lípy. Trčkové potom V. Od cís. Zikmunda zastaveny
Na poč.
(1509 Johanka z Březovic, 1533 Mikuláš, 1436 Jindřichovi z Lerojid.
1540 Vilém, 1569 Burjan, 1591 Jan 16. stol. drženy k Přemyšleni, a ještě
Rudolf) seděli tu do r. 1606. V l. 1593— 1550 byly v zápisném držení. Po vy
1596 V. jako silná pevnost stavěn skrz placení přip. k Dehnicům.
Viléma Trčku. L. 1607 k. Veliš Jindřich
Veltěže, ves u Loun, jež se přip.

Mates : Thu rnu. Tomuto V, 1621 vzat r. 1228 mezi užitky kláštera

Svato

Ok. l. 1290 patřily k bis
a prodán 1623 Albrechtovi V. E. 2 Vald jirského.
š tci n &. Byl pak částí knížectví Frydlant, kupství, pak k arcibiskupství, asi od r. 1418
ského. Ferdinand ll. zabrav knížectví k Vršovicům a od r. 1474 k Novému
daroval V. 1636 Jindřichovi Šlikovi hradu. L. 1564 prod. dědičně Bohusl.
: Holiče (1-1650). Za Františka, syna Felixovi 2 L 0 b It 0 vi c, který to právo
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k Novému hradu pusril. I.. 1575 od
prodány, patřily pak v 17. stol. k Vršo
vicům, v l. 1057 a 1660 k Oboře a
v l. 1660—1850 zase k Vršovicům.

jednou a 1639 tři díly města vypálili.
L. 1652, 1733 a 1747 potvrz. svobody.
L. 1770 vysvědceno Velvarským od nejv.
purkrabě. že jsou městem královským a jen
Veltruby (pův. Veltrubi),
ves ochraně jeho úřadu poručeným; tak se
u Kolína n. s tvrzí a statek Veltrub
totiž poměr ten od 15. stol. vyvinul.
ských z Veltrub. (1371 Janek, 1393 Josef II. potvrdil 1784 svobody V. a udělil
opět, 1418 Janek, 1453 Václav, 1505 nový trh. L. 1790 rozprodány obecní
Zdeněk, 1520 Petr a Vok, onen ještě dvory a 1800 zřízena německá škola.
'1554.) V 15. stol. patřila část k Jezeřanům. L. 1850 staly se V. sídlem c.k. úřadův_
Po vymření Veltrubských dědila Johanka Ve V. narodili se misionář N. Seker,
Dašická : Barchova, třikrátevdaná Jan & Leop._br'atří Koželuhové, hudebníci
a po její smrti k. k Dymokurům. L. 1666|a Fr. Střebský, sochař. Erb: Červený
odprodány Adamovi Jaroslavovi Šofma štít, na něm stř. hradba se dvěma věžemi,
novi z Hemrlesu,
jehož dědici je :: nichž každá s okny, černou sedlovitou
1677 zase prodali. Brzo potom přik. střechou & zl. makovicemi a mezi nimi
Český lev (Fr. Vacek. Paměti Velvar)
k Radovesicům. (H. XII. 126.)

Veltrusy

(pův. Veltrusi, druhdy Velvety (pův. Velveti), ves u Teplice,
farní ves u Velvar, jež byla 1. 1333 manství ke Kostomlatům, jež
Do'kzan drželi Heník a Mikuláš, předkové Velv et
Později byly
ského,
byvši mu před tím od krále ských z Nezpečova.
Přemysla darována. R. 1273 byl tu kostel, manstvím ke hradu Oseku (1398*. Teprve
bezpochyby farní. V držení kláštera byla l. 1593 Litkéřovi V. 2 N. 2 manství pro
ještě r. 1398, od r. 1403 držel je Vilém puštěny. Část patřila. v l. 1568—1585
z [')azemburka
k Chvatěrubům, Cís. k Malhosticům a pak k Teplici. Statek
Zikmund zastavil V. Janovi ze Smiřič. Velvetských prodán 1607 Kryštofovi Rau
1' Velprdi),

1. 1226 v držení kláštera

Později vyplaceny &zase l. 1469 zapsány.

sendorfu zeŠpremberkaaodtohoto

L. 1497 dostaly se Janovi Firšicovi
r. 1611 také k Teplici.
z Nabdína.
jenž je přip. k Běškovicům. Velyně, obecně Velim,
farní ves
Teprve 1698, když dcery po n. Ferd. u Kolína (již r. 1354 farní), jež patřívala
Kryštofovi ze Šeidleru se dělily, odděleny k panství Poděbradskému již 1. 1345,
s Jeviněvsí a dostaly se v držení Chotk ů. ale přip. se již v l. 1325 a 1327 Boček
Velvary (pův. Velvaři), král. město, z Poděbrad prodal V. r. 1358 kl. Zbraslav
prvotně ves, jež patřila r. 1282 kostelu skému. Ten držel celou ves mimo dvorce,
Vyšehradskému;
tentotu mělještěkteré král Jan měšťanům vysadil, ale
l. 1356 nějaký statek. Sice patřily V., l. 1359 i ty přikoupil. Kostel zdejší 1396
v nichž byl již na poč. 14. stol. kostel, od papeže klášteru přivtělen. L. 1420
k purkrabst'ví Praž. hradu, k. si V. od kláštera M. Albík. Král
Karel IV. obdařil V.'městským právem Zikmund zapsal V. 1436 Diviši z Mile
a pečetí. Od králův Zikmunda a Jiří tínk &, avšak r. 1487 již patřila k Podě
obdrželi svobody. Král Vladislav vyzdvihl hradům a zůstala při nich až do r. 1850.
1482 mčko. Velvary na město, dovolil Obyvatelé dostali výsady" l. 1502 a 1608.
je hraditi, udělil míli a trhy, a přidal Po r. 1623 zanikla tu fara; 1777 tu
1497 svobod. Tehdy obec se vzmáhala zřízeno kaplanství, 1838 lokalie a 1858
a kupovala statky, Ferdinand I. udělil fara. Kostel podobojí vystavěn 1854.
1557 trhy a dosáhli potvrzení svobod (P. A. l. 398, M. XIV. 16.)
Venhuda, r. 1603 chalupa u Nejepína
1567, 1579, 1593. 1607 a 1612. Bouří
1618—1620 V-ští nebyli účastni a (Chotěboře).
obraceni na víru katolickou provedeno
Wenzelsburg, opevnění. povydané od
bez velikých obtíží. L. 1631 dosáhli po hradu Chebského na druhý břeh Ohře.
tvrzení svobod. Švédové plenili tu ne L. 1542 byly z něho ještě vysoké zbytky,
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které však od Sasů l. 1632 zničeny. jej později Adamovi z Mateřova
pustil.
Potom tu zřízena od císařských reduta, Tento připojil k tomuto dílu manský
která ještě 1.„1796 trvala. (P. E. l. 457.) statek, který byl ve V. Držitelé měli při
Wenzelstein vizNový hrad Ku n zámku kapli,která rozšířena 1797 v kostel.
Také tu zřízena fara. Statkem o sobě
ratický,
Vepice (prv. Epici), ves u Milévska byly do r. 1850.
n. s tvrzí. Část V. patřila 1324 k Chotě
Verneřice
(něm. Warm/all, pův.
řině Na tvrzi seděl 1373 Jaroslav. Potomek Wern/zersa'orf, lat. Wernherz' villa),
jeho František, byl v l. 1383—1404 opa město u Benešova, pův. far ves (1375),
tem v Milevsku. Kromě toho psali se po iiž držel v l. 1375—1378 Petr Srša
V. 1388 Odolen. 1418 Burjan, 1437 z Drahobuze.
Později patřily ke hradu
Franěk a j. Rod Vepických vymřel v 15.st. Litýši a obdržely 1497 městské právo
Ves přip. před 1498 k Březí. L. 1590 od Zikmunda z Vartenberka a 1522,
prodána s ním ke Kovářovu :: 1592 přip. 29. září od krále Ludvíka erb. Po zpustění
Lítýše drženy k Byčkovicům. Oldřich
k Orlíku. (H. X1. 79.)
Vepřec, Vepřek, far. ves u Velvar, z Duban (1545) potvrdil cech krejčovský
v níž byl far. kostel před r. 1364. V. a vydal obyvatelům (1567) soudní řád.
patřívalod starodávna k proboštství
Maxmilian lI. přikázal jim 4 rychty,
Pražskému. Probošt tu míval náprav z nichž se tu pivo a sůl kupovaly (1575).
nlka (před r. 1383 Ctibor). Král Zikmund Od r. 1574 drženy k Liběšicům, po
zapsal V. 1420 Štěpánovi z Hlazovic, r. 1617 nějaký čas k Úšti a pak do r. 1850
po němž následoval 1454 Jan z H. Později k Liběšicům. Část patřila v 1 1600—1681
L. 1680 byly jediným
probošt vyplatil ves. jen podací náleželo k Chobolicům.
1521 k Běškovicům a později k Jeviněvsi. místem na panství, které se proti jezovilům
Fara zaniklá po r. 1623 zase [. 1737 nebouřilo. L. 1847 vřaděny mezi města.
od probošta a vrchnosti Jeviněvské zalo Erb': Štít polovičný, v pravo zlatý, vlevo
žena. L. 1755 k. tato ves od probošta černý (pp. z Vartenberka), v černém poli
a patřila do r. 1850 k Veltrusům.
je stříb. věž s vraty, okny, cimbuřím,
Vepří (staroč. Vepřie),
n veska cihelnou střechou a zl. makovicí. Štít drží
u Velkého Boru, severozápadně od Netolic, anděl se zl. perutěmi, oblečený v modré
jež byla 1391 pusta a tehda připojena roucho.
k panství Helfenburskému.
Verniřovice (horní), far. ves u Police,
Verda, české pojmenování vesnic Wehr v níž byl far. kostel před r. 1356. Tehdá

a Werth.
Verda (Werder, Werdau), n. manství
koruny České v Braniborsku, [. 1502
ještě doznávané a 1630 již promlčené.
Werdeck, n. manství koruny České
(1354—1501). 1. 1630 promlčené.

držel V. Henslin z Železna, r. 1357
Hereš z Rožďalovic,
r. 1366 Čeněk
z Žampachu,
r. 1371 Rubin z Ž.,

od r. 1372 patřily pp. z Dubé :: drženy
potom k Abršpachu. Pak přip' ke Skala-m.
V l. 1528—1589 drženy ke hradu Ryzem
Werdenhaim, n. manstvíkoruny České burku a od r. 1580—-185o zase ke
Skalám. Kostel posud dřevěný l. 1710
(1380—1501), 1. 1630 již promlčené.
Verměřice (tak obec, pův. Hřiměž z kamene vystavěn. Fara zanikla již před
dici,téžHeřměždice, Herměřdice), r. 1540 a trvale obnovena l. 1702.
Vernířovice, far. ves u Broumova,
far. ves u Dobříše, l. 1325 přísl. hradu
Kamýka a v 15. stol. hradu Hluboké. V která patřila klášt. Břevnovskému.
l. 1569—1573 drženy ke Kamýku a od Král Jiří zastavil je, ale Těma z Šaln—
r. 1573 ke Zduchovicům, s nimiž prodáyn dorfu prodal je zase klášteru Broumov
1579 Janovi Ježovskému z Lub. Drženy skému (1490), Odtud zase patřily klášteru
odtud do r. 1636 ke Starému Knínu k Broumovu až do r. 1850. L. 1720
a potom zase ke Zduchovicům. L. 1685 vystavěn tu kostel a zřízená tehda neb
odprodányke kl. Strahovskému, který později fara.
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Vernířovice,
ves u Žamberka, v ností úročníltův tak jmenovaných pro
l. 1304—1358 majetek kl. Zbraslav., svůj poměr k vrchnosti, kdežto od majetku
pak biskupa Litomyšlského ke hradu svého byli zváni sedláci neb lánníci.
Landšperku. K tomuto drženy i 1493, Při zemanských dvořích byli podsedkové
na spůsob nynějších podruhův a vznikaly
ale 1515 patřilyMichalovi Strachotovi
: Kralovic a drženy k Orlici. S touto tu také, když to potřeba kázala, usedlosti
úročníkův. V některých zemanských vesni
připojeny ke Kyšperku.

Wernsdorf
ves u- Kadaně,

(pův.

I/Vemham'sdarf), cích bylo ve 14. a 15. stol. několik
jež byla před r. 1261 zemanských dvorcův, ale čím více řídl
počet zemanův za válečných dob 1420—

v lese založena. Část patřila ke Kadaň
skému hradu ještě 1540, a pak přip.
k Chomutovu. Část, která byla klášt.
Grunhainského, držena v 16. stol. k By
střici, 1560—1583 k Přísečnici, 1583—
1594 k Ličkovu, pak k Chomutovu. Obě
části patřily 1605—1620 ke Brusům. Po
zabrání těch prodán, zvláště byl pak
v držení Šmidgrabnerův a do r. 1850
samostatným statkem. (Viz Som. top-l
Wernsdorf (prv. I/Vern/zersa'orf).ves

u Duchcova, jež patřila napřed klášteru

1479, tím více se zcelovaly statky zeman
ské ve vesnicích v jedno. Vjížních Čechách,
kde bylo zemanstva mnoho, plodností
jeho a dělením do nekonečna povstal

stavsvobodníkův nebdědinníkův,

osobně svobodných, ale v 16. stol. od
společnosti vladycké pro chudobu odstr
kovaných. Z té příčiny zavřeny jim dsky
zemské a podřízeni zvláštnímu úřadu.

Ves —viz — ves.

Vesce (Čenkova neb Čenkovo),

Tcplickému
a od něho prodána 1282 ves u Nymburka, jež byla 1. 1364 z části
kl. Oseckému. Tento tu byl vrchností přísl. statku Kměvic, z části přísl. arci—
do r. 1850.

biskupství a Žerčic. Král Jiří osvobodil
Wertheim, n. manství koruny České onuno část od manství. Patřila pak k Ha—
ve Francích, ještě v 18. stol. doznávané. vrani, v l. 1500 byla majetkem obce Nym
Věrušice,
ves u Žlutic, jež patřila burské a když této statky zabrány, připo
s blízkým kostelem Střídltou ode dávna icna V. k Podčbradům a lt těm patřila
ke kl. Milevskému
a proboštstvído r. 1850.

Toužimském

u. Předr. 1410 zasravena

Vesce Kovanova,

n. ves blízko pře

dostala se Jakouhkovi dešlé ležící severovýchodně od Bobnic
Odtud držena zase (nyní na Zúmkách). Odtud se psalsnad 1223
k Toužimi a v l. 1586—1850 ke Žluti Purkart. Ita za neznámé doby připojena
ckčmu panství.
k panství Poděbradskému. L. 1553 byla
VěruŠičky, ves u Bochova, n. s tvrzí pusta.
a postupováním

ze Vřesovic.

v 16. stol. statek Štampachův,

1572

Vesce (obeCněCábrov),

ves u Týna

Sezimy Miřkovskěho z Tropčic, n. V., která patřila do r. 1268 ke králov—
jenž se přiženil. Týž prodal V. 1601 ství lt Bechyni a odtud k biskupství.
Jách. Ondřeji Šlikovi a tento zase 1605. Avšak nedlouho potom odprodána a patřila
T. r. k. je Štěpán Šlik, jenž je postoupil vl. 1510 a1543k Březnicia vl. 1608—
1608 Fabianovi Šeh. Prolhoferovi
1625 ke Kaladému.
z Purkerstorfu.
Odtud drženy až do Vesce, ves u Čáslavě ve farnosti Best
vinské, n. s tvrzí, na níž seděl Martin
r. 1850 lt Lukám.
_
Ves, původně souhrn všech zemanův z Běstviny ('j' 1498). L. 1508 dostala se
a zůstala v jeho
neb držitelův pozemkův, pokud pospolu Mikuláši ml. Trčkovi
bydleli & nebyli ohražení, také že co rodě až do r. 1557. Odtud patřila Hum
nebylo vsí. bylo buď dvorcem neb hradem poleckým z Rybenslta, po nichžná
(neb podhradím)' odtud časté pojme sledovali 1577 Zapští a 1587 Hostoun
Olt. !. 1601 násle
nování Vesce & éska neb Víska. Na ští : Kosmačova.
z Dlouhé
královských, panských a duchovních stat doval Kryštof Častolár
cích vznikaly též vsi, které byly společ vsi, 1623 Ant. Binago a Fr. Chiesa.
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.

Onoho rod držel V. do r. 1662. Pak se
Vesce, n. ves od Veltrub k severu
střídali majitelé rozličných rodův. L. 1674 (u Kolína), jež patř=la ok. l. 1340 Martinu

koupil je Vác. Mat. Vltavský

z Manš z Veltru

b, později Ješkovi odtudž &

L. 1397 seděl
vert 11,od jehož potomstva přip. k Ronovu. 1382 Ctěně ze Lhoty.
tu Filip, 1399 se synem Martinem.
Vesce, ves u Jaroměře, n s tvrzí, L. 1506 patřila k Veltrubům a pak se
l. 1545 statekJana Veseckého z Vesce, nepřip. (O poloze P. A. Xll. 227.)
jehož potomek Václav prodal ji 1592
Vesce, n. ves u Keblova, jejíž část
BedřichoviHubrykovi : Henrštorfu, patřila ok. 1295 k biskupství. Na tvrzi
v jehož rodě (1615 Petr a Vilém Jaroslav, seděli Mazanci z V. (1413 Jan, 1519
1620 Jan) zůstala do r. 1660. T r. do Mikuláš, 1540 Václav). Po r. 1542 měl
stala se pro dluhy jezovitům u sv. Klimenta ji Jindřich Opršal : Jetřichovic
v Praze. Od nich prodána jezovitům
a připojil k ní Keblov. Syn jeho Jan
koleje Hradecké (1660) & přip. ku 1594 oboje prodal. Následovali pak Jaroslav
Žirči. (H. V. 97.)
Míčan z Klinšteina,
1613 Johanka
Vesce, ves u Benešova, ve farnosti Čejkova,
1652 Václav Míěan, 1663
Choceradská, [. 1356 sídlo Prockovo, Vác. Vojt Majdrle z Mansberka,
l. 1373 Mikšovo(1-1382).
Po něm se 1670 Jindřich Haugvic z Biskupic,
sem přiženil (1382) Jindřich z Kozmic, od r. 1678 Mathysové z Hostiny.
ale následoval pak v l. 1385—1390 L. 1703 přik. ke Křivsoudovu a hospo
Mikuláš, po něm ještě 1410 Markéta dářství rozprodána. (H. XII. 199l)
vdova. Od 16. stol. patřilo V. ke Kom.
Vesce, n. ves u Manětiny, již daroval
Hrádku,
král Vladislav 1169 křižovníkům Svato
Vesce, ves u Kovářova (Milevska), po mářským. Později se nepřip.
níž se nazýval r. 1260 Ratibor z V. Ve
Vesce dolní, ves u Budějovic1 ve
14. stol tu by dvě vsil Horní a Dolní,
farnosti Římovské, jež se přip r. 1264.
v oné byla tvrz. Z vladyk přip. se 1364 až
Tehdá ji obdržel Styr z Kvítkovic.
1390 Mareš, 1447 Jan Smetana, 1452
synové Janovi 1451 atd. Mik. Barchanec. L. 1378 seděl tu Jan, 1. 1425 dostala se
(1-1.xu. 46.)

Části patřily 1474 k Cnotěřině, 1497 ke Ko
vářovu, k tomuto 1512 a 1549 část dolní
vsi a 1549 horní ves pustá. Tyto části od
děleny 1566 jako statek o sobě, který
později k. k Orlíku. K tomuto patřila
ostatní část již 1540. (H. X1. 78.) _
Vesce, ves u Otic ve farnosti Slapa
novské, jejíž část patřila před r. 1543
k Bezejovicům a odtud k Léštnu. Sice
tu byla svobodství (l. 1789 šest svobod
níkův totiž mlýn, čtyři usedlosti a chalupa).
Vesce. n. ves v okolí Turnova, která
patřívala ke Hrubému Rohozci. L. 1534

za díl Buškovi z Holkova.

držel ji VáclavTalafous

L. 1453

z Dobřan

k Poříčí. Později byla obce Budějovské.

Vesce

horní, ves u Řimova, která

slove 1425 také »podle Holkovac. Patřila
tehdá k Holkovu, 1454—1628 k Římovu,
z části prod. 1489 od Kateřiny z Hla

vatec

Kašparovi H ajd á ro vi, 1 dvůr

v l. 1569—1583 k Dubnému,
celá ves ke Krumlovu.

později

Vesce Hronova čili Chomoutova
(staroč. V. Chvalčina, Chvalova),

ves ve farnosti Nadějkovské u Jistebnice,
l. 1379 přísl. hradu Přiběniěek. Od
byla pusta a místo sloulo Vesecko
15. stol. do r. 1850 patřila k Jistebnici.
(1613 les Vesecko u Ohraženice)
Vesce stará, ves 11Č. Brodu, !. 1320,
Vesce, n. ves !. 1228 řečená Ctimí
l'OVa, tuším táž, která slove od 15. stol. 1395 a 1406 statek klást. Břevnov
Heřmaně
Vesce (t. j. Heřmanova). ského. Ok. l. 1421 zabavena od Pražan
Od r.1437
V této bylo manství. L. 1663 patřila &darována Janovi Jiranovi.
k Drahonicům. Byla to tuším část Heřmaně patřila ku Přerovu a ok. ]. 1616 přip,
městečka, s nímž splynula po r. 1640, k Brandýsu, k němuž do r. 1850 patřila.
Jak se zdá, nazývá se odtudž 1451 Vaněk
když toto koupeno k Drahonicům.
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Duršmíd

Vesce Žichova — Veselí Odrané

Pražan, jehož dědici

byli

Popelové z Vesce.
Vesce Žíchova (staroč.Řepíkova,

Veselí, n. ves, nyní dvůr Veselsko

u Mozerova (Něm. Brodu). jež patřila
r. 1226 klášteru Želiv. Hynce z Lipé,
Pupinova),
ves ve farnosti Nadějkovské koupiv ji 1414 od Lévy z Lukého, dal
u Jistebnice, l. 1379 příslušenství hradu mu ji k manství. l.. 1533 děd. prodána
Přibeniček, v l. 1421—1850 Jistebnice. Ve Václavovi z Onšova, ale byla již pusta.
14. stol. seděl tu Velík P upín z V.
Veselí Lipanské
neb V y s o k é
(Veselá), véska u Barchova (Pardubic),
Vesec nedobře, lépe Vesce.
kterou Zdeslav daroval ok. l. 1228 klá
Vesecko viz Vesce.

Veselá viz Prašivá a Veselí.
šteru Opatovskému. Tvrz tu měli
Veselé, pův. jméno Hrádku Čaj 1425 Vaněk Mezek, 1456 Markvart, 1467

chanova.

Jan Žák z Krchleb.

Veselí (staroč. Veselie,

Veselé tu Lipanští

Od r. 1524 seděli

7. Lipan ato až do

i Veselá).
ves u Rokycan, jež se přip. r. 1623. Po vystřídání několika držitelův
l. 1352. Odtud pocházeli Amchové zV., k. k Pardubicům. (H. l. 70.)
Veselí nad Lužnicí, město, prvotně
kteří ji drželi 1379 s Čáslavem. Jan
Lhota z Dlouhé vsi prodal ji 1542 ves, jež se přip. r. 1259. Vok : Rožem
Mikuláši z Radkovíc. V 16. stol. drželi berka daroval zdejší farní kostel (1261)

zde tvrz Řesaňští

z Kadova a část klášteru Vyšňobrodskému a V.

patřila k Poříčí a pak

ke Štáhlavům.

L. 1615 měla je Anna Bechyňova,

samotné odkázal manž. Hedvice. Z ne
známých příčin stalo se V. statkem

pak Volfingárové
do r. 1084 a od královským. Městečko obdrželo od Karla IV.
r. 1692Širntyngarové. Pozdějikoupen (1362) právo Budějovské. Král Václav za

stavil V. (1378) Ješkovi st. z Mezi mostí
statek tento ke Štáhlavům. (11. x111.)
azase l. 1390 Vilémoviz Landšteina.
Veselí, ves 11Ústí nad L., která pa Nabyli ho potom pp. z Rožemberka

třila 1186 řádu Svatomářskému,

byvši mu darována od bratří Měška a
Hroznaty. Ve 14. stol. patřila k Naklé
řovu a v 1. 1527—1850 k Blansku a
Březnici.
Veselí, ves u Janovic (Klatov)1 n.
s tvrzí, 1379 statek Stachův a 1404
Janův. Jiný Jan žil v l. 1452—1483.

zástavně a od r. 1491 drželi je dědičně
k panství Třeboňskému. l.. 1468 vypáleno,
1. 1479 obdrželo svobody od Voka a Petra

bratří z Rožemberka

a 1488 potvr

zení od krále Vladislava. Toto potvrdil
1497 Petr 2 R. Od krále Ludvíka obdrželi
V-ští majestát na 2. výroč. trhy (1522),
od poručníkův Rožembersky'ch 1550 po
Pak je držel Racek z Kočova (1475) tvrzení na rybníky. Vilém z R. potvrdil
a syn jeho Trystram (1496). Později 1569 řád soukenníkův a Petr Vok dal
patřilo k Janovicům, odděleno od nich
obci svobody, které i Rudolf ll. rotvrdil.

1543, ale bylo v držení Janovských
z Janovic do r. 1581. Odtud následo L. 1597 vystavěna věž při kostele. L. 1613

k. obec od vrchnosti jitra. Ačkoliv z V.

valiFremutové z Stropčic. L. 1646 povstání podporováno, přece 1628 od
následovalJan J. Čejka z Olbramovic.
císaře na milost př1jato. L. 1641 založeny

L. 1669 k. k Janovicům. (H. IX. 151.) kost. knihy. L. 1652 obdrželi obyvatelé
Veselí, n. ves 11Opárna a Lovosic, třetí a 1654 čtvrtý výroč. trh. L. 1764
vyhořelo. Od Josefa ll. obdrželo V. po
l. 1276 klášteru Celskému. Od té tvrzení svobod (1789) l,. 1850 stalo se
doby držena k Lovosicůi'n. L. 1545 byla sídlem c k. úřadův. Erb: V. pečetí
již pusta.
erbem království Českého jako bývalé
Veselí, 1379 ves u Budyně v soused komorní městečko.
ství Vrbky a Nížeboh.
Veselí Odrané neb Zedrané, ves
Veselí, n. dvůr u Berouna a statek jižně od Valů u Přelouče, n. s tvrzí,
téhož města, l. 1547 již pustý.
1401 statek Matěje z Cholticl pak přísl.

kterou postoupil Přeslav z Újezda
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Veselí Vysoké —- Véska

.statku Choltickéhu. L 1540 dostalo se
odtud Jindřichovi a Petrovi bratřím z Do
břenic a drženo napřed k Valům. Do
břenští (1555 Zdeněk st., 1607 Jan a Petr,
1613 Maruška) drželi V. (od r. 1613
k Valům) až do r. 1660.
k Cholticům. .(H. 1. 206.)

Patřila do r. 1561 k Lipnici, vl. 1561—
1636 ke Světlé a v l. 1636—1850
k Okrouhlici.

Veselice, n. hrad nad vesnicí Pod
veselicí

u Nového m. n. M., 1. 1371

L. 1703 p_řik. statek Mladoty, Ješka, Petra a Jindřicha,

předkův Veselicky'ch

z Veselice

Veselí Vysoké, městečko mezi Bydžo (1371 Dluhomil, 1399 Jan, Vyšek, Mikuláš
vem a Jičínem, v l. 1297—1332

statek & Ješek bratří), kteří se záhy rozrodili;
Beneše z “Vartemberka
& pak syna zboží proto mezi ně rozděleno. Hrad sám
jeho Jana (—|-1362) Po tomto následoval rozdělen byl na polovice. Jedna polovice
syn Beneš (1-1385) a pak syn tohoto dostala se po Jindřichovi z Rychnova
Petr, po němž dědil V. ok. ]. 1416 strýc (1491) a Zbyňkovi : Buchova (1494)
jeho Čeněk. Odtud mělo stejné pány l. 1495 k panství Opočenskému. Druhá
s Velišem. Ok. l. 1450 seděl tu Šof, přip. za neznámé doby k Novému
pak 1465 Záviše : Sekeřic, 1473 Petr městu. Kromě toho seděl prvotní rod až
z Nemyčevsi a později Karlíkové do r. 1566 na Podveselici. Tento statek
2 N ežetic. K nim se přiženil (asi 1533) bývalv držení Zárubův z Hustiřan

Mikuláš _Bořek

z Dohalic,

jehož & od r. 1604 Čachovských

: Své

potomci (1576 Jan, 1592 Jaroslav, 1617 myslic. Jan Petr z Dobřenic jej
synové) tu do r. 1627 seděli. L. 1580 prohospodařil & přip. 1629 k Novému
dostalo V. majestát na erb a třetí trh městu. (H. Il. 159—161.)
Veselíčko (prv. Veselí), farní ves
výroční. l,. 1627 přip. ke kníž. Frydlant

skému, ale pro nezaplacení navráceno u Bernartic, napřed přísl. klášt. Milev
1654 Václ. Dohalskému
('i' 1670). ského a v l. 1437—1575 hradu Zvíkova.
Syn tohoto Frant. Karel prodal V. 1672 Kryštof ze Švamberka prodal V. (1575)

PertoltoviZárubovi

z Hustířan. Po Bohuslavovi st. z Kalenic.

synech tohoto dostalo se 1689 Jozefovi drženo

Napřed

ke Chřešťovicům, stalo se ok.

ze Šternberka
a skrze ten rod kníž. l. 1600 samostatným statkem, jenž byl
rodu Paarovskému.
(Viz H. Vll. 35.) v 18. stol. v držení Chlumčanských

Ve V. narodil se V. Šimerka. Erb: Štít z Přestavlk' a potom Bretíeldův.
(nyní bývá“ červ.), v němž stř. Až do r. 1902 patřil velkostatek Nád
brána na spůsob věže (nyní hradba s bra herným. Přikostele zříz. 1803 expositura
nou a nad ní troje věže), nad branou a 1857 fara.
Veselov, ves u Žlutic. 1378 manství
5stínek, nad nimi 3'okna, jedno nad
druhým, potom krov o 3 špicích & na Boršův : Oseka, 1394. at. d. sídlo Hrz
každém korouhvička bílá neb železná. kovo,v 16.stol.Zumrův z Herstošic,
Štít Dohalských (polovičný, v pravo černá kteří tu měli 2 tvrze. Část patřila do
a zl šachovnice, v levo zlatý) visí v bráně r 1617 k Ratiboř-i a pak k Udrči.
na řetězu a nad branou jsou písmena Ostatek koupil 1626 Severyn Táhlo
modrý

Pak patřil V. k Údrči
J. B. Z. D. (Jana Bořka 2 D. — B.V. 318.) z Horšteina.
Veselí viz Veselíčko.
až do r. 1850. (H. XIII.)
Veselice, ves u Sobotky n. s tvrzí,
]. 1362 sídlo Janovo a 1397 statek Jana

Veselsko viz Veselí.

Véska, Víska, ves u Bělé, 1400
Mikulášovo, 1406—1408 Petra
L. 1410 seděl tu Jan z Bězdědi c, 1440 Vítkovo. V 16. stol.
Dmychl syn předešlého. Ok. l. 1482 nabyl držena k Bezdězi. Jan : Vártemberka
V. Jan z Harasova
a připojil ji prod. V. (1582) Damianovi z Peicels
dorfu,
pak držena k Řepínu a _od
k Domousicům. (H. X. 100.)
Veselice, ves u Německého Brodu, r. 1613 patřila Dětřichovize Staršedlu.

Dmychla

z Chlumku

a Ctibora sídlo

z Nechanic.

jež patřívala r. 1278 k šosu téhož města. Od tohoto k. ke kníž. Frydlantském

u.
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Véska — Věvrov

Václavově dostalo se V. strýcům Pasovar
Kníže odevzdal ves 1630 klášteru
v Bělé a sídlo s dvorem dal v manství ským a drženo k Pasovarům. Jan V. zV. pro
Kryštofovi z V a l dš tein 3. Tato část drže dal pro dluhy 1603 ves V. obci Krumlov
na potom k Dokzám.
ské, jež tu byla do r. 1850 vrchností.
Véska, Víska u kostela, velká, (H. III. 92.)
farní kostel Hořovský s vesnicí, která
Větrov, dvůr u Kaliště, n. ves, jež
s městem Hořovici souvisí. V. byla bez patřila t497 ke zboží Vlksickému a od
pochyby prvotní ves Hořovice s farním něho oddělena v 17. stol. Melichar
prodal dvůr V. 1615 ke
kostelem a město nové založeno pod ní. Kolkreitár
Fara slove v [. [345—1433 Hořovice.
zboží Nadějkovskému. L. 1616 darován
Veslovy viz Slovy.
ke kostelu v Nadějkově, vl. 1668—1850
Vestenhof viz Kostelec.
držen ke statku Nadějkovskému.
Věšťany
(pův. V ě š č a n ě), ves
Větrov, n. ves někde u Bukové (za
u Teplice, jež byla r. 1226 přísl. kláštera
Pelhřimovem), jež patřila r. 1203 k far
D 0ks anské h o byvši mu dána odkazem nosti Rynarecké. L. 1379 byla přísl.
vladyky Bedřicha. Později patřily kostelu arcibiskupského panství Řečického, držena
sv. Apolináře.
Král Zikmund zapsal pak po 15. stol. k Červ. Řečici. L. 1554
V. (1420) PetroviSkálovi ze Sulevic, byla již pusta a držena odtud k Nové
ale opanoval je Jakoubek ze Vřesovic Cerekvici.
Větrušice, ves u Karlína, l. I3t6
a drženy od sklonku 15. stol. ke hradu

Doubravské hoře. Bohuslav Kaplíř ze statek Domaslava z Drast, ok. 1390
Sulevic
prod. je 1603 Radslavovi ze Václava a Maříka. Kromě toho tu bylo
Vchynic, jež je přip. k Teplici. Později zbožíkostela Vyšehradského, které
patřily k Trmicům.
zapsal cís. Zikmund (1436) Jindřichovi
Vetlá, farní ves u Roudnice, 1333 z Lerojid.
Později byly drženy k Pře
sídlo bratří Ješka, Vaňka, Jaroslava a myšleni a od r. 1519 patřily Janovi Py
1573
Půty. Tři poslední prodali ok. !. 1338 tlíkovi ze Zvoleněvsi al.

své díly s tvrzí klášteru
kému

Židové

Roudnic Janovi ml. Sluzskému

z Chlumu.

ke špitálu tudíž, jenž pak celou Později & do r. 1850 patřily kapitole

ves získal.

Potomci bratří nazývali se

Vyšehradské,

z Vetlé. Kostel byl vtělen 1341
Wetzwalde
(pův. Wezz'lswala'e), far.
klášteru. Král Zikmund zapsal V. 1420 ves u Chrastavy, v níž byl farní kostel
Kerunkovi ze Sulevic a opět 1436 Janovi již 1326. W. patříval pp. z Donína
ze Smiřic. Odtud držena k Roudnici ke hradu Grabšteinu a byl jeho přísl. do
a později přip. k Brozanům.
r. 1850. Za švédských válek spustla celá
Větostráže (Věkostrá že?), n. ves, ves a fara zanikla. Kostelní knihy založ.
jež patřila 1345—1362 k Poděbradům.
1645. Kostel znova stavěn l. 1699; při
Větřany, starý název Nové vsi u Tou— něm zříz. 1788 lokalie & 1854 fara.
žetína, založené ok. l. 1347 od Lva
Veveří, samota u Lažiště (Netolic),
z Divic, jenž převzal drn od kl. Roudnic dříve véska s zemanským hospodářstvím.
kého. Měv tu rychtu, prodal ji 1365 Jan Matyáš z V. prodal ji Vilémovi
klášteru. Ten byl v držení asi do r. 1420. z Rožem berk a (1555) apřip. potom
Tato ves přip. se od r. 1630 jako přísl. k Libějicům. Odtud se nazývali Grej
Toužetína.
nárové a Benydkové z V.
Větřní, ves u Krumlova, n. s tvrzí,
Veveří, ves u Nových Hradů, 1281
prvotně přísl. Krumlova, ale Petr z R0 statek Oldřicha a Jana, 1360 Mikuláše
L. 1472 patřila část ke Slav
žemberka daroval ji 1347 služebníkovi Bognára.
svému Višni, jehož potomci nazývali se kovu, od 16. stol. do r. 1850 kNovým
Višnové zV. (Petr 1367—1380,synové Hradům.
Věvrov, ves u Týna Horš., ]. 1379
Petr, Mikuláš, Matěj, Václav 1433—1480,
pak Václav, syn Matějův 1489). Po smrti mezi pět vladyk rozdělená. L. 1454 do

Věž —
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Vícemilice

stal se V. Jodokovi : Tupadl. Část Markvart (1- 1615). Syn toho Jan Habart
patřila před r. 1531 zigonězGutš teina prodal V. 1620 k panství Vlašimskému.
a přip. potom k Horš. Týnu. Malá část (M. B. ll. 110—112.)
(jedna z prvotních pěti) zůstala svobod
Vchynice, Chynice (pův. Vchy
stvím ještě 1789.
nici),ves u Litoměřic,jež byla původištěm
Věž, ves u Něm. Brodu. Hynce z Li knížat a hrabat Vchyhských
ze V.
pěho koupiv ji od Lévy z Lukého, Drželi je 1282 Bohuslav a synové jeho
dal mu ji 1. 1414 v manství. Vrchnost Protivec (1307), Vícemil a Chotěbor
nad ní prodal Jan z Lipého 1533 Václa (1322), 1327 Zdeněk, 1340 atd. Smil.
vovi z Onšova. Dědic tohoto Jan prod. Od tohoto přip. ke hradu Oparnu. 1378
ji 1569 manželce Františka : Thurnu patřily šesti bratrům a děleny odtud na
a Martin zT. 1588 Burjanovi Trčkovi několik dílů. Ještě na poč. 16. stol. byly
z Lípy. Odtud držena do r. 1594 ke dva díly, jeden pp. ze V ř e s o v i c, kou
Světlé a potom k Lipnici. Později od pený od Dlaskův ze Vchy nic, druhý
dělena a byla samostatným statkem do Bohuslava z Žeberka
(1520), Páni
r. 1850.
z Martinic
k. tento. L. 1536 měl
Věžka, n. hrad u Druzdové (Plzně), jej Volf, pak 1569 Jan a vdova tohoto
bezpochyby založený od Ratimíra ze Anna z Vartemberka. Po té dědil manžel
v a m b e r k a, jehož syn Racek tu druhý Kryštof z Leskav ce a po jeho
v l. 1351—1375 seděl. Od jeho synův smrti prodán 1609 k Lovosicům. Druhý
V. prodána a měl ji 1378 Otík z Chrastu. díl byl v držení Vřesovcův po celé 16. stol.
Přes zimu l. 1405—1406 obléhána od a přip. k Podsedicům. Díl tento přik.
vojska krále Václava. L. 1410 patřila teprve 1673 k Lovosicům.
Petrovi z Ch rastu s Otíkem a Rackem
Vícemilice dolní (obec. Lico měřice),
odtudž. Když se P. přidržel husitův, ves uŽleb, jež se přip. r. 1257, vl. 1312 až
opanována V. od Plzeňských. L. 1503 1341 sídlo Zdenkovo. Ve 14. stol. byl
patřila (snad již jako pustý hrad) Albrech tu far. kostel. Vladyky zdejší byli 1356
tovi z Kolovrat a z Libšteina. Tomeš a Jan bratří a Bušek, 1360 Zdeněk,
Dědic a pastorek jeho Jan z Valdšteina 1375—1385 Mikuláš aTomeš. Ok.l. 1391
prodal zboží to 1517 Plzeňské obci. tu měli dva statky. Na tvrzi seděl 1464

Jan Lebka z Zájezdce.

(H. x111.)

Tento statek

Věžná, Věžný,

farní ves u Pacova, s jiným prodali 1478 Mikuláš Michek
a Jan Ronovský, syn jeho,
V. patřila 1318 Hynkovi z Vlašimě Slavatovi z Chlumu. Tato část držena
a asi od r. 1360 ke hradu Kameni. pak ke Chlumu, vl. 1541—1565 k Chol

v níž byl farní kostel již před r. 1360. z Libice

Na poč. 16. stol. oddělena od něho
patřila pak do r. 1544 ke Dvořišti a
pak k Chýnovu až do r. 1850 (1621
držena ke Kamenici). Kostelní knihy
založeny 1673.

Věžníky

(pův. Věžníci),

ticům a později ke Žlebům. Část patřila
do r. 1512 ke Starkoči a odtud k Lichnici.
Fara zanikla po r. 1623. (H. X". 90)

Vícemilice horní, obec. Licomělice,

ves u Heřm. Městce, jež se přip. 1382.

dv. popl. V. bývaly přísl, tvrze Mrdické &po jejím

n. ves & tvrz u Městečka (Vlašimě), 1318 spuštění drženy do r. 1850 k Heřmanovu
statek Jindřicha a Jakuba, 1370 Děpolta Městci. Část patřívala do r. 1541 ke hradu
('i' j. 1392), pak Petra a Jaroslava (lépe Chlumu a pak k Cholticům. L. 1560
Jarohněva), synův jeho. V l. 1468—1482 oddělena od těchto ke Svojšicům a od
držel je Arnošt. Věžníkové z Věžník r. 1599—1850 patřila k Cholticům.
Vícemilice, Vícemilice, n. ves,
drželi V. až do r. 1620, totiž 1526 Jan,
1530—1549 Markvart. Synové tohoto roz nyní samota Licoměrsko
u Kacovce.

dělili V. 1567 na dva díly Václava (1- 1603) L. 1411 vykázal tu Příbek : Buřenic
a Jindřicha, ale tento prod. svůj díl plat pro kostel Buřenický. L. 1471 patřila
onomu (1577). Po Václavovi měl je syn ke Šternberku a byla 1544 pusta.
Místopisnýslovník: Část historická.
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Vícenice, ves u Klatov, 1379 statek
Vidhostice (i Byd hostice), far. 115
Drslava z Strop čic, 150'5 přísl. Švihova, u Podbořan, po níž se nazýval r. 1252
ale, platy šly do černého kláštera v Plzni. Radim z V. Ve 14. stol, tu byla fara,
jejíž podací páni byli četní zemané ve
L. 1541 koupeny od Jana Jeníška
: Újezda, drženy pak ke Svrčovci, od vsi sídlící. Ve 14. stol. tu byly 4—5 statkův
17. stol. k Dolanům a 1805—1850 l. 1411 zceleny ve tři. Z jednoho pochá
z V. Ke sklonku
k Chuděnicům. K těmto přip. 1706 část zeli Kumpancové
15. stol. seděli tu vladyky z Valče,
před tím ke Švihovu patřící.

Víckovíce, Vítk ovice, ves u Klatov, 1499 Jiří Úlický
ve 14. stol. statek Kunata z Blšan
(1- 1386). L. 1409 k. ji Jan Lešák od
Markéty, vdovy Sezemovy a 1487 prod.
od Doroty z V. a Šimka manželův třem
osobám. Tehda byly V. pusty. Od 17. stol.
a do r. 1850 patřily k Chuděnicům.
Víckovice, jinak D v 0 ry, n. ves v okolí

: Plešnic,

potomek tu ještě 1543

seděl.

jehož
Později

drželi je Údrčtí : Údrče a to až do
r. 1655, pak Nesslingerové,
asi od
r. 1704 Štampach ové až do vymření..
L. 1791 obnovena fara. N. tu byla tvrz.
(H. XIV.)

Vidhošť.

n. véska u hory V., jižně

Protivína, l. 1253 statek Křižovníkův
od Buršic, jež'- patřívala ke hradu Za
s červ. hvězdou.
Od 14. stol. byl tu vlekovu. Když zboží toto 1595 děleno,
statek manský, který držel 1449 Mareš dostal se díl Vidhoštský Divišovi Počinovi
ze Dvorův & 1452 Vilém, 1473 Jindřich z Dlouhé vsi, Od 17. stol. patřila _V.
z Radkovic (1'1497). L. 1497 drželi k Nalžovům.
je Jan a Aleš bratři Kočkové ze Skal.
Vidice (pův. Vidici), ves u Kutné
Po r. 1497 se nepřipomínají. Bývaly hory, ve 14. stol. farní ves, jejíž podací
v sousedství Skočic a Božovic.
páni bývali Horníci (1360 Peslin Puš
Vícomelice viz Víc e milic e.
a Bartuš, 1394 Frant. Gyser, 1405 Kunrát'
Vícoměřice,
n. ves1 nyní Véska Náz).VáclavOk-rouhlický ze Kněnic

Dvorecko,

Dvorec u Ledče. L. 1525 prodal V. 1535 Václavovi Popelovi

byl tu pustý dvůr, jenž patřil k Bohdanči. : Vesce. Později patřily k Pečkám, od
Ok. l. 1623 přip."se zase dvůr V.. který děleny 1567, ale hned pot0m prodány
přip. pak k Ledči.
k Libenicům. V l. 1581—1850 patřily
Vícov (staroč. Viecov),
kostel a k Malešovu. Fara zanikla po r. 1623.
myslivna u Přeštic, n. far. ves, jež se do Kostel l. 1853 znova vystavěn. (M. VIII. 93.)
stala ok. r. 1239 v držení kláštera
Vidice, ves u Přimdy, n. s tvrzí, Zde
Kladrubského.
Farní kostel byl tu seděli 1362 Dobrohost, 1370 Kunrat,
již 1. 1323. Kostel byl přivtělen pro 1372—1412 Jindřich. Část patřila 1407
boštství
Přeštickému & spravován od k Pernarticům.
L. 1498 držel je Jan
stálého vikáře. Patrony byli opatové. Asi z Merklína. jenž je prodal Purkartovi
od r. 1420 držen od světských ke zboží 2 H ořešovic. Pak drženy k Pernarticům
Přeštickému.
až do r. 1553, odtud patřily Černínům

Vičice (zda Vitčice prv., Vitčici?)„ z Chuděnic

ves

u Chomutova, ]. 1408 statek

až do r. 1651. V 18. stol.

Jana patřily k Olší & od r. 1788

k Boru.

z Doupova.

V 16. stol. patřily k Vyntí (H. XIII.)
*
řovu a to do r, 1558, později ke Brodům
Vidim horní, far. ves u Dubé, l. 1318
a Krásnému dvoru.
sídlo Půtovo. Ve 14. stol. byl tu farní
Videl, 1381 ves, z níž vycházel plat kostel, jehož podací vykonával 1385

k hornímu kostelu v Kutné hoře, bez
pochyby nynější Vídice. (V. z neporoz
umění jako Malá Vida)
Vídeň,
n. ves v okolí Olešnice
u Chlumce n. C. V l. 1397—1521
se V. jako přísl. Chlumce.

Jindřich Berka

z Dubé

k Housce.

L. 1402 oddělena V. Václavovi synu jeho
a ke hradu Čápu, 1418 držel ji Mikuláš

z Lobkovic,

ale v 16. stol. patřila

přip. zase k Housce. Ok. l. 1572 panství toto

rozděleno a V. dostala se Jiříkovi Hrza

Vidim _

novi z Harasova.
v l.

1610 —1611

Viklantice Staré

Po Hrzanech byla Nyděice
.komor.

statkem,
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chybně), ves u

Chrudimě,

v 1382 a 1398 přísl. tvrze Mrdické, později

l.1611—1623 Václava Berky z Dubé, Heřmanova Městce, asi od r. 1577 Stolan
pak přísl. kníž. Frýdlantského. Od r. 1636
byla v držení Bóckův, l. 1700 rozdělena
na dvě polovice. Ok. l. 1661 se V. po
němčila. Fara 1722 obnovena. (B. D. 195.)
Vidim, n. ves u Dolních Břežan, snad
u Závisti. Kníže Vladislav dal ji 1115
kl. Kladrubskému, jenž ji ještě 1239
držel. Později a až do r. 1268 patřila
biskupovi, 1268—1292 ke král. hospodář
ství ve Zbraslavi, od r. 1292 klášteru
tudíž. L. 1436—1850 patřila k Břežanům.
Vodolice, ves u Kadaně, jež se přip.
l. 1455. Část vsi patřila do r. 1518
k Hasišteinu, odtud do r. 1530 k Pěti
psům & 1530—1850 k Vyntířovu. Jiná
část patřila do r. 1547 k Vojnínu a pak
také k Vyntířovu. Část patřila na poč.

a 1611—1850 k Městci.

Vidžín, Vidžíno (snad lépe Vydžín,
též Bydžín),

farní ves u Teplé, kterou

koupil klášter

od králové

Teplský

(1233)

Konstancie, a farní

získal 1. r. od něm. řádu.

kostel

Odtud

byli

opatové patrony kostela zdejšího a pány
vesnice do r. 1850. Avšak vedle toho
tu byly dva statky zemanské, na nichž
sídleli

předkové

L e v h a rt ů v z

V.

a Pecingárův z Bydžína. Statek
ten prodal Volf Filiběř z Mělnic
1537 Volfovi z Perglasu,

avšak i ten

přip. později ke klášterství,
loženy kostelní knihy.

L. 1621 za

Wiese,

far. ves u Frydlantu, v níž

byla fara již ve 14. stol. (biskupství
Míšenského). W. bývala manstvím ke
Vidoně, ves u Hořic, jež se přip. hradu Frydlantu a držitelem jeho byl
r. 1267 jako ves v osadě Miletínské ležící. 1432 Jindřich. Statek tento koupen ke
Sice patřila celá ves odtud až do r 1850 Frydlantu teprve 1. 1666 po smrti Volfa
k Miletínu.
: Jchtryc.
Wiesenthal Český, král. horní město,
Vidonice, ves 11N. Paky, před r. 1364
již farní (Alba ecclesia). Podací páni prvotně ves, jež patřila ke hradu Peršteinu,
byli do r. 1380 držitelé Ostrova, !. 1396 od r. 1431 k němujen zpoloviceazpolovice
čtyři zemané okolní, 1405 Martin : Ho k Šumburku. V 15. stol. spustl a lesy dostal
řiněvsi a 1411 Diviš Mrzák z Mile— od vrchnosti Hymlšteinské Kašpar Pasek
tínka.
V 16. stol. patřily ke hradu (1519) a zarazil tu 2 doly horní, jež
Pecce a 1627—1850 k Radimi. V 17 stol. mu Jeronym Šlik ok. l. 1520 odňal Týž
zanikla fara a kostel l_„ 1733 znova koupil 1534 část, která patřila posud
k Šumburku. W. držen odtud k Přísečnici,
vystavěn.
Vidov (pův. Vidovpole), ves u Bu s níž postoupen 1545 králi. Hornictví, jež
dějovic, n. s tvrzí, na níž seděli 1357 až nebylo nikdy valně, zanikalo v 17. stol._
1388 Beneš, 1389 Petr, 1394 Jan, Po a zaniklo 1772. L. 1612 obdržel W.

17. stol. Robarům

z Brus.

tomto dědilJindřich Kolman : Křikavy městská práva od Rudolfa 11. L. 1741
aten prodal V. 1418 Janovi Tožicovi vystavěn kostela 1761 zřízena fara. Erb:
: Tožice.
Po tomto následovali vdova Červený štít, na němž dvě kladiva hor-
Markéta a syn Jan (ok. 1450). L. 1473 nická křížem přeložená; štít se opírá
držel jej Věnek Ples z Sloupna, pak o dva havíře, držící jednou rukou kladiva
1475. Václav Hůlka. Po nich následovali a druhou hornickou lampičku nad samým
Lev z Rožmitála
& 1478—1488 štítem.

JindřichCinišpán

z Heršláku.

L. 1490 nabyl ho Vok z Rožemberka,

Vikaň viz Vykaň.

Viklantice staré (lépeVyklantice,

po jehož smrti. přip. k panství Třeboň dříve Vynknantice, Vyknantice),
far. ves za Pacovem, jež se přip. 1408
skému. (H. Ill. 191.)

Vidovle,

hora u Jinonic, jež se přip.

r. 1207.

Vidžice (snad lépe Vydžice,

apatřilazčásti kl. Strahovskému.

V 15. stol. přip. k Pacovu, doprodána

1382 dědičně 1530 a odprodána 1553 Václavovi
.

*
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Mazancovi

z Vesce.

Od r. 1562 bratrstva Táborského a od tohoto usazeni

byla v držení Košetických z Horek a to tu hejtmané. Poslední z nich Svojše ze
až do r. 16.71. Odtud se držitelé rozličných Z a h r a d k y (1432), jenž jej postoupil
rodů rychle střídali. Jáchym hr. z Har Zbyňltovi z Kocova
(ok. 1440), ale
rachu založil tu 1726 kostel, jenž byl zase jej 1. 1444 opanoval. Po jeho smrti
1780 rozšířen. Při něm založil Jan dostal se ok. 1446 Bedřichovi : D 0 n í n a,
J.Jeřábek z Jeřabinyfaru(1772). jenž jej držel do smrti. Synové jeho do
Statkem pozemským byly V. do r. 1850. sáhli V. dědičně od Jana z Rožemberka
Vikletisko,
tvrz neznámé polohy, (1463) Asi v l. 1475—1477 obdržel jej
kdest blízko Jinec, která [. 1431 obléhána, Jan 1 D. na svůj díl a po něm jej držel
Později není o ní zmínky. (H. Vl. 225.) syn Bedřich asi do r. 1500. L. 1514 držel

Vikletice (lépe snad Vykletice),
ves u atce, v l. 1332—1361
přísl.
Pětipes, ]. 1447 Vyntířova a pak do
.r. 1518 hradu Hasišteina. L. 1518 přip.
zase k Pětipsům. L. 1547 postoupeny
králi od obce Žatecké, prod. 1548
Šebestianovi z Veitmile. Později patřila
část k Postoloprtům. L. 1679 přip. V.
ke statku Soběsuckému.

jej,Jan Varlych z Bubna
Jan z Roupova(1-154o),

a později
po němž

následovali synové. Kryštof, jeden z nich,
ujal' V. a držel jej ještě 1587. Koupil

jej Jan Hradištský

: Hořovic,

jenž tu nebydlíval. Po něm držela V.
napřed dcera Anna a pak ok. l. 1606
vdova Anna zase vdaná Landšteinova
(+ 1618). Po ní dostal se za díl dceři

Viklice viz Vy kli ce.
Markétě K a r l o v € a přip. ke Hradišti.
Wildenau, n. manství koruny České Potom V. spustl. (H. IX. 212.)
v Horní Falci, l. 1630 již promlčené.

Wildeneck,

n. manství koruny České

v Říši, 1630 dávno promlčené.

Vildštein,

městec u Chebu, l. 1225

vdrženíAlbertaNothaftanild

šte i n a. Potomek jeho Englhart prod.

Wildenfels, n. manský hrad koruny V. (1298) zeti svému Janovi Rabe, jehož
České v Říši, jenž patřil v l. 1577—1791 potomstvu ještě ok. !. 1360 patřil. Na
městu Norymberku & byl manstvím do poč. 15. stol. patřil V. rodu Franken
r. 1802.
grynerův. L. 1439 prod. Mik. Vácslav,

Vildštein, Vilštein,

n. hrad u Seče, Albrecht a Hynce bratří Hysrlové

založený snad od Hrabiše z P a běnic

z Chodů Mikulášiřeč.Kumerauer,

(ok. l. 1310). Po něm zdědili jej synové jehož potomstvu až do 1. 1521 patřil.
Petr a Oldřich a tomuto se dostal za díl. Od nich se dostal Jeronymovi Šlikovi.
L. 1382 držel jej jeho po'tomek Hrabiše. Albrecht, strýc jeho, dědic po něm, prodal

L.

1404 seděl tu Ješík z Popovce

V. l. 1531 Volfovi z Virsperka.

Když

(1- 1411). Po něm ujat od krále. L. 1436 se potomstvo jeho rozdělilo, povstaly dva
zapsán a držen pak ke Žlebům. Z té díly statku a dva zámky, totiž Hořejší
příčiny opuštěn. l.. 1499 postoupen a" Dolejší V. (Hořejší a prvotní stojí na
Mikuláši Trčkovi z Lípy, držen jako skále, dolejší postaven v 16. stol.) Zikmund

koupil
pustina k panství Lichtenburskému a od Abrahamz Trautenberka
onen [. 1596, tento ]. 1611, ale za po
r. 1564 k Ohbi. (H. I. 155)
Vildštein, Vilštei n, n. hrad u Blovic, tomstva jeho zase přišlo k rozdělení. Za
snad 128.1. Holenův, ale nazýval se po nich postaven l. 1705 nový kostel na
něm 1367 Pešík. Asi 1. 1360 dostal se místě starého farního kostela, který tu již
v držení bratří z R 0 ž e 111b e r !( a, z nichž ve 14. stol. stál a 'v l. 1561—1627 od
jej ok. !. 1374 Oldřich na svůj díl ob evang. farářůvzpravován byl. L. 1799 prod.
držel. Syn jeho Jindřich ponechal V. dědici Trautenberští Hořejší zámek Jiří
Sigostovi lantkr. : Leuchtenberka,

Janovi Wilhelmovi,

po němž l. 1806

ale 1396 jej zase vyvadil. Po smrti Jindři syn jeho Adam následoval. Dolejší zámek
chově držela jej vdova Eliška z Kravařiprodal (1799) František M. z Trauten—
ve věnné zástavě. L. 1421 obsazen odlberka Osvaldovi Friedrichovi. Od jeho
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synův prodán pak Jiří Osvaldovi Wilhel dobrý až do r. 1278, kdež spuštěn od
movi, jenž zase oba statky v jedno sloučil vojska císaře Rudolfa. Papež Mikuláš
(1—1858). L. 1810 mčko. : větší části vy— potvrdil 1279 všechny svobody, Jaroslav

hořelo. (P. E. II. 641.)
Vildštein, n. dvojí hrad B e r k ův
z D ubé, v nynějších Sasích totiž Starý
a Nový V. Tento stál na hoře řečené
Kuhstall v saském Švýcarsku, onen ne
daleko něho. Starý V. snad tu stál již
od 14. stol., avšak Nový V. postaven ok.
]. 1410 skrze Jindřicha, syna Jindřicha
Berky z Dubé, kterýž měl za díl otcovský

kupoval v l. 1281 a 1288 statky a tak

tak spravoval klášter, jehož
1307 vyměnil. Zemřel v l.
Opat Petr prodal 1327 pro
Nástupce jeho byl Ondřej

některé statky
1323—1327.
dluhy Zehuby.
(1348), jenž

ok. [. 1376 zemřel. Po něm Opatoval krátce
Matěja ]. 1378 zvolen Petr, jenž obdržel
od papeže 1388 pontiíikalie. Po jeho
smrti zvolen Mikuláš (1391), jenž docílil
polovici Honšteina.
(Viz Honšteinské vtělení 5 kostelův klášterních v Čechách
panství.) Od té doby se říkalo statku jeho a na Moravě a to pro velké dluhy, jimiž
V-ské panství. Držel V. ještě 1. 1426, klášter přes veliké své zboží stižen byl,
kdež se Bedřichovi knížeti Saskému zapsal tak že il. 1400 od král. daní na tři
v manství; byl to první pokus lt odtržení léta osvobozen. Prodával proto a zapisoval
V-a od Čech. Avšak r. 1427 vyskytuje statky a klénoty, a to trvalo do r. 1420.
se v držení V-a bratr jeho Hynek L. 1421 obsazen klášter od podobojích
mladší, jemuž jej Jindřich směnou za a mniši vypuzeni na věčné časy. Uprchli
jiný statek postoupil. Když se tento na své statky na Moravě, kdež žil 1427
se synovci svými Benešem, Jindřichem Štěpán opat. Násmpce jeho Václav (1431)
& Albrechtem dělil, vykázal jim V. za prodal z nouze 1435 infuli. Nástupcové
díl. Albrecht přečkav bratří prod. ]. 1451 jeho podrželi pouze Uherčice a Valeč.
panství V-ské s hradem a s ním' i hrady l.. 1438 volen za opata Mikuláš, zbývaje
a lesy: Starý V., Arnštein, Winterštein, sám druhý z bývalého konventu. Po smrti
Rabenstein, Freienštein, Falkenštein, Hen Martina, jeho nástupce, volen 1453 Miku
nenberg, Schrammenstein, též lesy a ves láš. L. 1481 volen Šimon probošt Rej
nice na nynější Saské straně Bedřichovi hradský, který získal zase Uherčice, před
knížeti Saskému, tak že celý ten kus od tím zastavené (1486). Nástupcem jeho
Čech odtržen.
byl Mikuláš (1490), pak následoval ]. 1517
Vildštein, až do 17. stol. název tvrze, Petr, jenž dosáhl 1527 majestát na po
která byla v Čejkovicích u Hluboké.
tvrzení svobod. Když tento pak zemřel,
Vildštein, n. mansrví koruny České zanikl i název opatský.
Klášterství, l. 1421 zabrané, držel
v Říši, 1362 přijaté a ještě v 15. stol.
doznávané.
1427 Jan Hertvík z Rušinova
Vilémice viz Vilémov.
a 1436 mu zapsáno.
Odtud drženo
Vilémkov, n. ves u dvora Opatova k Lichnici až do smrti Jana Trčky z Lípy.
na Želivsku, jejíž název udržel rybník Nástupce jeho a dědic Vilém T. rozprodal
Vilímek. V. byl vždy přísl. kl. Želiv v l. 1556—1557 větší část klášterství.
V. sám s dvorem a vesnicemi k. Beneš
ského. L. 1599 byl již pust.

Vilémov,klášter Vilémovský,

Beneda

z Nečtin

a dostal jej 1577

založen byl asi r. 1120 jako Wilhelm s dědičně. Týž vyzdvihl v pustém klášteře
zelle skrze mnichy zákona sv. Benedikta. panské sídlo (nynější zámek). Po něm
Původ jeho odvozuje se od hraběte Viléma
Sulcbašského, příbuzného Rejčky, české
kněžny. R. 1160 byl tu _opat Vilém.
R. 1207 obdržel klášter užitek ze cla
Habrského. Opat Heřman (1219 at. d.)
získal Opočnici. Za opatův Myslibora
(1265), Jaroslava (1276) byl stav kláštera

(1- 1595) držel jej syn Zikmund

(1- 1597)

a potom strýc Jan. Od něhok. jej Václav

Boryně

ze Lhoty (1604) a po něm

dostal jej za díl (1620) syn David (1-1650).
Po něm následovali manželka a synové.
L. 1672 k. jej Matěj z Vunšic a potom

držen k Jeníkovu. Hrabata z Millesim

a
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prohospodařivše Jeníkov zachovali si V. ními krovy baňatými a makovicemi zl.
:: drželi jej do vymření. (Viz Nauč. 11červ. korouhvemi na dvě rozdělenými.
Slov. XVII. 353) Bývalý kostel klášterský Mezi věžemi je erb Doupovcův (štít bílý
1726 zbořen a nový vystavěn. (H. XII. 2963 s červ. pruhy napříč).
Vilémova hora viz Hojná voda.
Vilémov, městečko u kláštera Vilémov
ského, založeno bezpochyby od některého
Vilémovice, dříveV. i Vilémovičky,
opata, ale přip. se teprve ve 14. stol. dvě vsí (pův. Vilémovici),
ves u Kutné
Bylo vždy přísl. klášterství & dostalo hory, v níž byl farní kostel před r. 1358.
.1747 majestát na trhy. Erb: Červený Tehda tu seděli Jan a Martin z V.,
štít a na něm stř. klíč starodávného slohu r. 1385—1391 Heřman z V. s Albertem
a stř. meč se zl. rukovětí a kříži, křížem Reinlinovým Horníkem, a potom Markol
tem Bcranem, r. 1400 Chval a Mareš
přeložené.

Bitva

u

Vilémova,

mezi Čechy a r. 1417 Vácslav z V. s jinými. L. 1440

& Uhry. Matyáš, král Uherský, vpadl
l. 1469 v únoru do Čech, od Chrudimě
táhl na Heřmanův Městec k Lichnici,
když pak té nedostal, táhla část vojska
k Ronovu a část podle Běstviny. Onano
bezpochyby ustupovala, protože se král
Jiří od Kutné hory blížil a přirazila
k druhé části, s níž se spojila kdesi
u Vilémova (bezpochyby u Spačic). Tu“
je král Jiří obstoupil na třech stranách
tak, že mu nemohli unikati pro Železné
hory. Matyáš shledávaje to, žádal za mír,
který ujednal 27. února v Uhrově a pak
v Příbrami a za nedlouho věrolomně
zrušil. (Palacký.)

je měl Jan. Od 16. stol. patřily V.
k Janovičkám, a to do r 1850. Kromě
toho tu byla část Vilímovských z V.,
která přik. 1586 ke Koruticům. k nimž
drženy do r. 1681, a pak k Malešovu,
Fara po r. 1623 zanikla.

Vilémovice.

ves u Ledče, v níž 1406

odumřel statek po Chvalovi. V 17. stol.
patřily V. ke Světlé, v 18. stol. drželi

je Bcchyňové

hrabě : Kolovat

: Lažan.

Leopold

k. je 1773 a přip.

ke Světlé.

Vilémovský klášter viz Vilémov.
Vilhartice, Velhartice (pův.Vil
hartici),

městec se starým hradem

Vilémov, Vilémice, město u Kadaně, u Sušice, založeným v l. 1290—1318
l. 1342 městečko a statek Viléma a Viléma skrze předky pp. : Vilhartic
(1318
bratří z Egrberka,
kteří mu vymohli Bušek, 1334 Půta a Dluhomil, 134g
téhodní trh a popravu. To potvrzeno Boček. později Jan. Bušek a Václav,
1347, 1396 a 1437. V. drželi 1380 Racek, synové Buškovi). Jan přečkav bratry
1404 bratří OndřejaZikmund P ald ro vé, (1-ok. 1371), dal se v ochranu Oldřichovi
1419 Petr a Erhart Alendorfové-Kadaňští, z Rožemberka. Dcery Janovy, Kateřina
1434 Jan Mladý;
V 16. stol. byl a Anna, dostaly po polovici hradu. Tato
v držení Valeckých z Doupova, prodala ji a nabyl jí 1395 Jan st.
manžel Kateřinin. Po něm
(1523 Václav, Vilém, Bohuslav, 1544 z H radce,
Vilém sám (|—1568), pak Bedřich aJindřich, ujal V. ok. 1418 syn Menhart, jenž
1607—1622 Vilém Vojtěch). L. 1586 1444 městečko obdařil. Syn jehoOldřich
dostalo mčko. majestát na potvrzení (1- 1453) odkázal V. sirotkům n. Jana : H.,
svobod a erb. L.. 1622 zabrán V. a pro ale poručníci je prodali Děpoltovi z Rv

dán 1623 Janovi Zdenkovi Vratisla
žemberka
(1-1474.) Po něm drželi V.
vovi : Mitrovic. Dceratohotoprod. bratří Vilém a Půta a od r. 1506 Zdeněk
V. 1662 Polyxeně z R a č l n &. Račínové Lev : Rožmitála, jenž mčku.majestáty
drželi V. přes konec 17. stol. Později
přip. k Maštovu. Erb: Štít modrý, v němž
do pola zed' bílá se stínkami. branou,
v níž zl. mříž, za zdí tlvě věže, každá
s dvojitými kranci neb kavřinci, 2 okny
pod spodními kranci a 3 okny pod svrch

na trhy vymohl (1- 1535). Za Adama, syna
jeho, dostaly se V. čtyřem rukojmím tak,
že přišlo před r. 1560 k rozdělení na

4 díly. V. dostal Jindřich Pláns ký
: Žeberk a. jehož rod (1563 Šebestian,
1588 Jan Viktoryn) V. do r. 1597 držel.
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Následovali pak Perglárové
z Per jenž město ke hradu přihradil. Týž od
glasu 31628 Martin Huerta (1-1637), kázal V. (1494) Zdeňkovi M a l o v ci
z Chýnova

(1- 1512). Synové jeho

jenž potvrdil 1631 svobody mčka. (Tak
i Anna Marie. napřed dcera a pak man
želka 1640.) L. 1653 zabrány V pro
dluhy a dostaly se Johance Fr. Beth) nce

Jan a Petr rozdělili se 1531 a každý
měl polovici, ale Jan prodal 1534 díl
svůj Petrovi. Petr přišel o V. 1547 a pro

napředRačínové a pak Krakovské

dán 1553 Jáchymovi z H radce,

jenž

: Kolovrat.

Spletité potom poměry svobody města potvrdil. Tak i učinil
držitel
majetkové zjednodušeny skoupením a _po 1563 Vilém z Rožemberka,
vystřídáníserodin Račínův, Bechyňů v od r. 1554, jenž postoupil V. 1565
z Lažan a Perglarův
dostaly se V. bratru svému Petrovi Vokovi. Týž obdařil
1743 Janovi Ferd. Desfours.
Po 70 1598 město a prodal V. 1601 Volfovi
držela rodina Desfours V. a v 19 stol. Novohradskému z Kolovrat
přip ke Hrádku. Kostelní knihy založeny (1- 1609), jehož syn Jáchym jej prohos
1624. Erb: Na modrém štítě část hradu podařil. L 1619 a 1620 obsazován V.
Vilhartického, totiž most a velká věž od vojska a obléhán. L. 1630 k. V. Jan
s červ. sedl. střechou a zl. mak, s mostem Oldřichkníže z Eggenberka
:: odtud
měl V. stejné pány s Krumlovem z rodův
z brány spuštěným. (H. XI. 106.)
Wilhelmsdorf. n. manství koruny Eggenberského &Švarcenberského. L. 1729
zámek obnoven. L. 1850 stal se V.
Č. v Říši (1501—1774).
Vilhouf (Wildhof?), n. dvůr jižně sídlem c. k, úřadův. Erb: Štít červený
od Chrastu u Něm. Brodu. Patřil do a na něm brána s cimbuřím, černou
r. 1533 k Ronovei, pak do r. 1572 ke sedlov. střechou &zl. makovícemi. Brána
Krupé a odtud k Rosochatci.
jest zavřena zl. mřeží a před ní vykračuje
Wilken, ves u Kadaně, česky Vlkaň. stříbrný pes (lev ?). (H. Xl. 14.)
Vímberk, nynější název hradu Hom—
Willarzheím,
J/Vz'lerzlzez'm,
n. manství
koruny České, koupené 1363 a vl. 1627 až berka.
Vinařce, Vinařice, far. ves u Loun,
1793 biskupství Vircburského.
Wilmar a Granxau, n manství koruny po níž se psal r. 1238'Jan zV. a 1318
Č. od r. 1384, ale již 1630 dávno pro Byčen. Patrony far. kostela byli 1357 až
mlčené.
1386 Bedřich, 1386—1417 syn jeho
Vílov, Svílov, ves u Kdyně, jež Bedřich, 1419 synové Parcifal & Lot
patřila 1390 ke hradu Pušperku, pak (Alexander). Tento žil ještě 1460. 1465
(1447) k Poleni &v 16. stol. jako pustina měl V. Jeník z Divic, pak Jan z Klin
k Usilovu. L. 1574 zase byla osazena.
šteina
(1—1503) a syn Jindřich, 1522
a po
Vímberk
(z něm. I/Vz'nt/zenóerg,nyní patřily V. Děpoltovi z Lobkovic

něm. PVz'nteróerg,t.j.
město a hrad,

Větrná

jenž se

hora), něm syn liřík. Asi od r. 1560 až 1687
r. 1263 přip. drženy V. s pustým zámkem k Divicům

První jeho držitelé byli pp. z Janovic & 1687—1850 k Citolibům. (M.)(XVII. S.)
(1263—1295 Purkart, 1295 Zdik). Bratří
Vinařce, Vinařice, ves u Berouna,
Jenčík, Vavřinec, Herbort a Pešek přišli
o něj, ale 1. 1341 jim navrácen. Později
jej 'drželi Herbortovi synové, zejména
1369 Mikuláš. Pak drželi V. 1375 Jan
Rotlev, 1379 král a asi od r. 1395 Hanuš

po níž se psal r. 1170 Všebor z Vinařec.

Z vladyk přip. se 1382 Oldřich Slepec,
1386—1391 Zachař, 1406 Pecha. Asi

od r. 1405 měl je Habart z Litohlav

('l- j. 1437) a po něm synové (1' j. 1454).
& Petr
Jarek & Kunata bratří K a pl í ř o v é Po nich dědili Václav Matros
z e S ul e v i c. Po těchto následovali Chrastský.
Potomci tohoto měli V. do
napřed synové dvou a pak vnukové 16. stol., pak je dostali Š a n 0 v c i.
Kunata a Čáslav, kteří 1424 město ob L. 1593 k. k Litni a později připadly

dařili. Čáslavův syn Mikuláš (1454) po k Suchomastům. Části říkalo se 1444
stoupil V. asi 1. 1467 bratru Petrovi, a 1457 Vinařičky. (H. Vl. 232.)
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Vinaře (pův. Vinaři), ves u Čáslavě, skoupeny, celé V. patřily 1488 Kunatnvi
1516 ke Smidarům, pak
jež se dostala r. 1242 z polovice a později z Dobřenic,
docelakřižovníkům Pruským skrze pp. z Pernšteina. Od r. 1545 držel je
darování Jana Zbislavice. Řád maje v okolí Zachař z Pašiněvsi,
1571 Vilém
jehož syn
statky, zřídil tu před r. 1272 komendu Mířkovský : Tropčic,
& ves sama přikázána 1272 ke špitálu Vilémprodalje 1596 Maxim. Rašínovi.
v Drobovicích. Po r. 1420 zabrány svět V l. 1628—1635 patřily ke kníž. Fryd
skými, pak drženy k Lichnici. Trčkové la n tském u, pak vráceny Rašínům a byly
dostali V. dědičně. Vilém T_ prodal ji dlouhá léta v jich držení. Později přip.
s Vlačicemi 1555 Václavovi Chotouchov ke Chlumci.

skému

z Nebovid.

Drženy pak do

Vinec a Podvinec,

kostel !. 1165

r. 1579 ke Vlačicům a později do r. 1850 založený & pod ním ves, jež sloula v star
ke Žlebům.
ších dobách též V. Fara tu byla ode
Vinaře, Vinary, ves u Kadaně, jež dávna. L. 1354 byl tu pánem Zdislav
se přip. r. 1260 (snad sem patří Pen ze Zvířetic a 1369 Jan odtudž, velký

nerit.

1178—1196 majetek klášt. Vald převor řadu sv. Jana,

jenž daroval V.

saského). L. 1260 seděl tu Václav. 1367 1371 témuž řádu, jenž jej ještěl. 1402 držel,
patřily k Hasišteinu.
Později drženy ale zavadil. V. patřil 1535 a 1555 ke
k Vyntířovu, zastaveny 1532 Vilémovi Krnsku, pak Kašparovi z Granova,
: Doupova, ale zase vyplacenya drženy jenž prodal 1559 kostel a ves Jindřichovi
z Valdšteina.
Odtud držen do r. 1850
k Vyntířovu do r. 1850.
Vinařice,
Vin &ř c e (v 17. stol. k Dobrovici, kromě platu, který v 16. stol.
i N ový Valdštein), ves u Dobrovicevsi, vycházel do Boleslavě. Fara “zanikla bez
jež se vyskytuje r. 1228 mezi statky pochyby 1623.

kláštera

sv. Jiří. L. 1340 drželo je

Vinětice (Palackého Popis 602), bez

5 držitelů. Havel, jeden z nich, prodal svou pochyby Únětice.

část Půtovi z Žandova.

Pozdější držitelé

byli 1370 Bohuněk, 1381 Hereš Chlum,

1403 Benešz Vartemberka,

Čepec zLibiše,
šteina

Winitz viz Vynězdo.
Vinna,

ves u Litoměřic, jež se přip.

1411 Ctibor r. 1115 a 1186 jsouc z části v držení

1440Bohuněkz Klin kláštera

Kladrub.

Na tvrzi seděl

& 1460 synové to'noto. L. 1517 1403 a 1404 Bušek. později K ř i š !!a 11

k. je Jan Cetenský

z Cetně. jehož z Žernosek

(1409) a 1431 syn jeho

rod (1535 Jiřík a Václav, 1583 Mikuláš, Křišťánek. jenž ji ještě 1. 1451 držel.
1590 Jiřík Procek, 1599 Václav P.) tu V 16. stol. patřila již V. k Ploskovicům.
Vinohrady královské (staroč. Vi
do r. 1623 seděl. L. 1623 koupil V.

Adam z Valdšteina adal zámku 1626 ničné hory), město u Prahy, zvané po
jméno Nový Valdštein,
jež zaniklo'. vinicích, jež kázav Karel W. (1358) v okolí
V. patřily v l. 1623—1850 k Dobrovici.
(H. X. 338 )
Vinařice, ves u Slaného, jež se přip.
r. 1277 jako část újezdu Jemnického,

jenž byl darován kl. Ostrovskému.
Tento držel V. ještě 1390, ale v 15. stol.
byl tu vladyčí statek (1406 Hanuše, 141 1
Mik. Tichavy), který držel 1419 Jan Kolo
z Žich ov a. V 16. stol. patřily k Okoři
a prodány 1597 od Elišky Zajícové

JiříkoviBořitovi 2 Martinic ke Smečnu.
Vinary (prv. Vin a ři), ves u Bydžova,
l. 1390 statek Bohunka Chotělce. ale byly
tu i jiné vladyčí statky. Ty v 15. stol.

Prahy zakládati, sám vinařství podporoval.
Vinice řídily se viničným právem a byly
podřízeny uřadu perkmistrovskému. V 16.
a 17 stol. bylo vinic přes 2000. Od válek
1618—1648 hospodářství Viničné hynulo,
]. 1729 bylo jich jen 416 a ty zkaženy
po r. 1_74o. Marně chtěla komora vinice
udržovati; několik jich zbylo [. 1794.
V 19. stol. povstaly v těch místech za
hrady a byly pole, mezi nimiž bylo 1843
68 samot. Ty po zrušení viničného úřadu
spojeny 1849 v jedinou obec zvanou
Vinohrady. L. 1857 bylo tu 93 domů,
1869 již 205. Když r. 1866 zrušena for
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tiůkace Prahy, stavěly se rychle domy.
Obyvatelstvo (l. 1857 1688, l, 1869 5318)
vzrostlo do r. 1874 na 18.000. L. 1875
oddělen díl (nyn. Žižkov) v samostatnou
obec; ostatek (nynější V.) povýšený 1879
na město a obdařeny 1890 erbem. V po
sledních letech 19. stol. stal se počet
obyvatelstva více než dvojnásobným. Od
r. 1885 působil jako starosta Jan Frid
laender(1-1892), jenž si získal nemalé
zásluhy o rozkvět obce. V l. 1888—1893
vystavěn chrám a 1897 zříz. fara. Prv
ním farářem byl ctihodný Ferd. Lehner.
Erb: Červený štít, na něm hradba s branou
otevřenou, za níž jsou dvě věže s okny
cimbuřími a končitými střechami. Mezi
nimi stojí za hradbou sv. Václav drže
levicí štít království a pravicí vinný hrozen.
(K. Rais, Okres Vinohradský.)
Vinoř, far. ves za Karlínem, jež se
přip. v zákl. listu Vyšehrad. (1088) a ji
ném 1130 téhož kostela. L. 1339 tu
byla fara. Patrony byli 1358 Rembota
Goldner a 1405 Jan od Věže, zet jeho,
1407 Jan z Dubče.
Potomci tohoto
drželi V. do vymření (ok. 1508) a po

1309 Mladota, 1310 Jaroš a před r. 1323

Milotaz Pnětluk.

Arnošt z Hostyně

postoupil V. (1 327—1330) Crhovi z Dubé
a Hajmanovi z Náchoda.
Dlouho jej
drželi Crhovi potomci (1368 Hynek a
Hynáček, 1392——1409 Jan a potom Jiří
1426 atd.). Z V. činěny v polovici

15. stol. veliké škody do Slezka; Slezané
proto 1447 hrad V. koupili a pobořili.
Později dostal se V. Jiříkovi z P 0 d ě b ra d,
jenž tu 1. 1456 vládl. Syn jeho Jindřich
starší držel V. k Náchodu, ale zapsal

jej před r. 1483 Hanusovi Volfovi
z Varnsdorfu.
Vyplatiljej, ale prodal
jej 1487 Zbyňkovi z Buchov a. Nástupce

tohoto Petr Adršpach

z Dubé prodal

jej vl. 1516—1519 k Náchodu. (HV. 33.)

Višensko viz Višnice.

Višně (snad prv. Vyšný) ves u Krum
lova, jež se přip. r 1272, jsouc statkem
Oldřichovým a bratři jeho Benaty a Vše
bora. Oldřich žil ještě 1308 a synové
jeho byli Mikuláš (1305) a Bušek (1317),

Markvartz V. prodal V. 1337 klášteru
Korunskému,
avšak dvorec tu patřil

později panen. klášteru v Krumlově. Od
nich Zapští
k Průhonicům až do 16. stol. držena ves V. ke Krumlovu.
r. 1571. Potom byla v držení Zapských.
Višněvice (1379) název vsi Višňové
u Soběslavě.
L. 1593 k. V. Václav ml. 2 Donína
(1-1594) a dcery jeho prod. V. 1594
Višnice (snad lépe Vyšn i c e), samota
Kateřině Smiřické
(1-1604). Pak držel u Chuděnic. L. 1379 byla rozdělena na
ji 1604—1626 Jan Boryně ze Lhoty drobné statky. Po ní jmenoval se 1452—
& 1626—1651 pp. z Valdšteina.
1463 Mikuláš. Jako pustina patřila 1546
L. 1651 k. V. Heřman Černín
: Chu ke Ptenínu al. 1614 byla zarostlá lesem.

Višňová. far. ves u Příbramě, v níž
Rod jeho byl tu vrchností do
Kostel l. 1728 znova vystavěn. byl farní kostel před r. 1363. V. patřívala
Vinovice, n. ves jihozápadně od Klá od nepaměti ke království, ale z části
šterce, příslušenství hradu Egrberka, ale ke kanceláři arcibiskupské. Proto držena
pak onano k Dobříši, tato k Příbrami.
1. 1460 již pustá.
děnic.

r. 1850.

Winterstein,

n. hrad Berkův z Dubé Ferdinand Švihovský

a přísl. hradu Vildšteina, jenž stával v Sasku
za Žandovem a jižně od Lichtenhainu.
Vír, l. 1392 ves a přísl. hradu Rychem
burka a Skutče.
Víska, n. tvrz a dvůr v bezprostředním
sousedství Loun (1524—1600).

Víska. viz Ostrov.

placení

držel V. po vy

Dobříše a postoupil

ji teprve

.1571. Když držela komora oboje panství,
přip. V. k Dobříši. Fara zanikla po
r. 1623. L. 1787 zříz. lokálie při kostele
1786 v nově vystavěném a 1858 fara.

Višňová,

ves u Soběslavě, starodávné

přísl. hradu Choustníka

Vismburk (z něm. Wžíszenóurg,staron. který drželiVišňovští

a vladyčí statek,

z Višňového.

Wiszenóurg), n. hrad blíže Úpice, jenž Onauo část patřila ke Mníchu, 1545
založen jest ke sklonku 13. stol. od Tasa k Dírnému. Tuto měl naposled 1557
z V. (1279—1304).
Po _něm jej držel Jan V. a pak bratr jeho Adam. Jan

Višňovka — Vítkov
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Špulíř

z Jiter

k.V. !. 1557 a přip. patřivalar. 1226 klášteru Želivskému.

k Tučapům. Později patřila část Špulí Od něho později odcizena, patřila vl. 1533 až
řovská k Jindř. Hradci a část druhá 1674 ke Lhotici a 1674—1850 zase
(řečená1379 Višňovice, pozdějiiViš k Želivu.
Vitice, ves u Vodňan, jež se přip.
ňovec) do r. 1850 k Dírnému.

Višňovka,

v 16. stol. jméno pustiny, r. 1262mezistatky kláštera

kde stávala Višnice.



sv. Jiří,

jenž si ji před tím za jiný statek vyměnil.

Víšov, lépe Výšov, vlastně Býšov. Cís. Zikmund zapsal V. 1437 Janovi
Vitanovice prv. Vitanovici, véska Smilkovi z Křem že a držena pak
u Ml. Vožice, n.'s

tvrzí, 1361 statek k Heřmani. S ní patřila 1548—1588 ke

z V., v 15. a Kestřanům. Jan Vilém ze Švamberka
z Vlčkovic. prodal ji 1588 k Drahonicům, ale v17.stol.
patřila ke Skočicům a od r. 1700 napřed
Ok. l. 1534 k. je Bohuslav Těmín
z Těmic, jehož rod tu seděl do r. 1599. k Drahonicům a pak k Protivínu.
Vitice, far. ves 11 Č. Brodu, v níž byl
L. 1600 k. je Bedřich Míčan z Klin
šteina, l. 1612 následoval Jakub Men» farní kostel již ve 14. stol. Nějakou část
šík z Menšteina.
Přiženěnímdostaly vsi držel Mikuláš : Lipan a po jeho
se V, Špulířům z J iter (1657 Jáchym, smrti dědic jeho Mikuláš Vrbík z Tism ic.
1675 Jiří Štěpán, 1678 vdova Zuzana Na tvrzi seděl 1396 Mikuláš z Lipan,
Otradův, pak Otradův

15. stol. Vitanovských

Cecilie). Od r. 1695 patřily Janu Adamovi synovec Mikulášův. Kromě toho tu byly
z Běšin a synu jeho Janovi Jozefovi. ještě drobné statky. Slavata z Chlumu
L. 1715 k.kpanstvíVožickému.(H.lV.246.) skoupil 1480 tři takové statky a přip. je

Vitějovice, Vitějice

(prv. Vitě ke Kostelci. Ostatek dostal se Mírkům

jovici),
far. ves u Netolic, n. s hradem.
Tento založen nedlouho po r. 1283
a měli jej 1312 bratří Vernéř, Racek
a Přibík. Od nich jej převzal 1317 Bavor

ze Solopisk'a

ok. l. 1540 přidělován

k Synči a Chotýši. Část tato přip, ke
Kostelci ]. 1623. Fara, která v 17, stol.
zanikla, l. 1754 obnovena.
z Bavorova směnou a přip.jejk Bavo Vitice, dvůr u Halmgrůnu, v 16. stol.
,
rovu. Hrad potom opuštěn. Ve vsi byl přísl. Ostrova.
ve 14. stol. kostel a zemanské sídlo.
Witigstein viz Vítkův hrádek.
Drahně polností patřilo 1359 ke špitálu
Vitikovice, ves na Tloskovsku (Pa
Bavorovskému, popluží 1364 ke kostelu lackého Popis 602), tak ipsáno v zápise
Blanickému,osta1ek se dvorem patříval 1563, ač nemíní-li se tu Milikovice neb
ke hradu Helfenburku. V. l. 1593 až Mlékovice.
1850 patřily V. k Libějicům. Obyvatelé
Vitiněves, Vitínov (něm. With'ngau),
osvobození 1594 od odúmrtí, což jim ves 11 N. Bystřice, v l. 1487—1850 přísl.
1613 a 1654 potvrzeno. Kostelní knihy hradu Landšteina.
Vitiněves, ves u Jičína, l. 1414 přísl.
založeny 1720 afara !. 1747. (H.Vll. 104.)
Viteň, ves u Strážova, n. s tvrzí, na Nemyčevsi, 1463 statek Petra z Robous.
před přísl. Strážova, pak statek 1380 V 16. stol. byla rozdělena na čtyři díly.
Valkouna z Adlaru a 1400Jana z Krás Jeden patřil do r. 1536 k Vel. Slatině,
ného dvora (1' 1404). Později patřila druhý do r. 1543 ke Kněžicům, oba pak
zase ke Strážovu a Opálce. L. 1577 stala k Veliši. Třetí patřil do r. 1584 k Tře
se na krátko zase statkem o sobě, který vaci &pak bezpochyby také k Veliši, k níž
patřil do r. 1721 k Opálce a 1721—1850 čtvrtá částjiž 1533 patřila. Od r. 1606 drže
na V. ke Kumburku & později k Milčevsi.
k Bystřici. (H. IX. 15o.)
Vitenec v 16. stol. les u Újezda na
Vítkov
(? něm. Weítzengrún, pův.
statku Hvožďanskčm, před tím snad Wz'tkesgrzm), ves u Kraslic, jež patřila
zemanské sídlo, odkudž se psali vladyky r. 1273 klášteru
Teplskému, od
z Vitence.
r. 1434 k Lokti, 1489—1522 k Falknovu,

Vitice (pův. Vitici),

ves u Humpolce, 1522—1850 Jindřichovicům.
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Vítkov (? něm. Wudz'ngriin, dříve Wz'tz' Vitonice,Vitovice (pův.Vateniciř,
ves ve farnosti
chengriin, Butz'c/zengrú'n), ves u Falknova r. 1239 Vítkoviciř),
a jeho přísl. do r. 1850, l. 1454 Nothaft Damnovské (něm Wiedowitz), jež se do
ské léno.
stala r. 1115 klášteru
Kladrub.
Vítkovec (něm. Kz'kelsáerg, pův. Wi— a v jeho držení i r. 1186 a snad i 1239
t/zenóerg), zbořený hrad asamota u Holan, se nacházela. Král Jiří zapsal V. 1465

který založen Václavemz Vartenberka
na zboží Rybnovském po
Rybnovské, byl pak v l.
sídlem vdovy jeho. Potom
byl založen 11 Zahrádek

kterému se také Nový

Držena pak

Vítová viz Vítovka.

(z počátku) říkalo.

Vítkovice,

Hynkovi ze Švamberka.

opuštění tvrze k Boru, v l. 1606—1711 ke Třebli a do
1553—1560 r. 1850 k Trpístům..
Vitoslavice, n. ves, kterou klášter
opuštěn, když
Nový zámek, Dokzanský získal před r. 1226. Později
Vítkovec se nepřipomíná.

far. ves u Jilemnice, jež

Vítovice,

pův.

V' 1t o v i c i,

dvůr

patřila 1606 ke Branné a v l. 1701 až u Strachovic (Přimdy),l . 1407 tvrz Jana
1850 k Jilemnici. V 17. stol. vystavěn z Pernartic,
jež spustla v 15. stol.
tu kostel, při němž 1787 zřízena fara.
a byla se vsí do r. 1512 přísl. Vidic,
Vítkovice, n. ves, nyní les u Dohalic pak Pernartic. L. 1590 byla zase samo
v tu stranu ke Kolovči (u Týna Horš.), statným statkem Krystyny Merklínské,
jenž
]. 1379 statek Drslavův a Jezovcův, 1549 pak 1616 Adama z Merklína,
pustá ves a přísl. Lštění.
,držel V. k Racovům. Později patřily V.

Vítkuv dvůr viz Hradový.
jzase k Pernarticům a v l. 1732—1850
Vítkův hrádek, chybně Vítkův jk Boru.

k á m e n (něm. PVitiz'ngs/musen, dříve Ý Vítovka, V ítov á, n. ves, nyní panské
I/Vz'tlzgrstez'n),zboře'ný hrad nade vsí sv. jpole u Skytal, jež stála [. 1374 a patřila

Asi
Tomáše, snad založený od Vítka : K ru m-í před r. 1382 Jeskovi z Jablonce.
lova před r. 1277. Jisto jest, že patřil od r. 1384 patřila k Libkovicům a byla
od konce 13. stol. pp.: Rožem berka. 1542 pusta.
Wittíg hoř. (lat. Vetavz'al, farní ves
Petr 2 R. (1- 1347) vystavěl kostel sv.
Tomáše pod hradem. Ok. l. 1374 drželi u Chrastavy (již r. 1363 farní), jež patří
jej synové jeho Petr a 'Jan ('i' 1389) vala ke hradu Grabšteinu. V 17. stol.
a po nich ti, kteří mívali Krumlov. Oldřich zanikla fara, ale 1674 zase obnovena.
2 R. prodal jej 1427 Reinprechtovi
Vizňov (něm. Wz'esen, lat. Pratum

»: Wallsee

(Tj. 1454), po němž jej dese-Mam), ves u Broumova, v níž byl
měli synové Volfgang & Reinprecht. Jan far. kostel před r. 1355. Patrony' byli
2 R. zase získal V. ok. ], 1465. Ačkoliv 1355-—1365' Jaroš a Licek, 1371, 1372
sem purkrabě až do konce 16. stol. Břetislav z Pogrelu, 1376, 1377 pp.
posílání, přestala asi od r. 1540 samo z Lažan. 1394 Přibek & 1409 Jan.
statná správa zboží, jež přip. ke Krum I.. 1434 k. k Broumovu. Dvůr manský
lovu. L. 1618 přepaden V. h. od ra patřící k Abršpachu daroval král Jiří
Ten
kouských rebelův, l. 1621 ležela tu cís. 1461 Štefanoví Grunchoferovi.
posádka, ]. 1648 tu leželi vojáci Eggen dostal se 1484 Hanušovi z Šandorfu
berští. L. 1649 byl hrad ještě v dobrém a od Temy nástupce jeho prod. 1499
stavu a 1728 ještě z části opravován. (H. ke Broumovu. Fara za neznámé doby
Ill7 2_)
zanikla a kostel 1727 nově vystavěn.

Vítkuv hrádek

(něm. Búttenlzd'úsel),

Vizotele, českýnázevWiesenthalu

n hrad u Blažejova (Jindř. Hradce), zalo u Smržovky.
žený snad od Vítka z Hradce, jenž
Vižina., ves u Hořovic, jež se přip.
žil 1. 1267.

Darováním

pp. z Hradce r. 1271, poněvadž tu dán důchod k ři žo v—

dostalse křižovníkům řádu něm.,avšak níkům

s červ. hvězdou..

L. 1405

zanikl nejpozději v 15. stol. (H. IV. 68.) seděl 111Jan, l. 1406 odumřel tu statek
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po Bořivojovi. Pustá ves V. patřila
!. 1504 k Osovu a byvši obnovena, byla
jeho přísl. do r. 1850.
Vížka, ves u Černošína, jež se přip.
teprve v 16. stol. jako přísl. hradu Kra
sikova. Od r. 1572 patřila k Bezdružicům.
Vklady, n. ves v okolí Nesper u Vla
šimě. Do r. 1693 byla přísl. Nesper
a 1545 byla již pusta.

Vlachov,

n. ves, l. 1543 již pustá

a v drženíobce Domažlické.

Vlasenice vizDrbohlavy, Lasenice.
Vlásenice, ves u Pelhřimova, jež se
přip. 1376, poněvadž odtud vycházely
platy ke kapli na předměstí Pelhřimov

ském. L. 1590 dostala se Leskovcům.
V l. 1623—1850 patřila k Proseči.

Vlačice (pův. Vlačici), ves u Čáslavě, Vlasenice, ves u Jistebnice, v 1, 1383 až
jež se přip. ok. l. 1189, jsouc majetkem 1399, jak se zdá, statek Mikuláše Růta.
pana Hroznaty. Od r. 1279 vyskytuje se L. 1469 patřila V. k Uhřicům, ale platy
jako majetek kl. Vilémovského, jenž vycházely Janovi Malovci : Pacova. Část
zdejší tvrz pronajímal. Klášterství dostalo patřila 1517 k Borotínu. L. 1623 zabrána

se po r. 1420 Jankovi z Rušínova
a ten prodal V. Chválovi : Říčan.
R. 1454 drželi je Trčkové
přes

100 let.

L.

1555

k.

Bohuslavovi Rytrovi

a prod. kněžně

Polyxeně z Lobkovic.

V

a měli je střídalise tu Lažanští

je Václav (1680).

17. stol. vy

a Měsíčkové

Až do r. 1816 patřila Kíelí

Chotouchovský z Nebovid, od jehož řům ze Zakšova

a byla samostatným

syna 1579 vyplaceny. Dědičně prod. pak statkem do r. 1850.

Janovi Kustošovi

z Zubří, po němž

Vlásenice,

oblíbený název

potoků

drželi je synové Václav (1- 1599) a Jind v jižních Čechách, jenž lpí dnes jen na
řich. Tento prodal je 1612 k Žehušicům. vesnicích na nich založených.
(H. XII. 310.)

Vlasenička,

n. ves u Božejova a Stří

Vladiměřice, Vladměřice, Lad teže, v 16. stol. pustá.
měřice (pův, Vladiměřici),
ves
u Manětiny, jež patřila od r. 1204 ke

Vlasinný

potok tekoucí do Medhujc

klášterství

Plasskému, byvši(1260), na němž jest ves Vlasenka u
mu darována od Anežky vdovy Kunovy Starkova.

z Potvorova.

V. patřily klášteru až

do r. 1420. Tu zastaveny ke hradu Kra
sikovu, později drženy až do r. 1548 ke
Třebli, odtud napřed ke Přimdě, pak
k Osojnému & vl. 1587—1850 k Ma
nětíně.

Vladislavice viz Sezemice, Vad

slavice.

Vlastějovice, Vla s t ěj 0 vs k 0,0becně
H a m rštat, městec nad Sázavou, prvotně
ves

1440

Ondřeje

Jindřich Firšic

a

1448

z Nabdína

Mikuláše.

zarazil tu

železné hory & zjednal si, že byly V.
povýšeny 1549_na městečko H. Také tu
vystavěl tvrz. Od dcery ieho dostaly se V.

1552 SmiloviMyškovi ze Žlunic. po

Vladořice, ves u Žlutic, 1379 statek němž následoval 1564 syn Jan a po tomto
Plachův a Vitčin. Po nich psali se 1386 bratr Kryštof. Od r. 1573—1637 drženy
Jindřich, 1404. Toch, 1410 Jakeš, 1450 V. k Ledči. L. 1637 k. je Burjan Ladislav
ale upadl v dluhy. V.
imon. Ves s tvrzí přip. později ke Žlu z Valdšteina,
ticům, od nichž prod. 1569 Janovi Rati dostaly se proto 1648 Janovi Antonínovi

borskému

ze Chcebuze. Pak ji. Losy z Losentálu.

Vystřídalise pak

drželi do r. 1578 synové, 1578 Kunrát členovérodin Putzův, Voračických
Kaplíř & v l. 1604—1850
patřily V. (1678),Štubíkův (1686)aVěžníkův
L. 1716 k. ke Křivsoudovu
k Chýšem. (H. XIII.) Nade vsí jest (1698),
Vladořská
hora (něm. hora i ves a s ním přip. ke Kralovicům. Erb: Štít
Wladarsch), na níž se Žižka 1421 dů modrý (mají nyní zlatý), v němž hamr
myslně bránil a nepřátelům o jeho zni s nakovadlem a na témž nakovadle muž
čení usilujícím unikl.
v bílém odění (nyní v havířském šatě)

Vlastibořice — Vlašim
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drží (žhavý) šín železa. (Nad tím mají z Chotěmic,
jemuž kališníci V. před
u vrchu dvoje ostrvy křížem přeložené.— r. 1424 obsadili. Dostal ji Tůma : Ch.
H. XII. 202.)
(syn Janův?). L. 1437 zdržoval se tu
Vlastibořice
(prv. Vlastibořici), far. císař Zikmund. Jan : Ch. prodal před
7. Lípy,
ves u Č. Dubu, v níž byl far. kostel již r. 1442 V. Mikuláši Trčkovi
ve 14. stol. 'l'vrz drželi 1357 Slavibor, jenž obec 1443 od odúmrtí osvobodil
pak Anežka: Vartenberka,
137g (1-1453). Synové jeho Burjan, Zdeněk
Hanuš Pancíř ze Smojna, 1393 a Mikuláš drželi V. napřed společně,
Ctibor H rá dek, pak Pancířové. Po smrti později Mikuláš sám. Vymohl obcí 1488
Václava : D 0 u b r a v a 11 (1424) dostaly majestát na jarmarky & potvrdil 1501
se Janovi odtudž a Bohuši z Kovaně. svobody (1- 1509). Pět jeho synův drželo
L. 1483 odumřely po Michalovi a Zdisla V. napřed společně. Ok. l. 1526 převzal
vovi br. z Lo u č eně a dostaly se Šťast ji Mikuláš sám, vystavěl 1522 kostel
nému : V a ld š t e i n a. Odtud patřily a dal 1530 obci svobody. Při novém dělení
do r. 1565 k Malé Skále a pak ke Svi dostal V. Zdeněk (1533), ale postoupil ji
janům. Fara zanikla v 17. stol., !. 1789 strýci Janovi (1534). Synové tohoto roz
prodali velké panství. V. koupil 1546 Mar
zřiz. lokalie a 1855 fara. (H. X. 210.)

Vlastislav,

kvartStranovský

Vlašim (t. j. Vlašimův

dvůr),

město 11.shradem, 1318 sídlo Hynkovo,
po němž se přip. 1353 Hynek ml„ 1359
Beneš, syn Hynka st. Farní kostel byl tu
již 1. 1360. Asi v l. 1361—1363 k. V.

Michal předek pp. : Vlašimě,

erbu

supích

jeho

hlav

2 Sovojovic a od

ves u Třebenic, n. hrad něho 1550GabrielKlenovský

dávnověký. Kníže Vlastislav Lucký, když
podstoupil velký boj s Čechy, založil prý
(jak se vypravuje v pradávné pověsti)
hrad V. na takovém místě, aby odtud
znepokojoval i Děčany i Litoměřice, poně
vadž ti oba národové Čechům pomáhali.
Po pádu Vlastislavově brzo i hrad tento,
nejsa polohou příliš pevný, zanikl a náspy
se svezly, že je dnes sotva znáti. Ves
byla pak vladyčím statkem, na němž se
děli 1251—1276 bratří Drslav a Lev,
1276 Vladislav. Vladyky z Vlastěslavě
měli za erb orla; k nim patřili 1393 až
1413 Radslav, 1420 Řehník, Hašek a Jan.
Část vsi patřila v l. 1420—1545 k Ned
vědíči, ostatek měl 1432—1451 Rydkéř
ze Skalky. Část patřila v l. 1496—1850
ke Skalce, jiná do r. 1538 k Bílině a pak
do r.'1572 k Oseku a Duchcovu a od
r. 1572 k Chotomíři, část 1543 ke sta
rému dvoru ve Vchynicích. Nedvědická
část patřila v l. 1672—1850 k Milešovu.

(1- 1367),

Synové

Jan (1376—1415), Pavel (1376—1392)

ze Ptení,

jenž vyjednal městu majestát na výroč. trh
(1552). Po něm synové Jan a Aleš drželi
V. po polovici. Díly skoupil 1588 Vilém O

stravec : Kralovic. L. 1595ujaljiJan,
syn jeho, od bratří a vyprosil 1602 maje
stát na potvrzení svobod a dal 1613 obci
svobody. V. mu zabrána _1621, zastavena

a 1622 prod. Bedřichoviz Talmberk

a,

jenž 1631 svobody obce potvrdil (-|-1643).
L. 1648 založ. kostelní knihy. Na V.
následovali Bedřichovi synové, naposled
Frant. Vilém (1- 1665). Syn jeho Jan Fr.
Kryštof prodal V. 1665 kněžně Boženě

Dobrotivé z Porcie
(1-1682). Po této
ujala V. dcera Františka Dobrotivá vd.

Weissenwolfova

rozdělením
sese

strou (1682), Syn její Frant. Antonín ze
mřel 1715 a dědila po něm dcera Marie

Jozefa vdova Trautsonka.
M. Jozefa ('j'i792)

Dcera této

vdala se za Karla

Jozefa kníž. z Aueršperka

(1- 1800),

jehož rod (Vilém + 1822, Vilém 1- 1827
a Karel Vilém) byl tu vrchností do r. 1850,

velkostatek pak je dosud v držení téhož
rodu. L. 1850 stala se V. sídlem c. k.
ůřadův a l. 1858 založena tu první zá
ložna v Čechách._ Erb: Štít modrý, ve
zpodní polovici stříbr. hradba ze štukoví
se stínkami, branou otevřenou a mřeží
vytaženou, nad tím písmena A K Z P.
t. j. Aleš, Klenovský ze Ptení. (Slavík. Děje

a Václav drželi V. společně, naposled Jan
sám a prodal ji ok. 1415 Jankovi Vlašimě, M. B. II. G.)

Vlašťovičník — Vlčiněves
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Vlčí hora, návrší' u Panošího Újezda,
Vlašiovičník, n. ves v okolí Humpolce
n. dvůr a tvrz, po níž se psali 1397
a Želiva, jež ležela r. 1226 na klášter

ství Želivském.

Habart, 1406 Jan, Václav a Zachař, synové

Vlažňovice (Blažňovice?),

na klášterství

n. ves Oldřichovi a předkové Chmelických

Želivském (1226), : V. V. držel před r. 1416 Hanuš Fiedler

ves u Žirovnice, l. 1388 až a pak syn Jan. L. 1451 k. k Újezdu,
a pak v 16. stol. rozdělena na dva díly a zanikla.
Ctibor (H. Vlll. 93.)
Vlčí pole, obec. V y š o p o l e, ves
Hájek, 1432——1443Tůma, 1454—1493
Jan). Václav z Vrch ovišt koupil ji ok. u Sobotky, n. s tvrzí, 1357 statek Albíkův
l. 1493 k Žirovnici, k níž do r. 1850 a Markéty (pak Ješkův). Od sklonku
14.3101. náležel farní kostel i většina vsi
patřila.
Vlčetín, ves u Kamenice n. l.., 1359 až ke Kosti. Ostatek drželi 1486 Jan Vlče
Vlčetín,

1414 statek Ondřeje ze Zásmuk
jeho potomstva (1415—1432

1641

její přísl., avšak

Frant. Švejnich

část měl 1577

: Borové.

polský ze Semčic, 1524 Benešz Ba

Tuto voryně a pak drželi celou ves Valkou
nové z Adlaru

(Václav,Vilém, Oldřich,

držena 1595—1603 ke Mnichu. Kame
1543 Jiřík, 1568—1594 Václav ml.,).
nická část patřila 1641—1850 k Černo- I... 1607 držel V. Vladislav Odkolek
vicům_

Vlčeves, obe'c. Vlčo ves, ves u Tábora,

z Újezdce a nástupce_jeho Jindřich O.
prodal V. 1623 Polyxeněz Pernšteina

l. 1379 přísl. hradu Choustníka, k němuž
do r. 1597 patřila. Petr Vok z Rožem Přip. pak ke Kosti. (H. X. 98)
far. ves u Trutnova, ve 14. stol.
berka postoupil ji 1597 Václavovi Vítovi téžVlčice,
farní ves a manství k Trutnovu. Drži
ze Rzavého a měl ji 1603 Zdeněk V.
telé byli 1355—1373 Ulman, 1384 synové
ze R. Později patřila k Radenínu.
jeho Gerhart & Hylprant. L. 1415 byly
Vlčí, ves u Přeštic, l. 1379 statek Jana, mezi několik rozděleny. Díly skoupili Z il
Jitky & z části 'k Nedanicům, 1443 Více várové z Pilníkova
a drželi pak ke
milův. Část patřila do r. 1596 ke Švihovu hradu Břecšteinu. V l. 1624—1634 patřily
a pak k Měčínu. Ostatek patřil v 16. stol. ke kníž. Frydlantskému. Nějaký čas se tu
Kanickým : Čachrova
(Jáchymzdržoval Komenský. Po spuštění Břecšteina
“|“j. 1502, pak Jan a Václav, 1628 Jindřich). přeneseno sídlo na zdejší tvrz. Statek
Po Jiříkovi K. ujal týž statek 1656 syn býval od r. 1675 v držení rodu Švarcen
Petr Ferdinand, po něm dědilo ženské berského
do r. 1789 a od r. 1790
příbuzenstvo a jím dostalo se V. v držení TheerůvzSilberšteina,kteříl.1861
Přichovsky'ch a přip. pak k Lužanům. vymřeli. (H. V. 144.)
Vlčí, ves u Loun. n. s tvrzí, 1318 sídlo
Vlčice, ves u Blovic, l. 1379 statek
Bohuslava z Vlčího. Část měli 1381 Bušek Heřmanův, jenž ok. l. 1382 zemřel. L. 1400
a 1425 Bohuslav, část patřila 1392 až byl isyn jeho Heřman mrtev. V. patřily
1527 ke Chlumčanům (tato pak k Lou v l. 1545 —1850 ke Hradišti.
nům), část do r. 1538 ke Pravdě. Loun
Vlčinec, n. hrad u Petrovic (Police),
skou část koupil 1548 Šeb. z Veitmile, založený na klášterství Břevnovském & to
část patřila od r. 1549 k Citolibi & od snad ok. l. 1290 opatem Bavorem. Snad

prodána 1565. Drželiji pak Satanéřove
byl sídlem Jana Kdulince,
jenž držel
: Drahovic
až do r. 1623. Část 11. do r. 1390 blízké vesnice v zástavě.
k Pravdě náležitá dostala se 1580 Adamovi L. 1406 byl již opuštěn. (H. V. 65.)
Hruškovi z Března a držena pak ke Vlčinec, l. 1558 pustotina v okolí
Pšanům. Část Satanéřův drželi od r. 1624 kláštera Kladrubského.
Přichovští
a přikoupili Pšany. Celou Vlčiněves, ves 11Ústí n L., jež se přip.
ves V. prodal Karel Max..P. 1698 knížeti 1454 s Malšovici, Tasovem a Řepčičkami

ze

varcenberka

k Toužetínu.

a přip. pak v držení Jana ml. Děčínského

z Var

tem be rka. Není jisto, je-li totožná s ny

Vlčkov — Vlhlavy
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Vlčkovice, n. ves a dvůr manský ke
nější vesnicí Waldschnitz, která se nazývá
1626 Volšnice (snad Olešnice) a patřila hradu Lipému v okolí Holan, jenž patřil
až do r. 1850 ke Svadovu.
1413 VáclavoviHrocho ví z Hrochova
Vlčkov, ves u Litomyšle, jež náležela a 1419 Haškovi odtudž. L. 1455 byl dvůr
kprvotním'unadáníklášteraZbraslav. již pust & při panství Lipském přip. se
(1292). Od 14. stol. držena ke hradu 1502 popluží Vlčkovské. Část polstva
Lanšperku a od 16. stol. do r. 1850 vytopena před r. 1455 rybníkem.
k Lantškrounu. Část její patřila do r.1543
Vlčnov, ves u Chrudimě, po níž se na
ke Člupku & odtud k Brandýsu.
zývali r. 1244 DobrohostzV., 1318 Ctibor,
Vlčkov. Hrabě Čéč ze Železnice daro 1346 Bohuněk a Hroch. Tehda a potom
valok. l. 1180 klášt. Plasskému ves byl V. rozdělen na drobné vladyčí statky,
Wilcecow. Není-li tím míněn Vlkošov, na nichž seděli předkové Š vábů, Rus ků
&Vrbických z Vlčnova. Část jedn'u
dotýká se nějaké spustlé vsi.
Vlčkovice, farní ves u Dvoru kr., jež koupila obec Chrudimská 1520 od Jana
&drželají do r. 1850.
byla ode dávna přísl. hradu Hradiště. HolcezNemošic
Také tu bývalo manství k témuž hradu, Ostatek patřil se dvorem Vrhickým dlouhá
jež držel 1418 Hana z Kokotova, pak syn léta Talackům z Ještětic, přik. 1683
a 1492 Václav a Mik bratří Hra bišové k Zaječicům & 1697 k Nasevrkám. (P. A.
: Nové vsi a jež přik. 1504 ke Hradišti. III. 124. — Viz i P. A. VII. 282.)

Ok. l. 1599 odděleny pro Balcára Pecin

gá ra z Bydžína, od jehož synase dostaly

Vlčoves viz _Vlčeves.
Vlence, soudíc podlé zákl.listu Břevnov.

1604 Heřmanovi Vilémovi P. z B. a jeho (993), bývala ves na Litoměřicku, ač není-li
bratru. Heřman seděl tu na tvrzi. L. 1622 totožná 5 následující.
statek jeho zabrán a přip. 1624 ke Hra
Vlence, ves u Berouna, n. manství
dišti. L. 1853 tu založena lokalie a 1887 a svob. vladyčí statek. Ze zdejších vladyk
fara.
(1381 Všeslav, 1383 Ondřej, 1384 Jetřich,
Vlčkovice, ves u Otic, n. s tvrzí, po 1394 Hostislav, 1402 Otmar a t.d.) přip.
níž se zvali 1378 Přibík, 1385 Mikuláš se mnozí. Manství drželi 1499 a t. d.

a pozdějiVlčkovští a Vitanovští

Rousovéz Lipničky (nebi Vlenec).

z Vlčkovic.

Z oněch seděli tu ještě Část patřila 1571 a do r. 1850 k Lítni,
1541 bratří Václav, Arnošt a Mikuláš, 1600 bylo tu dvoje manství Rousovské
1571 Jiřík a Mikuláš. L. 1588 prod. Kar a Prokopovské a tak to zůstalo až do
lovi Pfefrkornovi z Otopachu. Pak 19. stol. (Viz Sommerovou topogr. Ber.
následovaliVlkové, Otové z Losu; Kr. 291 až 292.)
1595 přip. k Neustupovu, od něhož se
Vletice, ves u Sedlčan, jež se přip.
dostaly 1653 k Prčici. V l. 1686—1702 r. 1220, když tu Vítek z Prčice prodával
patřily k Ml. Vožici a od r. 1702—1850 Kojetín. Vok z Rožemberka odkázal V.
byly svobodným statkem. (H. IV. 248, M. synům své sestry. V 16. stol. patřily ke
Zvíkovu (snad od klášt. Milevského) a byvše
B. 72.)
Vlčkovice, ves u Planice, n. s tvrzí, odprodány v ]. 1595—ok. 1609 k Obdě
1373 sídloVilémovo,pakVyntířů z Vlč nicům, pak ke Skoupému & 1642—1850
kovic, z jichž rodu tu seděli 1402 Ojíř ke Chlumci.
Vlhlavy, ves u Budějovic, jež se přip.
a Mareš, 1477 Vyntíř, 1516 Jan. pak do
r. 1543 Václav. L. 1543 k. je Burjan r. 1273 jsou majetkem kláštera Vyšňo

Bořikovský

z Košumberka,

po brodského a byvše odňaty Svatomírovi

němž následovaly dcery. Potomně se střídaly z Němčic pro jeho výstupky; 1293 navrá
rodiny 1588 Pernklo, Račínové, 1630 ceny V. synu jeho Onšovi. Potomci tohoto
Branišovští,1671 rodinaDoudleb seděli zder na tvrzi (Jan, Abšík, ok. 1360

ských aSoyerův,1695 Fruveinové Oneš, Mikuláš a Čadek). Hrůzové
z Podolí.
lX. 265)

z V.
L. 1698 k. ke Kolinci. (H. byli 1388 Jan, 1408 Mik. & Jan, pak
Beneš 1-j. 1446, 1446 Václav. L. 1454
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Vlhostice — Vlkošov

dostaly se Janovi Koňatovi z Olešnice, štera. Král Zikmund zapsal V. Janovi
později Chlumským a 1482 Kořen— Martinovi a Rochcovi bratřím : Otova.

ským z Terešova

(1482 Petr, 1493 L. 1537 patřil k Ronšperku a byl vrchnosti
Jiří a Václav, 1543 Václavovi synové). tudíž do r. 1850 poddán.

.l.. 1548 k.V. Jan Malovec z Malovic,

Vlkanov menší, Vlk a n ov ec, n. ves

odkudž drženy ke Dřítni. Od této jen na v okr. Kdynském, z níž zbyl toliko mlýn
krátký čas odloučeny byvše přip. 1624 &Němčic a Staré huti; návrší nad ním slove
ke Hluboké. (H. VlI. 176.)
Vlkanovec. L. 1379 patřil Něprovi jen
Vlhostice viz Holetice.
z polovice &polovice ke hradu Heršteinu.
Celá ves byla 1534 pusta a přísl. Her
Vlhošť, hora u Holan (1406).
Vliněves, obec. Vlnoves, ves u Měl šteina a přip. 1547 k Úhovicům.
Vlkava, ves u Nymburka, n. s tvrzí
níka, n. s tvrzí, ve 14. stol. farní ves na
vladyčí statky rozdělená. Pak tu byly dva ve 14. stol na několik statků rozdělená.
statky, jeden Běškovcův, druhý 1389 až Větší část drželi 1415 Hiereš z Vrutice,
1394 Smilův,jenž byl předkem Vl in 5k ý ch 1459 Petr Odkolek z Ujezdce, 1497 až

zeVliněvsi,

kteří(1405 Jan, 1413—1434. 1512 vl. : Hustířan.

Jindřich, 1484 Václav, 1503 Smil, 1543
Jindřich) tu do 16. stol. seděli. Část
Běškovcův přikoupil Smil. Kdy V. prodali,
není známo, ale 1622 patřila již k Beřko
vicům. Část patřila klášteru v Šopce a od
r. 1789 k zámku Mělníku. Fara zaniklá
ok. ]. 1670 obnovena a kostel 1866 znova
vystavěn. (H. Vll. 206, B. M. 806.)
Vlkaň (něm. Wz'lken, dříve Wz'lkan),
ves u Kadaně, jež připojena 1367 k témuž
městu.

Vlkančice, Vlkanice,

prodal V. 1588Jindřichovi

Chotouchovskému

paknásle

dovali 1540 VáclavSokol : Leskovce,
1546 Mik. z Habartic.
L. 1559 k. V.
Kašpar z Granova,
po němž ji měl
zeťJan Chlivenský z Ryzenska, jenž
tu vystavěl novou tvrz.

AdamLinhart

l.. 1608 k. V.

: Najenperka (1-1617),

jehož synové ujeli 1628 ze země. Pak
patřila ke knížectví Frydlantskému, daro

vána 1636 Otovi Bedřichovi z Harachu,
jehož rodu patřila do r. 1789. Odtud

tvrz, dvůr držena k Loučení. (H. X. 345.)

a ves (nyní zámek v Chotovinách), která
s kostelní vsí Chotovinamí splynula v jedno
a jména svého pozbyla.
-Vlkaneč, far. ves u Habru, v níž byl
farní kostel již před r. 1361. Ve V. seděl
r. 1362 Hašek z Jíkve, sice patřila část
a r. 1402 celá ves ke hradu Chlumu. Při
dělení ]. 1417 přidělena k Podhořanům,
ale získána ke Chlumu opět ok. ]. 1462
a patřila k němu skorem po celé 16. stol.

Adam Slavata

Ok, l. 1531 drželi

V.Lévové z Brozánek,

z Nebovid.

Odtud držena napřed ke Žlebům a pak
do r. 1641 k Hostačovu. V l. 1641 až
1850 patřila k Jeníkovu. Fara v 17. stol.
zanikla. L. 1775 tu dosazen administrátor
a 1793 obnovena fara.

Vlkanice viz Lkanice.

Vlkonice,

ves u Volyně, jež se přip.

r. 12741 jsouc statkem Vítovým. L. 1337
psali se odtud Janek a Vecl. V 16. stol.

patřily ke Strakonicům a tak do r. 1850.
Vlkonín,
někdy véska (2 dvorce)
v krajině severně od Tábora, ]. 1542 již
pustá.
Vlkonín, ves, jež se přip. v listech
Litoměřických (1218).
Vlkopesy, n. ves u Litoměřic, jež se
přip. 1263. Dvůr V: drželi 1335 bratří
Mikuláš a František Ustští, měšťané Lito
měřičtí. L. 1385 praví se o té vsi, že nále
žela k šosu Litoměřickému. Podle toho
nesnadno tvrdiii, jsou-li V. totožné se vsí
Wolfschlinge u Svadova.
Vlkošov, ves u Manětiny, jež se přip.

r. 1185mezistatkykláštera

Kladrub.

Vlkanov větší (něm. PVz'lkenau),ves L. 1379 patřil Buškovi, l. 1402 Jetřichovi
aasi od r. 1406Židům
u Ronšperka, 1361 statek Zdeňka z He r Hošťálkovi
štei na. L. 1397 rozdělen byl mezi Buška, z Vetlé. Asi od r. 1437 seděli tu Ra
Zdeslava, Držka, Bozděeha & Bohunka. čínové z Račína (1437 Racek a Pří
Později skoupcn od Pivoňského
klá bram, ok. 1490 Bušek, 1509 Mikuláš,

Vlkov — Vltavsko
1545

Mik.

a Lorenc

('l- 1590),

1603 dlouho. Po nich tu vládli Henigárové

Bohuslav, 1614 Adam, pak Ondřej). Byv
zabrán prod. 1623 ke Žluticům, avšak od
těch ok. 1651 oddělen a přidán k Nečti
nám. k nimž do r. 1850 patřil. (H. XIII.)
Vlkov, ves u Poděbrad, za krále Jana
statek snad Mikše Havránka a 1353
Alberta odtudž.
Vlkov, ves u Král. Městce, již záhy
ve 14. stol. farní, 1323—1361 statek
Janův. Patrony kostela byli 1368 Jan
Vavák. Dobran a Jan, 1371 oba Janově,
Vilém, Mikuláš a 1418 Dobran ze Sko
chovic. L. 1432 držela jej Machna dcera
Dobranova; i potom patřil ke Skocho
vicům a v l. 1521—1850 ke Chlumci.
Fara zanikla snad v 17. stol.
Vlkov, Vl k a v á, ves u Blovic, l. 1379
z části přísl. hradu Vildšteina. Jako pu
stina držen 1601—1633 k Poříčí; 1715
tu již stál dvůr.
Vlkov, ves u Uhl. Janovic, slove jako

přísl. Pobipěs Vlkovice
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: Žeberka, 1636Jan st. Vodňanský,
pak Kfelířové z Zakšova a jiní ro
dové do r. 1850.

Vlkyš, ves u Touškova, od r. 1115

majetek kláštera

Kladrubského,

jenž jej připojil později ke hradu Kom
berku. S ním přip. pak k Čeminům.

Vlňoves viz Vliněves.
Vlny, na Vlnách,

n. dvůr u Hostic

(za Volyní), l. 1455 již pusty.
Vltava, řeka přip. se ve franckých

letopisech k 1.872.
Vltavice menší, přítok Vltavy (něm.
Důmauer Bat/z), jenž se přip. r. 1259.
Vltavice Větší, přítok Vltavy (něm.
Haz'móac/z), jenž se přip. r. 1259.

Vltavice dolní, pův. Heršov, druhdy
i Vltava,
městec u Hor. Plané, jejž
Hereš (Hrz) purkrabě Zvíkovský založil

a 1268klášteru

Korunskému daro

val. L. 1355 byl tu farní kostel, jehož

a 1623—1629 patrony byli opatové. V. zůstala až do

Vlková.
r. 1420 přísl. Koruny a vl. 1420—1850
Vlkovice (pův. Vl k o v i c i), ves u Teplé, držena ke Krumlovu. Obyvatelé dostali
jež se přip r. 1273 jako majetek kláštera 1505 svobodu, aby o statcích řídili. l.. 1611
Teplského.
K Teplé patřila do r. 1850. obsazena od cís. vojska proti Pasovským.
Vlkovyje, n. ves v krajině mezi Opoč L. 1637 založ. kostelní knihy a 1684
nem a Jozefovem, jež se přip. r. 1228 povýšena V. na městec. Kostel [. 1768
jakomajetekkláštera Opatovského, v nově vystavěn. Erb: Štít 7.horní polovice
jenž je obdržel od Mataře kuchaře králova, modrý, v dolní řeka mezi zelenými břehy
Ves V. stála ještě 1406 a Hynek z ervené a přes ni most spojující cesty na březích.
hory daroval tu plat klášteru ,dom. v Hradci
Vltavice horní, farní ves u Vimberka,
král.
]. 1359 řečená Stará Vltava 8 l. 1531 až
Bývala od dávna přísl.
Vlksice (pův.Vlksicí), vesu Milevska, 1630 Vltava.
jež patřila od r. 1291 k biskupství. Ve hradu Vimberka a to do r. 1850. L.. 1724
14. stol. tu byly vladyčí statky. L. 1497 založen tu kostel a při tom fara. Kostelní
dostalyse V. Hodějovským z Hodě knihy začínají se r. 1724.
jova adostaly se ok. 1520 Tetaurům
z Tetova. L. 1570 k. je Jiřík Těmín

Vltavotýn,

ošklivý & zavržení hodný

překlad z něm. Moldauthein, u lidu prostě

z Těmic, l. 1597 dostaly se zase Hodě Týn.
Vltavsko, Vltavský kraj, 1. po
jovským.
L. 1621 zabrány, byly pak
v držení Pavla Michny, 1628 Bechy jmenování světského obvodu, kterým se

ňův, 1636—1674Doudlebských.

Pro vyrozumívala krajina po pravém břehu

dluhy byvše odhádány, rozpadly se na ně
kolik částí, jež po skoupení přip. k Milev
sku. (H. Vll. 284.)
Vlkyš, ves u Stříbra, n. s tvrzí, na níž

Vltavy, tak že šla hranice asi od Kostelce
u Orlíka obloukem až k Sázavě u Nespek
a pak mimo Řehenice, Petrkov a Jerčany
k Vltavě. O nějakých úřadech v tom1o
seděli 1457 Jan z Třebouně
a 1487 kraji, jehož pojmenování bylo snad jen
Jan Hošťálek z Hojnestu. Tohoto topické, není nic známo. Ve 14. stol. pod
rod (1539 Mikuláš, 1576 Jan) seděli tu řízen byl úřadu Kamýckému & 1402 úřadu
Mislopisnýslovník: Část historická.
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2) Vltavské děkanství — Voděrady černě

Píseckému. L. 1380 mělo V. sice své
popravce, ale z toho potom sešlo a hejt
munově krajští v Bechynsku byli také
hejtmany nad Vltavskem po 15. stol.
V 16. a 17. stol. bylo V. samostatným
krajem a teprve l. 1714 spojeno 5 Pod
brdskem (k němuž již dávno před tím
připojeno bylo Kamýcko) v Berounský
kraj. V 16. a 17. stol. byla Vltava západní,
Sázava severní hranicí V. východní a jižní
asi tak, jak šla hranice Berounského kraje.

do r. 1504 Janovi : Pernšteina a prodána
tehdá téže obci a část patřila v l. 1506 až
1850 k Brandýsu nad 0.

Voděrady,

far. ves u Kostelce n. 0.,

v níž byl far. kostel před. r. 1355. V,
držel tehdá Radslav V. ('l' i. 1355) a. 1363
Havel arcijáhen Hradecký, ]. 1365—1358
Miroslav Srp. Ok. r .1380 připojeny ke
hradu Skuhrovu. V 15. stol. drženy ke hradu
Litickěmu a pak k Potšteinu. Při rozpro
dání panství Potšteinského, přidány k Ty
2) Vltavské děkanství neb k r aj ništi (1559), k němuž patřily do r. 1577,
d ěkan &. V. obsahovalo ve 14. stol. pak drženy do r. 1850 k Častolovicům.
kostely a fary: Sedlčany, Dublovice, Chlum, Kostel 1582 přestavěn a 1652 obnoven.
Křečovice, Hodětice, Kosovu horu, Vojkov, Fara zanikla v 17. stol., l. 1785 tu zříz.
lokalie a 1856 fara.
Krásnou horu. Lašovice, Klučenice, Koste
Voděrady, ves u Chomutova, po níž
lec, Kovařov, Předbořice, Petrovice, Chýšku,
Obděnice, Nechvalice, Počepice, Prici, se zvali r 1281 Bohuše a Benek, 136.:
Sedlec, Jesenici, Otice, Arnoštovice, Miličín, Litolt, 1387 Bořita, 14.12 Albert. L. 1495
Oldřichovec, Oldřichov, Lazice, Kamberk, držel je Jindřich : Vřesovic, v 16. stol.
Šebířov, Vožice, Janov, Hory Smilovy, Satanéři : Drahovic (1519 Bedřich,
Blanici, Hlasivo, Chotoviny, Hoštice, Ko 1544 Pavel, 1572 Ciryl, pak Kryštof).
Od r.\1593 drželi je Hochauzárově
stelec, Střeziměr, Borotín, Jistebnici.
z Hochauzu.
L. 1620 prod. Pavlovi
Voč, farní ves u Kadaně, l. 1292 statek Michnovi z Vacinova, jehož nástupce

kláštera Postoloprtského. jenžtu

je 1652 prohospodařil. Drženy pak k Bílen
zřídil proboštství, ale toho 1. 1357 i s ves cům a od 18 stol, do r. 1850 k Červe

nicemi přísl. Karlovi IV. postoupil. Karel
připojil V. s farou ke hradu Haunšteinu.
Králové vykonávali tu podací právo
|. 1385—1395, pak 1417 Bušek z Tachlo
vic & 1424—1427
těpán harnušmistr.
K Haunšteinu patřila V. do r. 1587, pak
krátkou dobu k Hymlšteinu, v l. 1588 až
1850 ke Klášterci (kromě l. 1653—1655,
kdež patřila k Felixpurku). Fara 1758
obnovena.

Voděrady

(prv. Voděradi), ves 11M1.

nému hrádku.
Voděrady, n. ves a tvrz vých. od
Nového dvoru blíže Slavče, 1376 statek
Kunše z Chotělic,
1397 Janův, jehož

potomcibyliVoděradové

ze Sekyřic.

L. 1407 dostaly se Vlaštkovi,

předku

Petrovských : Voděrad. V 15.stol.

spustly a zbyl z nich 1501 dvůr,- jenž
patřil ke Kněžicům. Iten opuštěn a 1543
byla celá ves pusta. (H. X. 404.)

Voděrady, Voděrádky,

ves 1.1Říčan,

Boleslavě, odkudž se psali 1362 Pavlík, 1360 přísl. Kostelce n. S., k němuž z časti

1363 Ješek, 1437 Ctibor Tavák. V ještě 1443 patřila. Část měli křižovníci
l. 1440—1444 seděl tu Mikuláš : H., Svatomárští;
ta patřila pak k Úhři—
předekVoděradských : Hrušova, něvsi (1436—1850). Část n. Kostelecká
Jan z Cimburka prodal V. 1481 Jaroši patřila do r. 1579 ke Kuří a pak též
z Sovojovic a patřily odtud ke Stra k Úhřiněvsi.
novu.
Voděrady černé, ves u Kostelcen. Č. l.,
Voděrady, ves u Litomyšle, jež se do jež patřila ve 13. stol. k Ratajům a od

stalar. 1292 kláštera

Zbraslav., ale r. 1291 s nimi k biskupství. Jeden dvůr
nezůsrala v jeho držení. Vítek ze Šva— patřil v l. 1356—1475
ke Kostelci.

benic zavadil V. 1308 kl. Zderaz Ostatek prodal Jan Zajímáč : Kun
skému. Část prodal1454Jan Lantfojt štat u 1510 Michalovi Slavatovi z Chlu
: Seči obci Litomyšlské, část patřila mu a patřila odtud celá ves ke Kostelci.
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Voděrady polní — Vodňany

Voděrady polní, ves u Kouřimě, jež
Vodňany (pův. Vo d ň an 6), kr. město,
se přip. v zákl. listu Vyšehradském (1088). jež vzniklo vysazením královským z nějaké
Kostel Vyšehradský měl tu ještě starší vesnice panství prvotně Netolického,
ve 13 stol. užitky. Ve 14. stol. byl tu později Hlubockého. Vilém z Landšteina
far. kostel a V. patřily :. části klášt. daroval 1327 zdejší farní kostel kl. Drko
Sázavskému, k němuž držena ta část lenskému. Za krále Jana, jenž udělil první
s kostelem do r. 1547, pak patřily k Jil svobody, patřily V. k vladařství Píseckému.
manicům a později ke Svojšicům. Jiná Svobody 1335 darované potvrdil Václav IV.
část patřila 1545 k Chocenicům & byla 1378, Zikmund 1437, Ladislav 1454
později s tvrzí v držení Myškův, od a Jiří 1460. L. 1395 opanoval je Jindřich

r. 1595 Hrabáňův

z Přerubenic. z Rožemberka

a donutil k těžkému

zápisu. Václav IV. obdařil 1404 zdejší
řezníky. L. 1406 dobyty V. od Heralta
z Kunštatu a vypleněny. L. 1419 přidali
se Vodňanští ke kališníkům a vytloukli
klášter Písecký, když ale Oldřich : Rožem
Vodice (i Odice neb Dolánky), berka V. opanoval, donutil je k těžkému
dvůr u Ml. Boleslavě, n. ves (1320). l. 1380 zápisu a za to dovolil hradby zbořené
statek Jenišův a 1437 Ramšův. Odtud se vyzdvihnouti. T. r. Žižka V. dobyl a oby
psali v 15. stol. Čéčkové z Vodic. vatele strany Oldřichovy upálil. Odtud V.
Od 16. stol. patřily V. ke hradu Boleslavi. držely věrně s bratrstvem Táborským po
mahajíce mu ve všech bězích až do r. 1452.
Vodice, ves u Netolic, ode dávna přísl.
kláštera Korunského. Cís. Zik L. 1443 obléhány od Václava z Michalovic.
mund zastavil ji 1437 Zbyňkovi : Kvě Od 15. stol. byly V. král. městem. Králi
tuše, ale 1460 již byla v držení obce Jiřímu věrně pomáhaly & to s nemalou
Táborské.
L. 1547 postoupena králi škodou (1468). Od krále Vladislava obdržely
a prodána pak pp. zRožemberka,
od nadání (1472, 1479, 1499). V ty časy
měly nemalé spory strany nuceného ježdění
nichž přip. k Netolickému panství.
po silnicích. Hospodařilo se tehda tak
Vodice, ves u Pacova, po níž se psali dobře, že obec kupovala statky a zakládala
1414 Bohuslav, 1460 Lev, 1462 Zdeněk. rybníky, z nichž největší Dřemlnský 1525.
Pak patřila V. ke Hrádku a Jindřich Události 1. 1546—1547 způsobily takovou
z Hrádku
('i' r. 1566) vystavěl tu tvrz. pohromu, že o většinu svých statkův přišly.
K dceři jeho přiženil se před r. 1577 Nicméně jim od Ferdinanda I. a nástupcův
Jan st. Smrčka ze Mnichu, patřila jeho svobody potvrzovány (1570, 1578,
pak od r. 1612 Vrchotickým, vl. 1615až 1613) Povstání l. 1618 odstonaly V. hůře,
1738 Vratislavům, pak Kapounům. než jiná města. L. 1619 a 1620 dobyty
Ok. ]. 1692 dostala se Litickým
ze od cís. vojska a vypleněny,hned ise statky

Ta patřila do r. 1608 k Zalešanům
a potom též ke Svojšicům. Od 17. stol.
byly V. zase samostatným statkem do
r. 1850. Fara v 17. stol. zanikla. Kostel
1771 znova stavěn.

Šonova,

Odkolek

l. 1697 k. ji Jaroslav Šťastný zabrány & Baltazarovi de Marradas

z Újezdce a do r. 1850

(1623) bez písemného zápisu zastaveny.
vystřídalo se několik rodin. (Viz H. VI. Odtud byly přísl zámku Hluboké. Úředníci
217. a Sommrovu topogr. 117.)
panští obtěžovali město všech důchodů

Vodičky, n. ves u Broumovic apřísl.
téhož statku, l. 1544 již pusta.
Vodná., ves u Kamenice n. l.., jež pa
třívala ke zboží Kamenickému a teprve
1. 1641 oddělena k Černovicům, když byla
ves před tím na dvůr svedena. Nová ves
založena 1. 1796.
Vodná, místo, jež se k r. 1167 v okolí
Litomyšle připomíná, bezpochyby potok.

prázdné krutě; žádosti Voňanských ze
vybavení byly marné. Po napsání listu
zástavního 1672 domáhala se- vrchnost
toho, aby jí byly V. dědičně doprodány.
Komora to překazila a l. 1709 dovoleno
Vodňanským, aby si k vyplacení půjčili
peníze. K vyplacení došlo 1710 a V.
odevzdány podkomořskému úřadu. 1.. 1722
všechno město vyhořelo. Jiné ohně byly
a
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Vodochody — Vojice

1733, 1757 a 1782. Svobody městské
potvrzovány 1732, 1748, 1786, 1793 a
l. 1840 přidán pátý výroční trh. L. 1850
začaly se c.k. úřady. Znamenití rodáci:
Jan Campanus “l“1624, Fr. Herites (nar.
1851). Erb: Štít zlatý, na něm havíř
s zeleným beřetem, drže před sebou štít
král. Českého. Po stranách havířových zl
hornické střevíce a po stranách štítku
dvoje hor. kladiva křížem přeložená.

drženy z části k Postoloprtům,

patřily1588—1599Vi nklmanům.
část k. 1601 k Postoloprtům.
17. stol. patřily k Libčevsi.

z části

Tato

Od polovice

Voigtsberg, někdy přísl.koruny České,
jež ponecháno 1459 při Sasku,

Vogtsdorf, Fojcdorf

(lat. Advocatz'

villa), v l. 1363 —1426 farní ves, příslušná
ke hradu Tolšteinu, jež seještě v 16. stol.
tak nazývá. Tuším, splynula s Varnsdorfem.
Vodochody (pův. Vodochodi), ves Vochov (druhdy i B o ch o v), ves u
u Roudnice, jež dostala se templářům, Plzně, 1318 statek Miroslavův. 1379 tří
kteří ji prodali r. 1294 biskupovi DobeŠOVi. vladyk. V 15, stol. patřil k Bubnu kromě
Nedlouho potom byla část zbožím vladyčím, dvorce, v 15. stol. k Malešicům, od r. 1550
alekoupeny1338 od kláštera Roud ke Smědčicům a Červ. Hrádku, dvorec
nického, který ji měl s arcibiskupem na 1512—1651 11 Bělé a část ke Křimicům.
polovici. Po r. 1420 oboje drženo k Roud Tato stvrzí dostalase Podmokelským
dnici. Ve vsi bývalo manství.
z Prostibořc
před r. 1565 ak. 1606
Vodochody, ves za Karlínem u Odo k Červ. Hrádku. Část patřila v l. 1657 až
leny vody. již daroval Boleslav III. ok. 1850 ke Křimicům, k nimž i ostatní
r. 1000klášteru Ostrovskému. části připojeny.

V l. 1330 a 1342 patřily kl. Zbraslav

Woisetschlag (dříve'Worsikslag,

skému. Václav : Vítence prodal V. Borsigslag), česky Boršíkov, véska
1527 obci Táborské, která ji prodala u Vyšního brodu, kterou koupil kl.
1545. Byly pak v držení vl. : Pro šovic Vyšňobrodský
l. 1343 a držel do
až do r. 1556, pak je měl Jan z Dobři

r. 1850.

chova, od r. 1558 Václav Sluzský
Voitsdorf, n. ves u Landškrouna, která
z Chlumu a 1612 Petr Chotek z Chot byla v l. 1304—1358 majetkem kláštera
kova.

Později připojeny k Odolce.
Zbraslavského, sice přísl. hradu Landšperka.
Vodokrty (pův.Vodokrti), ves u Pře Po 14. stol. se nepřipomíná.
štic, prvotně dvě vesnice nepříliš od sebe
Vojenice (dříve i Ojenice, prv_Vo
vzdálené. Před r. 1239 vyměnil si je kláš
jenici), vcs u Zbiroha, ]. 1358 farní.

ter Kladrubský od kláštera Nepo : části proboštství

Mělnického,

muckého. Část patřila 1266 ke kapli z části vladyčí statek (1358 Vilém a Habart,
sv. Vavřince u Plzence Po r. 1420 byly 1402 Oldřich Okalanec,
1430 čtyry
světským zbožím, patřily kc Skále, od níž panny). V 16. stol. patřily k Libšteinu,
z polovice k Řenči (_1526) pak z části ke Zbirohu a vl. 1555—1850
k Liblínu. Fara v 17. stol. zanikla.
Vojetice viz B oj e t i c e.
Voj etice, vesu Petrovic (Sušice), kterouž
V 11589—1603 patřilyBoubínským daroval král Vladislav (ok. 1160) klá
v Bavořích.
z Újezda a 1603 přik k Řenči a Dol šteru Vindberskému
Tento dvůr zdejší l. 1290 pronajal a držel
Lukavici (H IX. 180.)
Vodolice (pův.Odolici), vesu Bíliny, V. do 15. stol. Část patřila 1395—1428
jež patřila od r. 1203 : polovice, později k Petrovicům &pakk Vilharticům, k těmto
zcelaklášteru Oseckému al. 1343 celá ves do r. 1589 a v l. 1589—1850
odprodány

a z polovicek Lukavici. Petr Lukavský

: Řeněe (“i-1552) dostal V. za díl. L. 1561
spojeny obě části a vystavěna tu tvrz.

něm. právem vysazena. Od r. 1421 držena ke Kněžicům.

mocně od Lounských

a postoupena

Vojice (ve 14. stol. Dvojice),v

1454 králi. Král Jiřl zastavil V. 1469 u Hořic, odkudž pocházel Racek Kobyla,
Václavov1z Černicapatřily
1485 a 1504 milostník Václava IV. Na tvrzi seděl 1475
Václavovi a Mikšovi odtudž. V 16. stol. Jan z Cidliny.
Před r. 1505 k. ji Jan
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Vojislavice — Vojnin městec

z Nové vsi, jehož potomci Vojičtí

Vojnice,

ves u Strakonic, n. s tvrzí,

z Nové vsi (1533 Jindřich, 1545 Jiřík, statek [. 1383 Kačky z Nalžov, 1401
ok. 1580 synové Jindřichovi a jich potom— Oldřichův, 1413 PetrůV. L. 1441 držel je
stvo) tu do r. 1718 sedělo. Asi od r. 1596 Beneš. Později patřily ke Kalenicům, od
byly V. rozděleny na dva díly. Jeden díl prodány 1540 Adamovi Kocovi z Do
byl do r. 1651 Vojických, pak Dohal
ských a od r. 1684 zase Vojických. Druhý
náležel nějaký čas ke kníž. Frydlantskému
a patřil naposled Jiříkovi Jindřichovi V.
Tento zdědiv 1697 první díl, prodal oboje

1718klášteru

Valdickému k

brše

a patřily pak k Ohrazenickému

statku.V17.stol.patřilyBranišov-s kým.

2 B. vystavěl tu 1687
kostel. Později koupeny k Horažďovicům
& v l. 1803—1850 zase byly statkem
Radimi. o sobě. (H. XI. 104.)

(H. V. 120.)

Vojislavice viz Vojslavice.

Vojkov, far. ves u Otic, již ve 14. stol.
farní, 1350 statek Vlčka a Heřmana, 1353
Milosty, 1360 Jana, 1361 Bernarta :: Heř
mana, 1402 Jana. Ok. l.'1437 držel jej

Václav Markvart

Vojničky, Vojnice

menší, ves u

Libochovic, od r. 1237 statek vladyěí
Petříkův, 1318 Vaňkův, později vladyk

z Duban. L. 1433 držel je Jakub z Kra
lovic

(1- r. 1437). V 16. stol. patřily

Dešenským

z Dešenic, od r. 1550

Petr, předekVoj kovských z Milhostic, k Milešovu. Část odprodána 1583 Vilémovi
kteří (1488 Vilém, 1522 Jan, pak Vilém, Kaplíři ze Sulevic. Až do r. 1593
Petr, Václav, Mikuláš) tu do r. 1548
seděli. Od r. 1548 patřil pp. z Říčan,
vl. 1590—1670 ke Kosově hoře. V 18.stol.
patřil Běšínům (ještě 1787), pak držitelům
rozličných rodin.
Vojkov, n. ves v okolí Kamenice,

patřily V. k Želevicům a v l. 1593—1850
k Libochovicům.
Vojnín, ves u Kadaně, n. s tvrzí, 1384
statek Majnušův, ok. l. 1406 Jana z Na

hořetic.

PředkovéChotkův zV. byli

1407 Jindřich, 1436—1455 Chotek a syn

v 15. stol. vladyěí statek, v 16 stol. přísl. jeho Jindřich (1457), 1482 51493 Jiří.
Dívčích kop a od r. 1595 statku Mnichu. Z nich jej drželi naposled Bohuslav (1505,
Vojkovice (pův. Vojkovici, něm. 1“j. 1546) a syn jeho Petr. Tento prodal
Wziěwz'tz.pův. Wz'c/zawz'tz),ves u Velichova,

V. 1535 AlbrechtoviŠlikovi

z Holiče

jež patřilar. 1226 klášteru

Doksan., a držen pak vl. 1547—1850 k Vyntířovu.
byvši mu v l. 1173—1189 od císaře (H. XIII.)
Bedřicha darována. Klášter ji držel ještě
Vojnin městec, obec. V 0 i n ů v m ě
1. 1273. Od neznámé doby drženy k panství stec (staroněm. Munn/zsperg), městec u
Ostrovskému.
Přibyslavě, n. s tvrzí, založený před r. 1293
Vojkovice,

ves u Velvar, která se do od klášt. Žďárského,

kterémutu 1293

stala kapitole Vyšehradské při právo vysazeno. Dědičným nájmem držel
pak Přibík
jejím založení (1088) .a jí patřila ještě je 1357 Vojna ze Štětína,
1356 kromě popluži, které bylo statkem (Tj. 1390) a Jan Vojna (1408—1426)
kostela v Levém Hradci. Později seděli na téhož rodu. Po nich ujal jej zase klášter.
tvrzi zemané, 1377 Hroznata a Ješek, l... 1457 prodal jej Mikuláši z Buchova,
1390 Januch, 1405 bratři Jeronym, Ctibor od jehož syna se dostal Janovi Bočkovi
a od toho 1493 zase klá
a Jindřich. První z nich poddal se 1420 z Kunštatu
Pražanům. Od 16. stol. patřily V. ke šteru. Císař Rudolf II. připojil V. s celým
Chvatěrubům
klášterstvím biskupství Olomouc
Vojnice (pův. Voj nici), ves u Libo— kému. Po obnovení kláštera patřil mu V.
chovic, jež se přip. r. 1226 mezi statky až do zrušení (1784). L. 1826 prodán

kláštera

Dokzanského.

Tento ji od nábožen. fondu hrab. Jozefovi Vrati

dostal dílem darováním Smilovým, dílem
koupil. Držel ji ještě 1273. L. 1386 seděl
tu jakýsi Jan. V 16. stol. patřily V. ke Kla
pému &odtud do r. 1850 k Libochovicům.

slavovi

a po jeho smrti připojenk Polné.

Erb: Štít zlatý, na něm černé ostrvy křížem
přeložené a přes ně vodorovně nůž z erbu
Dietrichsteinského. (H. XII. 171.)

974

Vojrov — Volary

Vokov, dvůr, n. ves u Lhoty mokré
Vojrov. ]. 137g městečko neznámé
polohy, kdesi u Čcrnošína, jež patřilo (Benešova), jež byla v 16. stol. přísl.
Anně z Volfšteina.
hradu Léštna. Ves zanikla v l. 1620—1642
Vojský most, starý název samoty a svedena na dvůr, který patříval k Léštnu
Mostů u Poděčel.
a od r. 1800—1850 k Tloskovu.

Vojslavice (pův. Vojislavici),

far.

ves u Humpolce, 1316 statek Ctiborův,
1350 Janův. Ve 14. stol. tu byl farní
kostel, podací páni byli držitelé 3 vladyčích
zboží. L 1410 byla jen dvoje. Odtud

pocházeli Vojslavští

Vokovice, Okovice,

ves za Prahou

u Liboce, ]. 1413 statek Václava Kolá čka
&také arcibiskupův, 1418 Jana Proudka
: B rloha. Duchovní část zastavena 1423
Marketě z Ředhoštč
a 1427 Martinkovi

z Vojslavic z Podolšan

Tento postoupilV Praž

(1456). V zápisu zůstal
(1411—1440 Markvart, 1446 Prokop ské kapitole
nápravnický dvůr arcibiskupství, který měli
& Jan). Po nich násl vl. z Kojičína
(1450) a 1463 Prokop Karlík ze Chře 1462Jan Manda ze Zbislavic,1471
novic. L. 1510 drželje HeřmanBohda Kateřina z Pakoměřic, 1491 bratří z 50

ne cky z Hodkova.

l'en prodal V. jovic. V 16. stol. měl V. Humprecht z Hrád
z Lípy. ku, 1596 Petr Vok z Rožemberka.

před r. 1522BurjanoviTrčkovi

Ves a pustá tvrz drženy potom k Lipnici, Ok. l. 1600 je kapitola vyplatila a držela
& při dělení Trčkovském přiděleny k Že pak ke Chrašťanům.
Vokřany podlé Palackého popisu na
livu. Kostel l. 1723 znova vystavěn. (H.
str. 602, n. ves v bývalém Berounsku
X". 257, P. A. 111. 155.)
Vojslavy, ves, již koupil Petr z Ro (tuším Mokřany).

žemberka
z Stradovu

od Mik. a Jetřicha bratří Vokšice. Okšice (prv. Vokšici,
a daroval 1507 klášteru čeleď Voksova), ves u Jičína, jež se přip.

min. v Krumlově (1507). Snad Wolf 1337 jako přísl. hradu Veliše. Ves se přip
schlag l. 1524 kláštera Vyšňobrodského ještě 1546, ale před r. 1606 svedena na
sv. Vojtěch, far. ves u Teplé, v níž dvůr a když byl hrad Veliš pobořen,

vystavěn l. 1586 kostel. L. 1789 tu zříz. vystavěno při něm také panské obydlí
Volaníce, Olanice (prv,Volanici),
lokalie, ale 1822 přidán zase jako ňliální
klášt. kostelu. Ves vznikla teprve po zalo ves u Nov. Bydžova, 1325 statek Stojsla
vův.
Hynek z Valdšteina dal tu 1353 plat
žení kostela. Od r. 1857 je tu fara.

klášterům v Hradci a Turnově. Od 15. stol.
patřily ke Kozojedům & to ještě 1588,
Vojtov
(? něm. Vazjgtxgrún, pův.
nimi pak do r. 1612 ke Žlunicům &
Waz'tsgrun), ves u Nejdeka, ]. 1273 statek odtud k Dymokurům. Svobodný dvůr býval

sv. Vojtěch viz Lštění.

klášt.

Teplského,

od něhož 1434 v držení Volanických

z Volanic.

s Hroznětínem odtržena a přip. k Lokti V 17 stol. měl jej Jan Jindřich Zlivský
Od 16. stol. do r. 1850 patřila k Nejdeku. z Labouně
(1- 1648), později rodina

Vokov (? něm. Wogan), ves u Chebu,
vl. 1216—1242 sídlo Markvartovo, !. 1257
buď téhož neb jeho syna. L. 1261 po
stoupen hrad zdejší Ludvíkovi falckrab.
Později patřil k Chebu.
Vokov, ves u Pelhřimova, ]. 1376 až
1386 statek Oldřichův, jenž patřil k před

kům Tluksův

Zumsande ze Sandberka. Vessdvo
rem byla potom
do r. 1850.

samostatným

statkem

Volary (něm. Wai/em, pův, Wellem
slag). městec, jenž se poprvé ok. ]. 1373
připomíná. Ve 14. stol. tu bylo městečko.
V. bývaly přísl. zboží Prachatického a k a

z v. Část patřila 1386 pitoly

Vyšehradské,

ke hradu Božejovu L. 1417 držel V. Chval 1. 1422 přišla.

Císař

jež o ně asi
Zikmund

zapsal

ze Chmelného. Od 16, stol. do r. 1850 (1437) městečko V. Janovi Smilkovi
patřil V. k Pelhřimovu
Obec Pelhři z Křemže, jenž je držel ke hradu Husí,
mov přikoupila tu 1592 dvůr od bratří ale donucen

Španovských.

l. 1444, aby je postoupil
Oldřichovi z Rožem bc rlt a. Zůstaly pak

Volavce — Volfartice

„do r. 1457 přísl. Husi a tehdá přip.
k Prachaticům. Petr z Rožemberka udělil
obyvatelům svobodu, aby o statcích řídili,
dal jim 1506 trh téhodní. Petr z R. za
stavil V. Volfovi Vinárovi z Muron & 1541
obci Prachatické. Petr Vok z R udělil
obyvatelům právo, aby ty, kteří by vyjí
žděli ze zlaté stezky, stavovali a koně
a náklad jim odebírali. Svobody (kromě
této poslední) potvrzeny majestátem l. 1608.
L. 1754 kostel vyhořel a l. 1756 z nova
vystavěn. L. 1816 obdržela obec lesy za
své právo sekati & pásti do 4 hodin cesty
v okolí. L 1850 staly se V. sídlem c.k.
úřadův. Z V. pochází velkostatkářská
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pp. : Vartem berka. Pak ji měliFryc
kové z Daliměřic (1468 Frycek, 1498
Markvart). L. 1525 k. V. obec 111.Mladé

Boleslavč od Frycka. (H. X. 42.)
Volenovice, podle Palackého pp. na

str. 602 někdy tvrz na bývalém Bydžov
sku (snad totožné s předešlou).
Voletice, ves u Vys. Mýta, jež postou—
pena r. 1349 i s farním kostelem k biskup.
Litomyšl. Část vsi s kostelem patřila 1372
ke Košumberku & tak ipotom až do
r. 1850. Část patřila 1470 k Domanicům,
pak do r. 1548 ke Slepoticům a od
' 1548 zase k Domanicům. S těmito
přip. také ke Košumberku. Fara v 17. stol.
rodina Veithův.
Erb: Štít stříbrný, zanikla.
u zpodu trávník a na něm čtyři stromy
Voletín, Voletiny (pův. snad Bo
jedle.

letín),ves u Trutnova, jež se přip. r. 1260.
Volavce, Volavec (lok. Volavci), V.
býval přísl. Trutnovského hradu. Od
ves u Turnova, která patřila 1403 k Rot
šteinu. L. 1429 držela ji Eliška z Uhlišt, r. 1553 držen k Žacléři a později zase
ke Trutnovu a to do r. 1850.
vdova po Voksovi z Valdšteina. Část pa-
Volevčice, ves u Mostu, v níž byl far.
třila 1437 k Dubecku. Část která patřila
k Rohozci, prodal Adam z Vartem b e rk :: kostel již před r. 1358. V. patřívaly ode

l. 1557 Jindřichovi ze Smiřic,

držena dávna ke klášteru

pak až do r. 1850 ke Hrubé Skále, k níž
již 1514 část patřila. Třetí část držena
k Malé Skále a v l. 1538—1565 k
Rohozci.
Volduchy,
ves u Rokycan, ]. 1289
a 1290 sídlo Sulislavovo, l. 1362 statek
Rynartův 11 1364 Fremuntův. Část držel
1379 Bohuslav ze Švamberka a ostatek
patřil 1379—1526 ke Zbirohu. L. 1372
seděl tu Bořita. Část vsi patřila 1499 ke
Březině a pak až do r. 1642, odtud do
r. 1850 k Oseku.

Volenice (pův. Volenici),

Oseckému, který

je koupil 1333 od Litolta, Radslava a
Ahně bratří. Po r. 1425 zabrány k Most
skému hradu. D0 r. 1637 drženy k Bílině,
od r. 1637 asi do r. 1647 k Patokryjím
a potom až do r. 1850 k Bílině. V 17. stol.
fara zanikla.

Volevec, n. véskauVětrova, vtu stranu
ke Květuši (u Tábora).

l... 1497 patřila

k Vlksicům. [, 1615 k. s Větrovem k Na—

dějkovu. Zanikla po r. 1620.

Volfartice

(něm. Wolfenziorj, pův.

Wolf/zardesdorf),

far. ves u Lipého, jež

far. ves se přip. r. 1281. Záviše z Stroužnice

jež se přip. r. 1228, jsouc daroval ji tehdá něm. řádu, avšak ve
přísl. klášterství Svatojírského. 14. stol. drželi ji zase potomci jeho pp.
is farním kostelem.Část
Ve 14. stol. byl tu farní kostel, jenž patřil z Kl inšteina
se vsí ke hradu Frymburku &s ním také patřila zemanům, 1454 ke Konojedům.
pp. z Bubna. Po Rackovi : B. spadly na Klinšteinská část držena k Libchavě a Žan
krále Jiří, jenž je zastavil 1462 Vilémovi dovu. Na tvrzi seděli asi od r. 1502 ryt.
u Strakonic,

z Ryžemberka.

Odtud drženy ke hradu z Veispachu.

Ok. ]. 1576 dostala se

Rabí, ale před r. 1532 zastaveny Adamcovi část Luti'cům z Lutic avystavěna tu
Kocovi z Dobrše a drženy v 16. stol. druhá tvrz. Onano (hořejší) dostala se
L. 1623 oba
k Ohrazenici a zůstaly při ní do r. 1850. 1613 Rausendorfům.
L. 1640 založeny kostelní knihy.
statky zabrány; dolejší přip. k Libchavě,
Volenovíce, obec. Vala, ves u Ml. k níž do r. 1750 patřil, hořejší byl samo
Boleslavě, n. s tvrzí, jež patřívala ve 14. stol. statným statkem a držen pak k Paliči.
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Wolfhartsgriin, n. ves u vsi Krotensee Bělohorské ujal V. probošt a převora 1629
v býv. Loketskul která byla již ve 14. stol. penězi odbyl. L. 1638 založeny kost. knihy.
pusta.
1742 leželi tu Francouzi a skrze ně
Wolfshof, l. 1489 ves ke hradu Bečovu. spůsoben velký oheň. L. 1850 stala se
Wolfstein, n. manství koruny České V. sídlem c.k. úřadův. Erb: Štít červený,
na něm .stř. hradba se stínkami, branou
v Říši, v l. 1460—1717 doznávané.
Volkéřov, n. ves (snad totožná s tou, otevřenou a mřeží vytaženou; po stranách
která popsána při článku Valkeřice), hradby věže, každá s dveřmi, okny, cim
jež se ve 14. stol. počítala ke kraji Most buřími, černou střechou a zl. makovicí.
skému. Odtud se zvali 1383 Petr farář Mezi nimi za hradbou obraz sv. Václava,
Krešetický a Bětka, 1395 Jan, 1407 Přibík. držícího štít a korouhev s orlicí. (Dějiny
Volovice, Olovice, ves w Velvar, V. vydal Teplý.)
l. 1285 na statky vladyčí rozdělena, později
Volyně, ves u Přísečnice, v níž byl
statek řádu sv. Jana. Cís. Zikmund za farní kostel již ve 14. stol. Ode dávna
psal V. 1436 Václavovi Cardovi z Pe patřívala V. ke hradu Peršteinu. l-. 1449
trovic. Týmž právem drželi V. 1514 od něho odloučena a přidána k Hasišteinu.
Zikmund Bareš z Kamenice a ok. Asi od r 1560 patřila k Přísečniců
r. 1540Zeidlicové : Šenfeldu. Od v l. 1583—1594 k Ličkovu & později
těch drždny V. ke Zvoleněvsi, ale 1628 zase k Přísečnici. Kostel l. 1572 nově
patřily k Míkovicům. .L. 1619 prod. stavěn a fara potom zanikla.
jako zápisný statek ke Zvoleněvsi. (H. HI.
Volynka, řeka, jež se přip. r. 1318.
261.)
.
Staří Čechové (ještě r. 1531) pokládali za
Volštein (z něm. lValfstez'n), zbořený její pramen neb horní tok potok Sputku.
hrad u Černošína, založený ve 13. stol.
Volynsko, kraj Volynský, 1.území
snad od Ctibora, jehož syn byl 1316
Beneda. L. 1350 žili bratří Beneda nevlastně krajem nazývané, ježto spíše se
(T i. 1347), Protiva (1- j. 1376) a Ctibor rovnalo panství. Po zaniknutí úřadu Neto
darováním Prachatic a Volyně
(1- j. 1360); tento měl syna též Ctibora lického.
duchovním a odloučení veliké části téhož
(1360). l-. 1396 držel jej Oldřich téhož
kraje ke Zlaté koruně a Hluboké říkalo
rodu, pak bratří Vilém (1406—1437)
a Beneda (1410 na Prostiboři). Ze tří se zbytku stojícímu pod vladařem králov
synův onoho držel V. v l. 1437—1461 niným V. Darováním a vynímáním území
Jan. Týž dosáhl ok. l. 1460 Třeble, kamž to ztenčováno. Zbývající vesnice vysadil
své sídlo přenesl. V. byv opuštěn spustl Ondřej vladař právem německým, což
jim také 1. 1436 potvrzeno. Někdy ve
a bvl již 1. 1527 zříceninou.
14. věku zrušen i úřad vladaře Volyn
Voltyně viz Oltyně.
ského,
a tak zvané »vsi Volynskéc (z nichž
Volyně, město nad Volynkou, jež se
dostalo ve 13. stol. král. darováním pro také některé oddány) drženy k úřadu a
boštu kapitoly Pražské. L. 1299 panství Hlubockému. Zbývajícíještě vesnice
vysazeny obyvatelům role a městské živ »úřadu MilejovskéhOc ]. 1552 Vilémovi
nosti, a asi v ty doby vystavěn zděný hrad. : Rožemberka prodány. Probošt Pražský
L. 1390 obnoveny svobody. Cís. Zikmund držel od 13. stol. Volyni s 20 vesnicemi.

zapsal V. 1436 Přibíkovi z Klenového.
2. děkanství neb k raj d ěk a n a V.,
Jošt z Rožemberka,
velký převor, vy obsahovalo ve 14. a 15. stol fary a kostely:
platil V. s král. povolením, držel V. ke Volyni, Piračov, Jenín, Štěkni, Čejetice,
Strakonicům, vyjednal městu majestát na
trh výřoční (1462) a potvrdil svobody
(I464). Svobody ty rozhojněny od násle
dujících převorův 1514, 1587 a 1596
a l. 1550 vyjednán majestát na druhý
trh. L. 1619 obsazena V. stavy. Po bitvě

Bílský, Blanici s Bavorovem, Strunkovice,
Prachatice, Freudenthal, Chroboly, Zbitiny,
Záblatí, Hoštice, Lazištč, Lštění, Březí
s Husincem, Předslavice, Malenice, Čkyni,
Láz, Bohumilice, Vimberk, Zdíkov, Nicov,
Vacov, Dobrš, Čestice a Kraselov. R. 1574
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přip. se nové fary Dobrš, Kraselov a osazena V. od královských, ale Žižka
Volary, přidány Čestice, nepočítaly se sem sem vpadl, mčko. vypálil a hradu dobyl.
Materna z Ronova znova hrad ' opevnil
Štěkna, Čejetice a Piračov.
a týž zase 1425 dobyt. Po pánech : Ro
- Vonoklasy viz Uněklasy.
nova následovali držitelé různých rodin
Voňov chybně,lépe Zvonějov,

Voračice (staroč.i 0 račice),

dvůr u :: naposled Trčkové

: Lípy. V. patřila

Otic, n. ves, po níž se psali 1373 Mikuláš ke Vlašimi-až do r. 1548, pak ji měl
(1-j. 1398) a 1408 Vernart. V 15. stol. Jan Voračicky' : Paběnic (j 1565).
seděli na tvrzi Voračičtí z Pabčnic Od jeho synův vyplacena V. & dědičně

Jan V. (1510 at. d.) postoupil V. 1550 prodána(1579)MikulášiŠpanovskému
se zbožím Prčickým svým synům, ok. z Lisova, jenž se o její rozkvět zname
r. 1557 dostal je na díl Petr. |.. 1580 prod. nitě staral. Od syna jeho dostala se 1603

Drslavovi Byšickému,
1603 je měl Janovi Bernartovi Finfkyrchnerovi.
Kryštof Vojkovský, pak patřily s tvrzí Tomuto zabrána a prod. Don Baltazarovi
(1623), jenž zjednal 1629

do r. 1623 k Beztahovu a odtud — 1850 de Marradas
7——

Oticům.

Vorderstift viz Lhota.
Vořehledy viz Hořehledy.

majestát na trhy. V l. 1629—1678 byla

V. v držení PřehořoVských

z Kva
a vl. 1678—1850 byli tu vrch
ností hrab. z Khůenberka.
L. 1850

sejovic

WorhabSChen česky V r h a v e č.
Vořikov,
ves u Sedlčan, prvotně stala se V. sídlem c. k. úřadův. _Erb:
(též Štít modrý, na něm stříbrná hradba se
Ořechovec). Onen patřil ]. 1520 a 1546 stínkami, za níž vyniká věž s oknem,
k Neustupovu, pak do r. 1659 k Mitro kranclemi, cihlovou střechou “sedlovitou
vicům a od r. 1659—1850 k Třebnici. a zl. makovicemi. V pravo od věže jest
Vořikovec měl 1382 Renvald z Ústup e štítek vladyk z Pacova (stř. krokev v červe
nic. V l. 1615—1659 patřil k Mitrovi něm), v levo štítek a erb král. Českého.
cům a od r. 1659 k Třebnici. Odtud má (Dvoje sepsání spisovatelovo, jedno 0 sobě,

dvojí ves Vořikov a Vořikovec

příjmeníposud žijící rod Vořik ovských

: Kunratic.
Worlsgriin,

druhé v H. IV.)

Vrabí,

městec u Brandýsa

n. L., 11.

ves u Jáchymova, pův. s tvrzí, odkudž sepsali Vrabští

z V.

snad Wernhartsgrůn
a táž ves,která Z jich rodu vyskytují se první 1360 Ryneš
patřilar. 1273 klášteru Teplskému a Albert bralří, 1380 Jetřich. 1397 Jan
a 1434 p'ip. s Hroznětínem ke hradu a Aleš, 1418 Jan, Jetřich a Václav bratří.
Lokti.
V 15. stol. se rozrodili a drželi statky v roz
W'oschnitz viz Boječnice.
manitých končinách. V. samotné drželi
Wostirschen, českyBo zdíš a nikoliv 1453 Vaněk, pak Jan syn, 1507 Hašek
Ostříží.
('i' j. 1531). Jan. syn předešlého, pak

Votice viz Otice.
Vozlice viz Hvozlice.

bratří Hynek a Karel (1-j. 1571). Hynek

prodal V. 1584 císaři

Rudolfovi

a

Vožice mladá, staroč. i Ožice, město odtud bylo přísl. Brandýsa do r. 1850.
nad Blanicí, ode dávna zboží královské
Vrabina, hora a n. ves u Stoda, jež
s hradem, avšak [. 1318 v zástavě Vilé se přip. r. 1238 Tehda ji prodal probošt
klášteru Chotěšovskému.
mově. Kromě toho ji měli v zástavě 1355 až Mělnický
1369 Litolt z'Landšteina,
1358 až V následujících zápisech 1243 a 1247
1377 Mikuláš z Pacov a a 1377—1383 přip. se jen hora.

syn jeh0.Mikuláš. V l. 1390—1396 ná

Vrabinec, Vrabník,

n. hrad na pi

sledoval Purkart z Janovic,
po něm tvorné skále u Babětína (Děčína), vysta—
1398 Zikmund Huler a'1403 Ondřej věný bezpochyby od Ješka : Těchlovic
bratr tohoto, 1409 Mikuláš : Okoře, na jeho zbožím Těchlovském před r. 1404.
Král Václav zastavil V. (1412) Anzelmovi L. 1414 patřil Zikmundovi z Varten
z Ronova
a jeho synům. L. 1420 berka, pak 1417 Jindřichovi z Lažan
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a 1425 Mikuláši zl.obkovic,

od něhož vladyčí statek, z něhož pocházeli

postoupen t. r. zase Zikmundovi. L. 1427
držela jej Anežka ze Šternberka, manž.
Zikmundova. Potom držen k Děčínu a
vypálen 1444 skrze Lužičany. L. 1515
byl pust.
Vrabinec, n. ves u Vrabína (Netolic),
v 16. stol. přísl. zboží Nestanického a
l. 1596 již pusta.
Vrabov, myslivna, n. ves u Šternberka,

Ko

panští, Šlovíčtí a Vejcové era

ního erbu orlice. Ve 14. stol. byl tu
kostel farní, jehož patrony byli 1394
Jindřich z Dubé a 1434 Vilém z Hazem
burkaý Část patřila v l. 1399—1453

rytířům : Kaufunku.

Část s kostelem

dostala se 1543 od Hazemburka

Slanské,

obci

postoupena od ní 1547 králi

a prodána 1550 Petrovi Ch o t k o vi
jež se přip. 1377 jako přísl. zboží Štern— z Voj nína (1-1571), Tento statek s ostat—
berského a byla 1544 již pusta.
ní částí držen až do r. 1655 k Žirotínu, pro

Vracov

(v 15. a 16. stol. i Vrcov),

dán 1655 Janovi VilémoviGe ršfortovi,

víska u Omleniěky (Kaplice) n. s tvrzí, byl pak v držení Harachův, hr. : Saurau
1312 statek Janův, v 15. stol. \'ladyk a Voraěických
(1696) a v l. 1706 až

z Kolenec,
pak 1537—1553 vladyk 1850Pražské kapitoly. Erb: Červený
: Trojan
L. 1553 k. k Římovu, ale štít, na něm stř. hradba se stínkami a
prod. 1601Jindřichovi Sudkovi z Dluhé. dvěma věžemi po stranách, každou s oknem,
Od jeho potomkův dostal se 1650 Lvovi kranclemi, černou střechou sedlovitou &zl.
a přip. později k Omle makovicemi. Mezi věžemi jest erb Hazem
nici. (H. lll. 280) _
burský (štítek křížem rozdělený zl. zajíc
Vracov viz Vrcov.
v modrém, černá hlava sviní v zlatě. —

z Kolichreitu

Vracovice (Vrakovice?).

n. ves

(H. VIII. 2141)

kdesi v okolí kl. Kladrubsk ěho, která Vraní hora u Krumlova, jež se přip.
tomuto patřila od r. 1115, avšak později r. 1381
Vranice
(Staroč. V r a n i ne c), ves
byla vladyčím statkem (1251 Drslav, 1318
Protiva). Ješek z Sulislavě měl tu 1379 u Dol. Kralovic, Starodávný statek kapi
toly Vyšehradsk é, avšakna části byl
popluží. Později se nepřipomíná.
Vračovice viz Vratišovice.
i vladyčí statek (1377 Přibyslav, 1415
Vraňany, ves u Mělníka, 1. 1228 dů Mikeš, 1416 Slávek). Menší část V. patřila
chod kláštera sv. Jiří, avšak l. 1336 do r. 1572 k Sohěšínu a v l. 1572— 1850
křižovníkův s červ. hvězdou; kromě ke Kácovu, k němuž větší části již l. 1544
toho tu byl vladyčí statek, jejž dostal 1360 náležela.
Václav a část patřila ke zboží kostel a
Vranín, dvůr popl. u Břilic (Třeboně),
Pražského.
Tato patřila od r. 1436 n. ves !. 1387 majetek třízemanův (Výška,
k Běškovicům (ještě 1559). Ostatek patřil Michala a Jaroslava) & kromě toho ještě
ke hradu Mělníku, zapsán 1436 Janovi snad tu býval některý stateěek. Nějaké
Tře
z Černína, ale držen potom zase k Mělníku role k. tu 1400 a 1401 klášter
do r. 1850. Běškovská čast patřila do boňský. Vl. 1401—1404 psal se odtud
r. 1612 ke Ctiněvsi a později k Roudnici. Mikšík. Odtud V. patřil pak klášteru až
do jeho zrušení.
(H. M. 813)
Vranov, far. ves u Falknovu, v níž
Vrančice, ms 11Tochovic, jež náležela
r. 1253 křižovníkům s červ. hvěz byl farní kostel (prý 1246 filiální k Lokti).
r. 1395
dou. Ti je prodali 1333 „Příbkoviz Ob Tehdá drželi V. Nothaftové;
děnic, ale Hynek z Jedle postoupil je měl jej Zikmund Huler a od r. 1410
1357 zase-křižovníkům. Po r. 1420 za pp. Plaven ští jako vrchní páni'a držitelé
staveny, dostaly se 1454 k Tochovicům, Kynžvartu, avšak polovice V. byla Leuchten
zůstaly při nich a později drženy k Břez berským lénem a obyvatelé patřili pod
nici až do r. 1850.
hrdelní právo v Kynšperce až do r. 1603
Vraní, V ran ý (genitiv staroč. z V ra (pak k Habršpirku). V. držel 1599 Jošt
nieho),

městec u Slaného, ode dávna Tyzl

a 1635 Kryštof Alb. Globnár.
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V 17. stol. patřil V. k Ebmetu v l.l1677 až V. 1437 Matěji ze S kuhrova a Petrovi
1850 k Falknovu. Fara zanikla l. 1622, : O bo řiš t', ale klášter Zbraslav. V. později
vyplatil. V 17. stol. zanikla fara &obno
ale 1732 obnovena.
Vranov, Vra novo, ves u Stříbra, jež vena teprve 1855 (1785 zříz. lokalie).
se přip. r. 1231. Měl ji tehdá klášter
Vrapice. obecně Rapice, kostel a
Kladrub., koupiv ji před tím od klá véska u Buštěhradu, ve 14. stol. farní ves
štera Oseckého. Ve 14. stol. byly tu s tvrzí. Podacími pány byli 1362—1414
drobné statky, které se řídily knihami Benešovští : Prahy, od r. 1414 Hanuš

Stříbrskými.Ty všechnyobec Stříbrs k á Nešpor. L. 1446 měl je Jindřich Čéček
Po jeho smrti prodali
skoupila a držela V. (kromě přestávky po z Pakoměřic.
r. 1547) až do r. 1850.
Vranov. ves u Bechyně, jež byla až
do r. 1268 biskupskou, ale od té doby
patřila ke král. hradu Bechyni. Později
byl V. vladyčím statkem 1400—1414
Zdeborův, 1430 Bohunkův :: Zdeborův.
Ves celá patřila 1543 ke Svatkovicům

příbuzní jeho V. a tyto byly společným
zbožím několika držitelův.
Ke konci

15.stol.k. V. od Bezdružických
: Kolovrat

a přip. k Buštěhradu. Fara

tu byla ještě v 16. stol. (H VIII. 271.)

Vráten, Vrátno,

n. hrad, snad na

Vrátenské hoře u Mšena. Hrad přip. se
1130 a kostel Vyšehradský bral odtud
platy. Ves V. přip. se 1. 1304 a byla
Vranov, far. ves u Benešova, v níž byl tehdá i v potomních dobách přísl. hradu
farní kostel před r. 1365. Podací jeho Bezdězského. L.. 1352 byla v zástavě pp.
V 17. stol. držena
osobovali si dílem páni hradu Dubé, dílem : Lichtenburka.
pp. Konopištští slřídajíce se v l. 1365 až k panství Dokezskému a v l. 1637—1850
1410, avšak r. 1418 patřil V. ke Kostelci ke Mšenu.
Vratislav viz Vratslav.
n. Č. 1. Od 16. stol. do r. 1850 patřilV.
ke Komornímu Hrádku. V 17. stol. zanikla
Vratislavice Žibřidice(něm.Majers
fara. L. 1787 zříz. lokalie, která 1854 (imf. pův. bezpochyby Sifrz'a'sa'mf), far.
povýšena na faru.
ves u Liberce. L. 1360 byl tu kostel, jenž
Vranov, na V ranově, název tvrziště podřízen faře Rokytnické, ale vyskytuje
Chocenského.
se přece odtud jako farní kostel. Ves tehdá
Vranovice (pův. Vranovici), \es na pravém břehu Nisy ležící patřila ke
uR0kycan,vnížmělklášterKladrub hradu Frydlantu. Odtud rozšířila se i na
ský v l. 1115—1239 několik poddaných. levý břeh na grunty hradu Frydšteina,
Klášter získal později celou ves a prodal ji kterážto část patřila 1556—1850 k Č. Dubu.
1368 Ctiborovi ze Švamberka,
jenž Třetí část patřila do r. 1850 ke Svijanům.
ji ještě 1379 držel. I po celé 15. 'stol. Kostel ]. 1701 vystavěn a fara 1768
patřily V. pp. ze Švamberka &drženy od obnovena.
nich v druhé pol. k Rokycanům. Později
Vratiš, n. Véska v jižních Čechách,
patřily k Oseku, do r. 1661 k Přívěticům v krajině mezi Trh. Sviny a Kaplicí.
:: v l. 1661—1850 k Radnici.
Před r. 1393 měl tu Mikšík z Hodonic
lat.
Vranovice viz Branovic e.
& později k Dražíči.

Vranov viz Skála malá.

Vransko.

n. ves blíže neb dál od Lito
Vratišov, ves u Milevska, jež patřila
patřila v l. 1228—1233 do r. 1291 ke Skalici u Sepekov, 1291 až
& ležela 1307 k biskupství a pak k Přiběnicům.
Od nich oddělená byla 1418 statkem
tehdá v Litoměř ckěm kraji.
Vraný. far. ves nad Vltavou u Zbra Petra Housky, 1460 Rynarta jeho po
měřic, která

klášteru

Svatojirskému

slavě, jež se přip. v zákl. listu Břevnov. tomka, V 16. a 17. stol. patřil V. k Vlk
(993). Opatové založili tu farní kostel, sicům & pak do 1'. 1850 k Milevsku.
Vratišov, ves u Pelhřimova, jež se přip.
jenž se přip. r. 1360 a drželi V. až do
r. 1407, kdež prodali V. k lá š t e r n r. 1203 jako část osady Rynarecké. V,
Zbraslavskému.
Cís. Zikmund zapsal držen 1386 k Božejovu, 1406 a 1454
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k Libkově vodě, avšak zemanové odtud
se píšící žili 1401 na Moravě. V 16. stol.
-patřil V. k Božejovu, asi od r. 1854
k Hornímu hradu, později k Libkově
vodě.
Vratišovice,
obec. V r a t š o v i c e

obce Mýtské hned od jejího založení
a (kromě krátké doby po r. 1547) patřila
jí až do r. 1850. Po r. 1623 zanikla fara.
a teprve 1. 1741 obnovena duchovní správa
Od r. 1856 je tu fara. (P. A. 11. 28. H[.

(kancel.Braczkowicz,Breschowitz),

Vraty, n. hrad na hoře Vratské (R a t e n

367)

ves u Vys. Mýta, r. 1349 farní, jež po stein), nad Těchlovici u Milířska. Kačna
stoupena tehdá k biskup. Litomyšl. Tvrz z Rychemburka, vdova n. Václava Krušiny
tohoto zboží stávala na Orlově.
Petr : Lichtenburka měla tu své věno ('t ok. 1400).
a Přibík z Týnce dali V. v manství Mi Po ní přisouzeno Anežce z Sezemic. V
kuláši, Dikovi a Ondřejí bratřím z Rosic.
15. stol. opuštěn.
L. 1437 spadly na krále a uděleny Přibí
Vraž, ves u Berouna, v níž byl od
kovi : Chroustovic.
Asi od konce starodávna kostel filiální k sv. lvanu. Ve
15. stol. drženy k Heřmanicům a s nimi V. byla 1320 rychta a patřívala pak ke
přip. po r. 1547 k Brandýsu. V 17. stol. hradu Karlšteinu.
zanikla fara a V. přip. k Litomyšli. (H.
Vráž, ves u Písku, v l. 1323—1577
I. 28.)
manství a přísl. hradu Zvíkova, pak Cer
Vrativojovice (pův.Vrativojovici), honic a v l. 1661—1850 Drhovle.
n. ves v újezdé Bezdědovském, tedy v okolí
Vraž, n. \'es u Březiny (Radnice), l. 1379
Blatné, jež patřila ok. r. 1186 klášteru

na vladyčí statky rozdělená, : nichž jeden
ves u Č. Brodu, jež se 1366 patřil k Březině. Celá ves dílem osedlá,
Patřívala do r. 1420 ke kanov— dílem pustá patřila 1499 ke Březině a
nictví Boleslavskému, od r. 1437 všechno svedeno v 16. stol. na poplužl.

Kladrub., ale později se nepřip.

Vratkov,

přip.

Vražedlník,

ke

v l. 1565—1622 dvorec

Chřenicům, ale byl tu také vladyčí
1426 Jana náležející ke Hrubému Rohozci.
Kačice. V 16. stol. držen k Tuchorazi.
Vražkov, ves pod Řípem, jež se přip.
L. 1569 prodány dědičně Václavovi, Era r. 1102. Nemoj Vršovec odkázal ji tehdá

statek (snad iPardusův)

zimovi a Janovi Gynterům z Moren, kostelu Vyšehradskému, ale část
darovalkl.Dokzanskému.0dtédobytu
dostaly se 1583 Marjáně lchtrycové,

jejíž nástupce Bedřich J. prodal V. 1592 byly dva statky. Jeden drželi 1282—1295
Českého Brodu. L. 1623 za Miloslav a Blahota, V 15. stol. spojeny
brán a prodán ke Kostelci, k němuž do oba. Ok. ]. 1530 držel V. stvrzí Prokop
Korouhevský z Rožné &ok. ]. 1548
r. 1850 patřil.

obci

Vrátno viz Vráten.

přiženil se sem Ambrož : Klen

če.

Vratslav (pův. Vratislav, Vrací Alžběta Z apská prod. V. 1619 Bohusla
slav), far. ves u Vys. Mýta, prvotně knížecí vovi Valkounovi z Adlaru, jenž jej
hrad a sídlo úředníkůvkraje Vratslav daroval 1652 ke kl. sv Máří Majdalény
ského, později Mýtského. Poprvé se v Praze. L. 1672 k.k Roudnici. (_H.Vlll.
přip. l. 1080. L. 1208 dal tu kníže Svato 205.)
Vražkov, n. ves, (podle Palackého po
pluk Mutinu Vršovce, starostu hradu a
kraje i s jeho přátelstvem zavražditi. Na pisu str, 602 na býv. Boleslavsku), ale
poč. 13. stol. patřil kraj ke knížectví tuším totožná s předešlou.
Vražný, ves u Manětiny, jež patřila
Děpolticův. L.. 1226 přip. se Byčen pur
Plasskému,
krabč, Archleb vladař a Janek sudí. Ve od r 1146 klášteru
13. stol. opuštěn hrad a úřady přeneseny byvši před tím vsi knížecí. Ok. l. 1420
do nového města Mýta. Hradiště zarostlo byla zastavena. Král Zikmund zapsal ji
do r. 1310 býlím a pod ním zůstala ves 1421 Bavůrkavi ze. Švamberka &držena
s far. kostelem, jež postoupena 1349 pak ke hradu Bělé. S ním zase k. ke
k biskupství Litomyšlskému. Byla majetkem klášterství.

981

Vražny — Vrbka

Vražný, ves 1.1Tábora, 1373—1388 (1115). Klášter tu vysadil l.1386 nápravu,
statek Předvojův Mikeš z V. (1407) byl kterou měli v 15. stol. vl. z Rajšic. V
předek 1odiny, která se nazývala Sádlo l. 1542—1850 patřila V. Stříbrské obci.
z V. První toho jména byl Jan (1424),
Vrbice, ves u Jesenice, jež se přip
druhý Jindřich (1458). Potomci jich přip r. 1275 jsouc dílem Bohuslava Sulislavice.
V. k Liderovicům, ale byl 1603—1623 Část byla kl. Kartouzského,
zapsána
zase samostat.statkem Sádlův. Držen potom 1420 ke hradu Šprymberku, 1436 pp
k Meziříčí a odprodán 1689 k Záhoří, z Gutšteina,
držena 1467 ke Dlažimi
s nímž přip. k Chotovinám.
a pak k rozličným statkům. L. 1575
sv. Vrbata, založení kostela u Skály. puštěna dědičně k Petršpurku, k němuž
Vrbčany
(pův. V r bi č a n ě), ves do r. 1850 patřila.
u Plaňan, v níž byl farní kostel od pra
Vrbice, ves u Budyně, jež byla 1267
dávna. V kostele býval prapor sv. Vojtěcha statkemkapitoly Pražské. Po r. 1420
který staří Čechové do bitev (1 126—1260) držena k Roudnici, v 16. stol ke Hrádku
brávali. Kníže Vratislav daroval tu ok
Helfenburku až do r. 1585, pak do r. 1607
_

1o7o popluží kostelu Vyšehradskému, k Ředhošti, vl 1607—1742 ke Mšenému

jež mu 1130 potvrzeno. Ok. l. 1292 přik.
od kapitoly ostatek vsi a přip. k Tatcům.
L. 1328 ves v nově vysazena. L. 1436
zapsány se zbožím Tateckým, ke sklonku
15. stol. dostaly se v držení pánův Kostelec
kých a patřily ke Kostelci do r. 1850.

Odtud pocházeli V r b č a n ští z Ve'li
šova. Fara zanikla po r. 1623 ne-li
dříve. (Bernau, Plaňany gr.)

Vrbice viz Sázavka.

Vrbice,

ves u Habru, před r. 1386

statek Jana ze Smrdova, pak Vrbků
z Vrbice (1448 Petr). Po rozdělení na
tři díly skoupil 1555 Baltazar Borov

ský &1556 Arnoštvévoda Bavorský.
Tvrz vyzdvihliHanušové z Šaratic.
Po Janovi H. následoval

Materna,

1598 Jiří Jan

1603 Alena Ojířova, pak

a 1742—1850 ke Zlonicům.
Vrbičany, ves u Lovosic, jež se přip.

r. 1226jako přísl. kláštera

Dokzan.,

který ji obdržel od Slavka Oseckého,
& 1273 na ni potvrzení obdržel. Později
tu byl vladyčí statek, 1373 Lev. 1398
Jindřich Šram, 1403 Bohuněk z Blaho
tic. Díl patřil 1403—1450 k Syřovicům.
Klášterní část držena po r, 1420 ke Klape
nínu, asi v l. 1541—1577 k Budyni, 1577
dědičně prodány Mikuláši Zajícovi, pak
drženy do r. 1604 k Milešovu, odtud
k Čížkovicům, byly 1617 samostat. statkem
Smila Kaplíře & v l. 1623—1850 patřily
k Třebušínu.
Vrbičany, ves u Slaného, 1318 statek
Hynkův a Předborův, později biskupa Jana,

M. Majdalena Trčkova
Po r. 1634 jenž je daroval 1333kl. Roudnickému,
postoupena Zikmundovi Kurzovi ze L. 1338 tu stála tvrz. Od r. 1420 byly
Seiftenau.
Pak přip. ke Světlé, odpro V-. v zástavním držení světských osob a

dána sice 1654, ale zase přikoupena, tak 1.1581 dědičně prodány Volfovi, Bernartovi,
že byla druhdy samostatným statkem. (H. Kryštofovi a Karlovi, bratřím z Elsnic.

X". 288.)

Pozdějije měl Vilém Trmal

z Toušic,

Vrbice,
far. ves u Král,_ Městce (již ten je prodal 1603 Barboře Doupov
r. 1357 farní), jež se přip. r. 1305. Král cové. Po té měla je dcera její Krystyna,

L. 1655 k. ke
Václav II. daroval ji kostelu
Praž— vdaná Vratislavova.
skému pro hrob sv. Vojtěcha. Patrony Smečnu & 1817 odprodány k Peruci.
byli do r. 1420 jistí kanovníci a kněží
Vrbka, ves u Ledče. n. s tvrzí, 1316
téhož kostela. Po r. 1420 uchváceny od statek Artlebův, 1347—1353 Mstidruhův
pp. z Kunštátu a drženy k Poděbradům do z Chlumu.
L. 1390 patřila Lévovi ze
r. 1850. Fara zanikla, l. 1787 obnovena. Chřenovic, jenž ji 1391 prodal; pak
Vrbice (obyvatelé V r bič a n ě),
s ji měl 1415—1457 Jan z Třebelic
u Stříbra, jež byla přísl. kláštera
a 1485 Zdeněk z Dobré. L. 1533 k. ji

Kladrubského,

hned od jeho založení JindřichŠpetle

z Prudic, jehož synové

Vrbno — Vřesník
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byly tu ještě drobné statky. Později patřila
celá ves k Zelené hoře a to do r. 1850.
kapli sv, Vojtěcha na poušti
vala dávnýmstatkemkláštera sv. Jiří, píše jezovita Chanovský.
Vrdy, ves u Žleb, jež se přip. r, 1307
ale 1305 prodána Koldovi. I.. 1465 a
v 16. stol. patřila ke Lnářům, pak do jsouc sídlem Bedřichovým a Peškovým.
r. 1616 k Bratronicům, 1616—1682 L.. 1415 psal se odtud Racek. V. patřily
1437 k Lichtenburku, část vl. 1497—1850
k Poli & 1682—1850 ke Lnářům.
Vrbno, far. ves nad Vltavou pod Měl— ke Žlebům. Ostatek prodal Jan Trčka
ta ji zase pro
níkem, v níž byl far. kostel již r. 1236. 1527 obci Čáslavské,
ji přip. k Dobrovítovu. V l. 1651—1580
patřila k Ledči. (H. XI. 114.)

Vrbno, Vrbný,

ves u Blatné, jež hý O blízké

Tehda obdržel od králové Konstancie
desátek z Řepína. Od r. 1241 přip. se
jako majetek křižOVníkův s čer. hvězdou,
jimž část až do r. 1620 i podací kostelní
náleželo. Křižovníci přikoupili 1357 statek
Bernartův. Druhá část patřila ke hradu
Mělníku, třetí část byla manským statkem.

odltudž pocházeli Mléčkové

z Vrbna.

dala a držena pak k Tupadlům. Obec
dostala ji zase a prod. 1564. V 16. stol.
byl tu svobodný dvůr, který koupen 1597
ke Žlebům, ale ještě v 18. stol. byl tu
svobodný statek.

Vřesec, Vřesce, ves uTábora,
přísl. Chýnova

a to do

16. stol.

l. 1560sedělitu Malikovští

1379
Ok.

z Bysně

Královská část zapsána 1436 Janovi z Čer & 1587 Václav Opršal ze Žher. Jeho
nína, ale držena později zase ke hradu. nástupce byl pověstný Jeronym z Makova
Fara, která po r. 1620 zanikla, ]. 1787 (1601), pak vl. 1602—1627 Přehořov

obnovena & zůstala křižovníkům i s částí ští z Kvasejovic.
L. 1627 lt. lt Chý
-vsi, která držena do r. 1850 k Tursku. novu (H. IV. 297.)
Vřesk, ]. 1602 dvůr na Buštěhradském
(B. M. 815.)
Vrbno u lesů, far. ves u Loun, jež se panství.

přip. již v zákl. listu Strahov. (1143).
Vřeskovice (pův. Vřeskovici), far.
Část její drželi Strahovští stále a patřila ves u Přeštic, n. s tvrzí (něm. Schon
pak k Pátku. Ostatek vyskytuje se r. 1228 anger), 1339 statek Otův, jehož potomci
v držení kláštera
sv. Jiří a prodán byli 1358 Sezema, 1362 Bohuslav Hrubec,
potom. Plichta z Žirotína s bratřími 1367 Zdebor Bílý, 1387 Racek. Tehda tu byl
daroval 1321zdejšífarní kostel klášteru
farní kostel a někteří z rodu držitelův byli
v T ý n ci. Potomci vykonávali podací tu faráři. Po Rackovi držel V. 1407 až
společně s abatyšemi. Strahovská část 1419 syn Jan. Po něm měl část Otík;
zapsána 1420 Byěenovi z e H ř íš k o v a, větší část dostala se ke hradu Roupovu,
náležela 1520 k Toužetínu, v 16. stol. k němuž asi do r. 1545 celá ves skupo
ke Slanému a v l. 1587—1850 k Pátku. vána. V l. 1707—1850 patřily V. k Čer
Druhá část byla do r. 1850 přísl. Týnce. venému Poříčí. (H. IX. 203.)
Vrbovec, n. dvůr u Nové vsi (u Kolína).
Vřesná, samota, n. tvrz a ves 1.1Veselí
Vrcov, ves u Trh. Svin, v níž Marketa n. L., 1385 statek Viléma a Hrocha ze
: Metlína prodala plat (1549) Petrovi Lhoty.
Odtud se psali 1399 Kuneš,
z Rožmberka.
Později držen z části 1415 Rynart. V 16. stol. drželi ji Vrcho
ke Třeboni, z části k Novému hradu. tiětí z Loutko v a. L. 1621 zabrána,
Tato část byla do r. 1586 obce Svinské patřila pak Jakubovi Keclovi z Roten
dorfu. Od r. 1665 byla v držení Slavatů,
& v 1. 1586—1773 koleje Krumlovská.
Vrčany, Vrěen (pův. Vrčané), far. vl. 1693—1735 patřila k Třeboni a odtud
ves u Nepomuku, po níž se psali v l. 1189 až do r. 1850 ke Kard. Řečici. (H. W. 339.)
1192 Ota z V. a 1216 Hajnuš syn Otův.
Vřesník, \'es u Humpolce, jež se přip.
Želiv
Před r. 1360 byl tu farní kostel, jehož po r. 1226 mezi statky kláštera
dací patřilo z části opatům Nepomu ského. Patřila až do r. 1850 k Želivu.
ckým, části vladykám zdejším (r. 1360 až
Vřešťov (star. V ř e š č 0 v), městec
1363 Přibíku synu Otoslavovu), avšak u Hořic, n. s hradem, jenž se přip. k.
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r. 1280 jako statek Mutiny. L. 1348 drželi jeho Eustachii (1—1568), dědily tři dcery,
jej Vojekz V. :: Albert : Ryzemburka.
jež je rozdělily na tři díly. Dva z nich do
Potomci tohoto (1355 Albert. Aleš, Beneš, stalyse DivišoviMarkvartovi z Hrádku,
1402 Aleš, 1442 dva Alšově) drželi V. jenž je prodal 1602 Vilémovi Miřkov

do r. 1462. L. 1467 patřil Janovi Zajíci

skému : Tropči c, držiteli třetíhodílu.
a dobyt od Hradeckých Tento prodal V. 1624 ke knížectví Fryd
lantskému. Po zrušení tohoto zabráno V.
dulové ze Sloupna (1492 Věnek, Jan a a darováno 1635 Rudolfovi z Morcína,
: Hazemburka

pro pánovu něvěru. Později měli jej Kor

Hynek synové tohoto, 1544 Purkart, 1548
Věnek,-157o Václav, Jindřich, Věnek, 1618
Zikmund Jindřich,-j- 1638). Protože dědici
posledního pokutu za povstání nemohli
zaplatiti, zabrán jim V. a odevzdán před

r. 1652 Gerhartovi Leuxovi

: Luxen

jehož rod (1646 Pavel, 1688 Jan Rudolf,
1702 Maximilian, 1706 Václav, zakladatel
zdejšího kláštera, 1737 Karel, 1741 Fran
tišek, 1791 Rudolfa syn tohoto Rudolf) tu byl
vrchností do r. 1850. Skrze poslednídědičku
dostal se velkostatek v držení Čer n ( n ů v.

š teina. Za těch dob hrad spustl a statek V. průmyslem zvláště v _19.stol vzrůstalo.
prodán 1675 Janovi hr. ze Šporku. Od r. 1850 bylo sídlem c. k. úřadův.
V. držen odtud k Hořiněvsi a přip. 1790 Erb l. 1533 udělený: Štít na dvě stíny
k panství Smiřickému. Kostel vystavěn (t. i. zubatou hradbou) rozdělený, ve vrchním
_.

. 1723. (H. ll. 229.)

bílém poli dvě jedle zeleně, v dolním červ,

Vřetovice viz Dřítovice.

Vrhaveč
(něm. I/Var/zaósclzen), ves
Stříbra, v níž seděli r. 1243 Budivoj
a r. 1248 týž s Vítkem a Zbřežkem a
1426 Vilém, 1457 Bohuslav a 1473 Jan.
V 16. stol. patřll k Jivjanům.
Vrhaveč, ves u Klatov l. 1379 na
statky vladyčí rozdělená, z nichž jeden
patřil k Lubům. Lubská část koupena
!:

1544 od obce Klatovská,

poli dvě kladiva havířská. na kříž rozdě
dělená ve žlutém štítku. (H.V. 229.)

Vrcholtice (pův. Rchútovici),

farní

ves u Ml. Vožice, již ve 14. stol. farní, 1379
statek Bohunka Kramáře, 1383 Marše

aPřecha z Broumovic,
1403 at. d.
Otradův z Vitanovic. Podací patřilo
v 16. stol. k Vitanovicům,

ves (po sku

pování drobných statkův) k Vlčkovicům.
která ji do Tato
část prod. 1595 Kořenským

r. 1647 držela. Druhá patřila ke Kouskové
z Terešova
:: přip. později k Vitanovi
Lhotce a konečné tu byl svob. dvůr
Kouskův ze Sobětičeka mlýnpatřil cům. Po r. 1623 zanikla fara. L. 1688
založeny
kost.
knihy, obnovena duchovní
Harantům. VilémAlbrechtKrakovský
: Kolovrat skoupil1628, 1635 a 1648 správa, avšak teprve 1. 1740 zříz. samo
statná fara. (M. XX. 2.)
tři díly zdejší a 1687 díl Lhotecký a při
Vrchomezi, hora v Orlických horách,
pojil vše k Týnci.
Vrchbělá., starý název Nové vsi u Bělé. jež se přip. r. 1537.

Vrchlabi (pův. Vrch Labe,

něm.

Holana/be z čes. přeloženo, pův. něm.
název Gozwz'nsa'arf), ve 14. stol. farní
ves s tvrzí a statek manský k Trutnovu,
který drželi 1359 Hašek apotomci, 1370
Petr, 1412 Hašek, 1437 Jan. 1472 Čeněk,

Vrchotice, ves u Sedlce, n. s tvrzí,
1370—1391 statek Bohunkův a 1409
Janův, jichž potomci se psali Vrchoto vé
z Vrchotic. L. 1457 následoval Adam,

předekVrchotických

z Loutkoval

jehož potomci byli 1472 Otík, 1520 Zi
1531 Mikuláš & Ctibor bratří.
a 16. stol. na Moravě. Od r. 1502 vládli tu Od synův Ctiborových k. je 1596 Václav

Petr a Václav. Kurovští

: V. žili v 15. kmund,

Jan a Hynek Kordulové ze Sloupna
& později

dcera

onoho.

Kryštof z Jandorfu,

Bechyně z Lažan a dal jesynu Abra

L. 1533 k. V, hamovi. Asi od r. 1612 měli je Lažan

jenž vyjednal 1533 ští : Bukové,

okolo 1. 1615 prodány

povýšení na městečko, založil zámek a k Mitrovicům, k nimž do r. 1659 patřily;
zveleboval hornictví. Obci daroval 1558 tehda prod. k Jetřichovicům a drženy
pastvy a dříví v lesích (1- 1563). Po dceři k ním do r. 1850. (M. B. VIll. 64.)
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Vrchoviště, n. ves a Holetic, v l. 1581 Kozojedům, od 16. stol. až do r. 1850
až 1610 pustá a přísl. statku Holetického, ke Kopidlnu. V 17. stol. byl tu svobodný
dvůr. (Viz Sommer Bid. 97.) Kostel znova
s nímž přip. k Nepomyšli.
Vřisek, samota u Holan, prvotně hrad, stavěn ]. 1726 a fara zaniklá l. 1787

jenž byl asi ve 13. stol opuštěn, pak obnovena.
VrŠOV, n. ves u Drchlavy, mezi Dubou
dvůr, který patřil do r. 1402 k Jestřebí
& pak k Chudému Hrádku. Později vy & Lysým, l. 1388 statek Družkův, pak
Stavěn v hradišti hrádek kamenný, jenž asi do r. 1509. přísl. Jestřebí a odtud
držen k Chudému Hrádku, spustl před Rybnova a Nového zámku. Naposled se
'
r. 1532 a konečně patřil k Novému zámku. přip. 1. 1575.
Vršovice (pův. Vršovici),
město
Po poněmčení krajiny říkalo se mu Rzisch
kenschloss, pak Schischkenschloss, i bájilo u Prahy, prvotně ves, v níž patřila země
se leccos o Žižkovi.
se dvoje popluží Vyšehradskému
' Vřísek, n. dvůr a přísl. hradu Jen kost elu (1088), k tomu přidal Soběslav [.
(1130) zemi pro děkana. Mladota daroval
šteina (1404), jenž v 16. stol. spustl.

Vrkoleč,

n. ves západně od Starého tu před r. 1205 dvě popluží klášteru

Kolína, nynípoloha Hejkolec

L. 1344 Ostrovskému.

Vysazovánímzákupním

byla přísl Konařovic a tak i 1547, ale v l. 1322 a 1323 vzrůstalo obyvatelstvo,
Albert Štuk 'prodal tu dvůr komendě
již pusta, byvši snad l. 1420 vypálena.

v Praze. Ve 14. stol.
Vroutek, městečko,prvotně ves, kterou u sv. Benedikta
Kojata Hrabišic (1227) klášteru Zderaz— tu byl farní kostel. Podací patřilo měšťa
skému odkázal. V ty doby tu byl staro nům Pražským, kteří tu měli statek. Po
žitný kostel. (Viz M. XlV. 121.) Farní r. 1348 vznikaly v okolí vinice. Ok.l. 1420
kostel byl vl. 1357—1418 pod patroná zabrali Pražané V. L. 1425 leželi tu Táboři
Ok. a Sirotci. _Cís.Zikmund zapsal V. Mater
]. 1420 opanovali jej Žatečtí, jimž 1436 novi a Zikmundovi. Od 15. stol. patřily
zapsán, ale protože l. 1437 také Alšovi k Průhonicům do r. 1543, pak byly Flor.

tem opatův Postoloprtských.
ze Šumburka

zapsán, vznikly z toho Gryspeka

do r. 1546. Kapitola Pražská

pře. Od 14. stol. vyskytuje se jako mě prodala V. dědičně Kašparovi z Gra no va
stečko. Zápisné část dostala se 1535 (1—1568), jehož rod tu do r 1620 seděl.

v dědičné držení Šebestiana z Veitmil

e L. 1620'k. je Jan RudolfTrčka

z Lípy.

& prodána 1543 Jindřichovi z Udrče, L, 1627 statek rozdělen, dvůr zůstal Trč
jehož předek Jiřík již 1510 druhou část kům a ostatek měl Max. 2 Valdšteina,
s tvrzí držel. Jindřichovi synové prod. Toto zrušeno 1635 a 1647 V. měli pak
a po nich Paa
V. 1548 Janovi Valdemárovi z Lo bk o víc, páni ze Šternberka
po němž 1588 Radslav z e Vch y nic rové (jako Bechyni). Od nich 1797 pro
a 1589 VladislavHrobčický z Hrob dány a zůstaly samostatným statkem do
čice následovali. Vl. 1603—1628 držel r. 1850. V. po r. 1850 tak čerstvě vzrů
jej Oldřich H. a po jeho smrti k. jej staly, že tu zřízen 1901 nový c. k. okresní
Heřman Černín : Chuděnic (1631) soud pro část Vinohradska a cís. rozhod
a připojil k Petršpurku. Tehdá zanikla nutím 11902, 2. března) povýšeny na město.
fara, ale obnovena ]. 1714 jako kaplanství Erb: Štít polovičný, v pravo nahoře stříb.
a kostel nový l. 1726 vystavěn. Erb: pole s erbem krále Českého, dole pole
Vnitřek kaple zlaté barvy, got. slohu, v níž modré se zlatou vrší, v levé červ. polovici
stojí osoba (prý sv. Jakub) v kardinál zl. hradba se 2 věžemi a branou a v ní
ském odevu, držíc v levici kříž.
branným ramenem s mečem. Nad štítem
. VrŠce. far. ves u Libaně, v níž byl stříbr. zděná koruna (Rais, okr. Vinohrad.
farní kostel před r. 1355. V. držel 1325 136).
Radslav, ]. 1355 Buzek, l. 1359 Venc
Vršovice, ves u Loun, jež se přip.
z V. Od r. 1392 byly v držení kapitoly
r. 1268. Tehda se staly biskupskými, byvše
u sv. Apolináře. V 15.stol. patřilyke před tím statkem Něprovým. Biskup Jan
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prodal je 1331 Zdeslavovi : Kyšic.'Násl.

icena od světských, _ěást držena v l. 1481 až
držitelé byli 1367 Jan Koryto, 1381 Ješek .1850 k Encovanům, ,část patřila k Úšti
a Přech, 1391 Aleš ze Slavětína,
1394 a od 17. stol. do r. 1850 k Liběšicům.
Petr, 1396 Rydkéř z Polenska,
jehož
Vrutice, ves u Mělníka, jež se přip.
potomci tu do r. 1474 seděli. Dědili po r. „1228mezistatky kláštera
sv. Jiří.
nich Novohradští z Kolovrat, ale Císař Zikmund zapsal ji 1436 Janovi
prodali je. L. 1517 k. je s tvrzí Václav : Černína,
ale později držena ke hradu

Sokol

: Mor, jehož potomci (1532 Jan, Mělnickému, kromě části děkanství

pak synové zejména Václav 1535—1569, hradu Pražského. B. M. 820.)
tohoto synové zej. 1573—1889 Jan ml.)
Vrutice Kropácova, ves u Benátek,
je do r. 1589 drželi. Měli je pak Zá _n. s tvrzí, rodiště Markolta z Vrutice
kostelští z Bilejova, od r. 1615 (1-1397). Tehdá tu byl vladyěí statek (1392
Prokop Dvořecký, r. 1623 pp. ze Vřeso Hereš Masák & Jan Hupík. 1436 Václav
vic a to do r. 1663. Od r. 1663 byly Rohatický, 1442PešíkzPakomilic.)
v drženímarkr. Badensky'chato do r. 1783, L. 1524seděltuJanValkounz Adlaru,
kdež se staly majetkem k 11ížat Šva rc en od r. 1526 Hrzáncvé z Harasova.
L. 1622 jim zabrána a prod. Filipovi
berských. (Dějiny od J. Veselého.)

po němž dědili Kropá
' Vrtba, ob. Vrtva, dvůr u Bělé'horejší, Fabriciovi,
n. i hrad, původiště hrabat z Vrtby, čové z Krymlova. Ti drželi V. do

jichž předek byl Sezima 1316. Jeho sy r. 1710. Po vystřídání několika rodin
nové byli Petr (1344—1375) a Sezema, k. V. ke Krnsku & když od něho 1800
snad i Racek 1358—1379. Všichni měli prodána, byla statkem samostatným do,
potomstvo. V. měliz nich Sezema('|'r.1402) r. 1850. (H. X. 395.)
a syn jeho Sezema (14051, l. 1462 potomek ' Vskury, ob. Skury, ves u Slaného,

jeho Hroznata.

L. 1484--—1495patřila jež se přip. r. 1282 jako majetek kostel

a

Janovi Habartovi z e S t r o ch o vi c. Václav Vyšehradského,
avšak byl tu l.,_1318
a Vojtěch bratří zRabšteina prod. V. 1558 také statek Blehův. Ve 14. stol. byl.tu
ŠebestianoviMarkvartovi z Hrádku. far. kostel. „Podací měli' 1363 Bedřich
Držena pak k Bělé a s ní přip. k Plasům. a Půta, 1375,mnozí podílníci, 1412 Jan
a Bartoň Kuře, 1415—1417 zase mnozí
(H. mm.)
'
Vrutice, někdy v severních 'Čechách podílníci. Část patřila 1430 ke Kamenici,
oblíbené pojmenování potoků bystrých, v 16. stol. měli V. držitelé \'chynic. Od
proto také v několika místních jménech konce 16. stol. patřily ke Zlonicům. Fara
zachované. Tak se i nazýval r. 1361 potok v 17. stol. zanikla.
od Slivence tekoucí a do Vltavy u Chuchle
VstiŠ(pův. Vs ču š, Vst'uš), ves u Stoda,
padající. Pšovka také-se nazývala prvotně po níž se nazýval r. 1243 Držek ze V.
Od r. 1271 patřilaV. klášteru Chotěšov.
Vruticí.
.
Vrutice (pův. n a V r 11ti ci), ves u Lysé, L. 1430 zastavil ji probošt Vilémovi z Ry
jenž ji držel ke Švihovu.
jež se přip. r. 1244, Králová Kunhuta žemberka,
darovala ji tehdá komendě u sv. Máří Synovec jeho Vilém držel ji ku Přešticům
v Praze. Později patřila k Lysé, oddělena &zůstala v držení téhož rodu až do 16. stol.
1509' k Milevicům, pak patřila ke Kosto L. 1564 ji Adam probošt vyplatil a zase
mlatům a v l. 1599—1850 k Benátkám. ke klášterství připojil.
'
Vrutice, ves u Štětí, jež se přip. v zákl. ' Všebohy viz Vyšebohy.
Všebořice, ves u Dol. Kralovic, ve
listu Vyšehrad. (1088); část její patřila
kapitole Vyšehrad. ještě ve 13.stol, 14. stol. farní ves. Podacími pány byli

Ostatek byl tehdá jměním kláštera

1369—1374

Otík, 1393—1406

Hroch

Chotěšovského a kapitoly Lito : Čabelic, 1408Jarekz Kralovic
měřické.

Vyšehradská část dostala se & 1416_Bušek ; Noskova. Václav Ma
125'7'obci Litoměřické, ale patřila zanec z Vesce prod. ji 1550, pak se
1287 zase k Žitenicům. V 15. stol. UChVá—držitelé rychle měnili. Od r. 1559 seděli
72
Slovníkmístopisný: Část historická.
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tu Lukavečtí z Lukavce(1559 Bed S podivením iest, že opatové fary zaniklé
řich, 1574 Trystram, 1579 Anna, 1603 neobnovili.

Mikuláš). L. 1623 zabrány &prod. Volfovi . Všehrdy, ves u Chomutova, ]. 1295
z Pčttingu.
Za nedlouho přivtěleny sídlo Arnoltovo, z části snad do r. 1325

k Dol. Kralovicům. Fara 1624 zanikla.
Ve V. narodil se 1850 Z. Fibich. (M. B.
Xl. 24.)
Všebořice, ves 11Ústí n. L., ve 14. stol.
farní ves na vladyěí statky rozdělená,
z nichž zůstaly v 15. stol. asi tři. Z jednoho

pocházeli Bubnové ze Všeboři c.
V 16. stol. seděli tu Lungvicové

kláštera Postoloprtského a odtud
Chomutova. Z vladyk zdejších přip. se
1358 Arnolt, 1380 Ješek. Ves drželi 1367

Pešek a Ješek br. z Rabšteina.

Sice

tu byly jiné statky. Část patřila k Holeni
cům, na jiné seděl 1454 (po Hynkovi)
Václav (ještě 1474). Tohoto snad potomek

(1526 “bylJan Vlčíhrdlo,

jenž tu měl hory

Jan, 1546 synové, 1573 Jan). Od r. 1580 na kovy. Od něho bezpochyby

přijati

vládli tu Štampachové
až do r. 1628. k erbu Šlechtové ze V. V. patřily do
Odtud tu vládly rodiny Bleile ben, 1665 r. 1578 k Nezabylicům, pak k Chomutovu,
Max. Val. z Martinic,
1667 L osy, Od poč. 17.'stol. byly samostatným statkem.
1677 Althan, pak Vchynští, 1725 který pak přip. k Borku.
Hartigové.
Po přikoupení Březnice Všechlapy (pův. Všechlapi), ves
(1754) přip. k této. Fara v 17. stol. zanikla. u Nymburka, po níž se nazývali r. 1223
Všeborsko, kostel sv. Trojice u Obru Janek ze V., 1238 Stibor, 1366 Ješek,
bec (Sobotky), n. farní ves (1363). Podací 1390 Pešekav 15. stol. Všechlapci ze
nad kostelem patřilo vladykám Litkovským, Všechlap. L. 1521 patřily s tvrzí Janovi
Obrubeckým a těm, kteří ve V. seděli. Doubravci z Doubravan, v l. 1553až
Z těch známi jsou 1363 vladyky : Vršec, 1558 ke hradu Poděbradskému, odtud
1402—1404 Zdeněk, 1415—1419 Vojslav pak (ještě 1617) k Vlkavě, pak do r. 1856
a l. 1428 Zdeněk ze Všeborska. V 16. stol. k Loučeni.
stál tu jedině farní kostel, jenž patřil 1576
Všechlapy,
ves u Bechyně, l. 1379
k Ml. Boleslavi, 1583—1588 (snad již a do r. 1437 přísl. panství Přiběnického.
bez fary) ke Kosmonosům, 1588—1614 pak v děd. držení rodu Rožemberského,
zase k Boleslavi a 1614—1850 ke Kos. ale stále zastaveno. Od r. 1507 drženy
monosům.
k Želči, 1596—1677 kBechyni, 1677 až

Všedobré,

n. ves blíže neb dále od 1850 k Želěi.

'

Všechlapy, ves u Bíliny, ode dávna
Kom. Hrádku (snad v sousedství Bezděkova
a Přestavlk), 1428 přísl. hradu Dubé, od přísl.kláštera Světeckého a později
r. 1443 ke Hrádku.
arcibiskupského statku Světce.

Všehluchy,

n. ves u Slaného. 1323

Všechlapy,

ves u Duchcova, po níž

sídlo Sulislavovo. V l. 1399—1406 darovány se nazýval r. 1238 Stibor ze V., ve 14. stol.
tu platy ke kostelu v Menších Lidicích. vladyčí statek, : něhož pocházeli Zábru

Všehrdy, pův. Vš ehrdi, ves u Kralo ští ze Všechlap.
vic, jež se přip. r. 1229 jsouc majetkem

kláštera

Plaského,

sídlo Zdaty a Sobiše.

Před 1. 1358 byl

tu farní kostel, jehož podací také opatům
patřívalo. Vladyčí statek zdejší k. Ctibor

ze

vam berka

L. 1515 děleny mezi

Jiříka Kozelku a Jana ze Žďáru, tak

ale 1240 také že

od Vaniše a daroval

potomci měli po polovici. Mikuláš ze Ž.
přikoupil 1552 druhou polovici & 1560
tu část, která posud ke Lbínu patřila. Od
-r_ 1580 patřily V_. pp. : Lobkovic
a naposled jako díl Matoušovi Děpoltovi
z L., jenž prodal V. 1592 k Duchcovu.

1383 klášteru. Od r, 1420 drženy V.
k Libšteiuu, později ke Krašovu, jehož
Všechlapy, v l. 1384—1405 farní ko
držitelům 1534 znova zastaveny. L. 1544 stel děkanství Žateckého neznámé polohy.
vyplaceny a přip. zápisně ke Kačerovu.
Všechlapy, n. ves severovýchodně od
Tohoto nabyl klášter l. 1623 a s ním Hluboké, jež se 1. 1387 připomíná. L. 1490
také V., jež byly do r. 1850 přísl. Plas. byla již pusta.
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Všechromy (pův. Všechromi), ves do r. 1850 byly svéprávným statkem,
u Říčan, jež se přip. r. 1237 jako statek v němž 1832 zámek postaven. (H. X. 389.)

Ondřeje Petrovice, předka pp. z Říčan,
Všembera (v Šem berce), chybný
jehož bratří Diviš (1245) a Slavek (1248) název hradu Šemberka u Tuchoraze.
se také odsud psali. Od 15. stol. až do
Všemily (pův. Všemili), ves 11Č.
r. 1672 patřily klášteru
sv. Anny Kamenice, jedna z málo vesnic českých
v Praze, odtud rodině Coblův &vl. 1686 až v těch horách založených a tuším poslední
1850 k Předboři.
ves u Kamenice, kde se ve 14. stol. česky
Všejamy, Všejany (pův.Všej ami), mluvilo. V. patřily asi do r. 1417 ke hradu
far. ves u Nymburka, ve 14. stol. na drobné Ostrému a v l. 1417—1850 ke Kamenici.
Všemily, ves kl. Vyšňobrod., jež se
statky rozdělená. Tehdá tu byl farní kostel.
Většíčást koupena před r. 1390 ke Kosto r. 1292 přip. Buď potom zanikla aneb
mlatům &pak tu vysazeno manství, na němž (což jest víře podobnější) dostala německé
seděli Husovci ze Všejam až do jméno.

r. 1466 a po nich Všejamští

z Chlumu.

Všemyslice,

ves u Týna n. V., staré

V 16. stol. patřila větší část ke hradu Lysé, přísl. hradu Újezdce, ale 1352 i sídlo
Heřmanova. L. 1543 patřila část ke Štěkni
od nichž přip. po r. 1557 k Dobrovici. a část Byšovcům z Býšova, kteří tu
do 17. stol. seděli. V l. 1622—1630 pa
(H- X- 344.)

odkazem pak 1548 pp. z Valdšteina,
Všekarov

nazývá se (kromě Všekar) třilakel-llubokéa1630—1850kNezdašovu.

Všeň, far. ves u Turnova, ve 13. stol.

r. 1239 ves kláštera Kladrubského.

Všekary (pův. Všekaři), ves u Týna sídlo pp..ze Všeně z rodu Markvarticův
Hors.,jež náleželaklášteru Kladrub a erbu lvice.L. 1318 měl ji jejich potomek
skému hned od jeho založení (1115) a Vykartz Polné.Vl.1356—1419náleže1a
1239 mu potvrzena.

V 16. stol. držena ke hradu Kosti, v 16. stol. až do r. 1593

k Čečovicům u v ]. 1546—185okTýnu. ke Hruběmu Rohozci a v l. 1593—1850
ke Svijanům. Kostel l. 1595 vystavěn a
Všekary, n. mlýn, již 1. 1533 pustý, fara (1623 zaniklá) 1688 obnovena.
“
jenž náležel ke Hluboši (u Příbramě).
Všenice (pův.Vš a n ici), ves u Rokycan,

Všelibice (prv. Všeljubici),

\'es jež patřila klášteru

u . Dubu, n. s tvrzí, 1419 statek Ješka,
Matěje a Mikše bratří z P a l 0 h la v.
V 15. stol. přik. k Dubu, k němuž patřily
do r. 1850, avšak vl. 1624—1628 k Rov
nému. (H. X. 268.)
Všeliby (pův. Všel ju b i), ves u Sobotky,
n.'s tvrzí, 1415 statek Mikuláše, Heřmana
a Peškovce. V 16. stol. seděli tu Sel etičtí

Kladrub.

hned

od jeho založení (1 115) byvšimu darována
od Žíry. l.. 1379 tu byly vladyčí statky,
na dvou seděli Rupert a Blahut. Část vsi
patřila 1499 ke Březině, jejímž přísl. byly
V. do r. 1850.

*

Všenory (pův. Všenoři), ves u Zbra

slavě, l. 1324 sídlo Vojslavovo a jeho synův,
z nichž jeden 1340—1356 byl Heralt.
ze S'mojna (Jindřich, 1519 Zikmund, Ok. l. 1360 držel je Václav, zet Keclínův,
pak Jindřich). V. od nich přip. k Samšině 1378 je měl Jan Kluk. L. 1437 žili
a 1628 patřily KDrštěkryjům (H. V. 277.) bratří Hynek, Janek a Martin ze V. Po
Pražské,
Všelisy velké, ves 11 M1. Boleslavě, zději patřily V. kapitole

až do r. 1338 zbožíkapitoly

Boleslav prodány a patřily v 18. stol. Mla dotů m
Pozemským statkem byly

ské. Ve 14. stol. byla rozdělena na vladyčí z Solopisk.
statky; při jednom z nich byla tvrz. L. 1534 do r. 1850.

držel je Mik. Dovole

ze 'Chcebuze,

1566dostalysthelenským ze Vtelna,
1580 Janovi z Habartic a 1586 Bzen

'Všeradíce

'

(pův. Všeradici),

u Hořovic, již daroval

ves

Oldřich Z a_i í c

z Valdeka z části klášteru

sv. Do

ským z Porubě (1586 Adam, pak Jan brotivé (1263), Prvotně tu byly 2 ves
Ve 14. stol. byl ve
1'1620, 1665 Václav).Věžníkové drželi nice V. a'Trnová.
dlouho V. a prodali je teprve 1795. Až V. farní“kostel. Podací jeho patřilo Trnov
72*
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ve V., Petrovi z Kokořova, jenž obec 1522
z nichž jeden patřil Svinařským
(neb a 1524 obdařil (1' 1531). Syn jeho Jiří
: Lo chovic). Tito opanovalicelé V. adr potvrdil 1566 svobody. Při dělení jeho
ským a držitelům dvou

statků

želi je k Lochovicům a Okoři. V 16. stol. synův (1584) dostaly se V. Karlovi, jenž
drženy k Hořovicům a od r. 1560 k Val potvrdil 1589 svobody a víru pod obojí'
deku. L. 1574 k.je Mik.Valter z Valtrš což 1590 i majestátem potvrzeno. Po
perka,
po němž následoval Vratislav smrti Karlově dostaly se V. v držení

st. z Mitrovic

(1'1600) a syn jeho Markvartů

Václav. Od r. 1661 poroučeli tu Tuně

chodští

: Poběžovic.

z Hrádku apřip. k Bělé.

Při rozchvácení téhož panství (1659) od

V 18. stol. hádány JanoviVilémoviKyšperskému
vládli tu zase Vratislavové
a vystavěli z Vřesovic (1'1678)a drženy potom
1774 kostel. L. 1817 k. V. k Osovu. (H. ke Kuňovicům. Majestáty na potvrzení
svobod dány 1681, od Marie Terezie, 1786
Vl. 224.)
Všeraz (t. j. Všeradův dvůr), a 1802. Faráři patřil statek Otročkovice
eraz, Čeraz, ves u Děčína,jež patřila již r. 1379. Erb: Štít červený a přes něj
r. 1373 ke hradu Střekovu a v 16. stol. napříč stříbrný pruh a nad ním jelení
k Děčínu.
rohy přirozené barvy (erb pp. ze Všerub
Všeruby, Úterý, Nový trh, Nej 1363 a část Gutšteinského).

mark, městec založený nedávno před
r. 1580 na gruntech hradu Ryžemberka
(jako Nejmark). L. 1581 přidělen k Záho
řanům. Později drženy k Bystřici. _L. 1628
založen tu kostel, jenž 1640 dostavěn.
L. 1641 založeny kost. knihy a 1643 začala
se fara. Při dělení Kocův 1641 dostaly se
V. Janovi Václavovi, ale ten je prodal
1650 bratru svému Maximilianovi (1-1656).
Po něm dědil toho bratr Diviš Albrecht
('I- 1665) a po něm sestřina dcera Poly

Všestary (prv. V š e s t a ři), vesu Říčan,
jež patřila ve 14. stol. klášteru Skalic

(1- 1696). L. 1697 k. je Jindřich ze Sta
dionu & patřily do r. 1850 ke Koutům.
Erb: Stříbrný štít a na něm medvěd své
přirozené barvy na zadních nohách kráče
jící. (M. XXV. 108.)

1850 patřily. L. 1622 zanikla fara a 1774'
obnovena. (M. IX. 19.)

kému apotom Sedleckému. Zápisem
dostala se 1437 k Libenicům. Část dě
dičná držena v l. 1407—1513 kTebovu
a 1513—1850 ke Kostelci.

Všestary,

far. ves (1360) u Hradce

Král., jež patřila prvotně aještě r. 1360

klášteru Opatovskému, ale r. 1366
Krystyně, měštce Hradecké, a od r. 1401

Dubánkům

z Duban.

Později byly

xena z Helversenu.
Od ní k. V. Volf v držení obce Hradecké,
jíž (kromě
Max. Lamingár
a připojil k Trhanovu přestávky 1547—1549 a po r. 1620) do

Všeruby

(pův. Vš erubi),

město

11Touškova, jež se přip. r. 1212, jsouc
sídlem Hrdiborovým. Asi v ty časy vy
stavěn při kostele sv. Martina rom. slohu
hrad, již 1233 byla tu fara. Po Hrdiborovi
držel je 1242—1251 syn Vicemil, 1269
Drslav, sudí kraje Plz , se syny. Vl. 1363 až
1378 drželi V. Bavor a Jindřich zdejší
farář, bratří, 1379 patřily Jindřichovi

Všestary,

n. ves u Chocně k Vrcho

vině, 1397 přísl. Chocně a 1543 Borov
nice. Již tehdá byla z polovice pusta.
Všestudy (pův. Vš es tu d i), ves u Vel—
var, ok. [. 1295 statek Přibyslavův.
Klášter Matky boží v Kladsku držel ve
14. stol. část &ostatek patřil k proboštství

Pražskému. Král Zikmund zapsal 1420
oboje k Dědibabům. Johanka ze V. prodala

V. 1555 Pražské

kapitole.

patřily s částmi k Jeviněvsi,
a Chvatěrubům.

Později

Roudnici

z Rabšteina,

od něhožje k. předr. 1385
Všestudy, far. ves u Borku, v níž byl
Půta z Gutšteina. Z téhožrodu násle far. kostel r. 1357. V. patřily do r. 1325

dovali 1415 Jetřich, 1426 Burjan a Jan klášteru Postoloprtskému a od
bratří, 1460 Linhart a Burjan, kteří dali 1325křižovníkům Pruským.Drženy
obci prvnísvobody, 1509 Jiřík, pak Kryštof odtud k Chomutovu až do r. 1605 a odtud
a Jan ml. Ok. !. 1520 prodal Jan V. do r. 1850 k Borku. V 17. stol. zanikla

989

Všesulov — Vtelno Mělnické

fara. Kostell. 1779 znova vystavěn; l. 1784 rové. L. 1755 přik. V. lt panství Křivo
zříz tu duchovní zpráva podřízená Údlické klátskému. (H. VIll. 92.)
faře.
Všetice, ves u Neveklova, jež se dostala
Všesulov, ves u Kralovic, od dávných po r. 1061vdržení kláštera Ostrov.
dob přísl. hradu Krakovce, od r. 1530 skrze Vratislava II. a potvrzena mu 1310,
samostatný statek s tvrzí, jejž drželi K ra avšak ]. 1325 tu byl také vladyčí statek.
kovští z Kolovrat (1530 Albrecht, V 15. stol. patřily V. ke Konopišti, od
1543 Kryštof Jindřich, 1596 Alexander něhož přiděleny v 17. stol. k Lešanům.
Všetice, véska u Kostelce (Kladrub),
a Volf Viktor). L. 1605 k. jej Havel

Hrobčický

z Hrobčice, jehož rod l. 1239 majetek kláštera

Kladrub

(1618 synové Adam, Havel a Lad. Rudolf) s k ého, v 15. stol. jen dvůr, který byl
tu do r. 1656 seděl. Pak jej dědil po vladykám zastavován a po r. 1563 ke
manž. posledního Václav Karel Hozlaur klášteru vyplacen.
Všímary (prv. V s e m &ř i ?, něm. St:/n'
z Hozlau &ten jej prodal 1676 Karlovi
Max.Lažanskémuz Bukové. Odsyna mem), ves u Vyšního Brodu, až do r, 1615
tohoto přip. 1702 ke Chříči. (H. VIII. 114, přísl. Pasovar, pak 1615—1626 Dluhé
& v l. 1626——1850 k Římovu,

P. A. VII. 187.)

Všesvaky (pův. Všesvaci),

n. ves

Vtelen viz Vtelno.

Vtelno (pův.Vte l e n), far. ves u Mostu,
u Kozmic (Benešova), ]. 1405 statek Miku
láše ze Mnichu k Vlkovu, 1419 Václavův, v níž byl far. kostel již před r. 1377.

V. patřívalok arcibiskupství,
ač
1428 Jana Makovce z Měrunic.
tu užitky měl také arcijáhen
Bílin
Všetaty (pův. Všetati),
far. ves ského kraje. Ok. !. 1418 dostalo se

u Kostelce n. L., jež se přip. r. 1255.
Ve 14. stol. byl tu farní kostel, jehož
podacími pány byli držitelé V., Chrastu,
Přívory a Čečelic. Držitelů V. bylo 1371
sedm, 1395 a 1398 asi čtyři, 1403 asi
pět, 1415 dva. V 16. stol. patřila jedna
část ke Vrabí a ta v l. 1584—1850
k Brandýsa. Druhá část s tvrzí patřila

zástavou k Vršovicům a od r. 1474 drženo
k Novému hradu, Bohuslav Felix z Lob
kovic dokoupiv je 1564 dědičně, vyplatil
je po r. 1573 od Nového hradu. Ok. ]. 1600

patřilo H ruškům

patřilo klášteru

z Března. Později
0 se ckěmu. Kostel

1738 znova vystavěn.

Vtelno Jizerní, vesblížepravého břehu

od r. 1510 Hrušovským z Hrušova Jizery u Ml. Boleslavě, jež ode dávna

a dostala se ok. 1513 na díl Bedřichův byla rozdělena. Část patřila r. 1228 klá
(1-1552). Po něm dědil strýc Jetřich a dcera šteru Opatov., kus byl r. 1255 vladyčí
jeho prodala ji 1561 Hynkovi & Karlovi (1255 Ctibor, 1297 Prostěj). Ve 14. stol.
bratřím Vrabským. Ta přip. 1584 též tu byly drobné statky; jeden z nich patřil
k Brandýsu. Třetí část patřila k Dol. Pří Myškům z Hrádku anazývalse dlouho
vorám, v l. 1604—1615 obci Mělnické Myškovským. Část patřila klášteru Hra
a pak též k Brandýsu.
d i sts k ém u. Ta zapsána l. 1437 a držena
Všetaty, ves u Rakovníka, n. s tvrzí pak k Benátkám. V l. 1545—1850 patřila
ve 14. stol. na manské statky rozdělená, část k Novému Stranovu, jiná ]. 1535 ke
: nichž jeden patřil ke Chlumu. Petr Krnsku a kromě toho byl tu dvůr Myškov

Vrš : Modřejovic skoupil je 1420a od ský, na němž seděli v 17. stol. Mlado
synův jeho dostaly se 1450 Janovi z Dou tové : Solopisk. Tento k. 1648 ke
pova. Syn jeho Jan prodal V. 1474 Stranovu,
Janovi ze Strojetic.

Pak se střídali vl.

Vtelno

Mělnické,

ves u Mělníka,

z Hůrky, ze Slatiny, ze Všebořic, Šmoha z části ode dávna (1366) i s kostelem
řové Zvěstové, Kunšové a 1582 Václav farním přísl. hradu Mělníka, jež do r. 1321

: Chotkova.

V l. 1597—1608 patřily byla bratřím ze Zv ířetic

zastavena.

obci Rakovnické. Potomnásledovali Křižovníci odtud brali 1336 desátky. Druhá
Ujezdečtí a od 1. 1652Renšpergá část s tvrzíbyla Vtelenských ze Vtelna
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(1364 Hašek, Diviš 1-j. 1406, 1406 jeho
synovci Markvart,'Al'eš, Petr, 1412 Prokop,
Divišův syn, 14'37' Mařík, Petr, 1534
'Albrecht, 1544 Jan, 1573 Albrecht a Miku

dostaly se něm. řádu (1241). Karel IV.
daroval V. Bočkoviz Kunštátu
k Podě
bradům, avšak od r. 1361 patřilyi s farním
kostelem ke tvrzi Krňovicům.

l.. 1437

láš [1- 1612], _1615 Jan).- Kromě toho tu malá část odprodána a byla statečkem
byly až do 16. stol. drobné statky. Králov— ještě 1464. Ves patřila pak asi do r. 1500

ská část byla od r. 1420 až do 16. stol. k Havraní,pak obci Nymburské.
zastavena. Vladycká část patřila v 17. stol. zabrání 1547 přip. k Poděbradům,
Berkům : Dub—éa k. 1694 k Mělníku. A. X. 485.)
(B. M. 821-.) "

Wurgersdorf,
koruny Čes .

Po
(P.


Výkleky velké, ves u Kr. Městce,
1359 ves v Říši a přísl. n. s tvrzí, snad sídlo Střelův z Výklek

(1451), od r. 1528 Cidlinských

ze

Wíirtenberská léna v Říši získána Sluh (Bušek 1- 1542, Zbyněk 1- 1559,
1360 od Karla IV. a přijímána od koruny Jan 1- 1601). Po nich dědíla Johanka z Do—
břenic, vdova po Janovi, a ta odkázala
České až do r. 1799.
Vyčapy' (dříve Vyčaply), ves u Čá V. synům svým z dřevního manželství,
slavě, 1316 statek Stojslavův, 1362 Bohun— z nichžBurjanŠlibovský ze Skřivan
kův a 1400 dvou vdov z Kutné hory. je držel do r. 1621. Pak patřily do r. 1645
L. 1401 byly tu 4 vladyčí statky. Odtud ke Chlumci, k němuž zase 1697 'přip.
se psali 1407 Vaněk, 1411 Jetřich, 1415 Mezi tím patřily 1652 V 1t a v s k ý m
a 1637 K ustošům
Petr a Štěpán, pak Racek (1- j. 1437). z Manšvertu
Část před tím vladyk z Žižína

získána z Zubří.

(H. V. 295.)

1484 k Žehušicům a držena ]: nim do
Vyklice, ves u Chabařovic, po níž se
r. 1850. Druhá s dvorem patřila ke Zbi nazývali l. 1239 Jindřich a l. 1254 Jiřík
z V. l... 1404 patřila část ke Chlumci.
slavi a s ní přip. také k Žehušicům.
Vy-dva-zoda,
místo při Sázavě, jež Celá ves patřila vl. 1507—1580 ke Krupce,
se r. 1179 připomíná. Smysl téhož jména odprodána pak Janovi ml. Horovi z Oce
nejasný, poloha neznámá.
lov ic, držena pak k Hotovicům (1629 až
1661 ke Chlumci) a od sklonku 17. stol.
Vydžín, Bydžín viz Vidžín. .
Vyhnanice, ves uBechyně, 1366 statek do r. 1850 ke Chlumci.
Vykmanov (něm. Mzgenrdorj, prv.
Ebrhartův, pak jeho synův, 1397 Jindřichův,
1410 Slavka Bažanta, jichž potomci byli Weikmanrdazf),ves u Přísečnice, do r. 1357

Dráchovští

: Dráchova. Odtud po

přísl.klášt. Postoloprtského,

cházel Otík, opat Vyšňobrodský (1' 1416). vl. 1357—1857 hradu Haunšteina(1587 až
V 15. stol. sedělitu Roubíkové : Hla 1588 k Hymlšteinu). Jeden úročník patřil
vat ec, 1485 JindřichVíta ze Rzavého, do r. 1431 kPernšteinu avl.1431—1481

jenž prodal V. 1512 k Želči. Část držena k Šumburku.
1520 k Bechyni, ta prod. 1550 a později
Vynězdo (něm. I/Vz'nz'tz),ves u Kaplice,
přip. V. od Želeckého panství k Bechyni. kterou prodal Bavor ze Strakonic
Vykaň, ves u Čes. Brodu, starodávné 1312 Janovi z Vracova. V 15. a 16. stol.

dědictví sv. Vojtěcha,

ok. 1.993 klášteru

jenž je daroval patřiloDrochovcům

z Pláně.

Břevnovskému
Vyntířov, ves u Kadaně, n. s tvrzí,
a ten je držel do r. 1420. Král Zikmund 1295 statek Vlkův a 1360 potomka jeho
zapsalV. 1420 Janovi Vrbíkovi : Tis Vlka. Ve 14. stol. byl tu farní kostel.
mic, ale 1437 připojena k Přerovu. Po vymření Vlkův drželi jej 1415 Vlaštěk
K tomuto držena asi do r. 1608 a odtud : Kladna, 1417 Vilém z Šumburka,
1447 PechanecOjíř : Očedělic,
do r.. 1850 patřila ke Kounicům.
Výkleky, n. far. ves u Chleb (Nym 1461 Heřman Sirotek ze Zhorce,
burka), za řekou proti Havransku. Ok. později zase Šumburkově a od r. 1508
!. 1238 patřily Zbraslavovi : Miletína,

Opl z Fictum.

Tomuto zabrán & byl

jenž je odkázal manž. Domaslavč; od této pak v držení Šlikův až do r. 1612. L. 1621
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Výprachtice — Vysočany

zabrány Jindřichovi M. 2 Thurnu,

byly

pak v drženírodinNogarol a Potting,
od r. 1664AntonínaLosy z Losinthalu.

Výrovice,

n. dvůr u Častolovic, jenž

se 1. 1409 připomíná.

Wyschonís,

špatně psané jméno ně

jehož potomci jej měli do vymření. Dědili jakého hradu neb města ve východních
po nich Windischgrátzové.
Čechách. R. 1289 obdržel Bedřich mark
Výprachtice (něm. ve 14. stol. Mi krabě Míšenský od krále Václava Svojanov,

prec/ttsdory),

farní ves u Landškrouna, Poličku, Landškroun, Landšperk, Orthe
Zbra (Ústí?), Mýto, Zebín, »Wyschonis: a Skuteč.
sl &vsk éh 0, pak přísl. hradu Landšperka Z těch poloha Zebína i následujícího
a od r. 1589 Landškrouna. Fara se tu (a tohoto pravé jméno) není známo, avšak
přip. l. 1401. Kostel 1817zn0va vystavěn. zdá se, že je tu skryto přídavné jméno
Výrec, obec.Veyrec, samota uTábora, Výškův hrad a že se tím rozumí Humberk
n. ves, kterou prodal ok. 1552 Volf (Hohenberk_—_Vyšší hrad) u Skutče.
z Hozlau Markétě z Hodějova a tato
Vyskeř, far. ves u Turnova, n. s tvrzí,
1558 Zikmundovi z Malovic. Rod tohoto již 1363 farní. Tehdá tu bylo čtvero vlady
držel jej do r. 1603; pak následovali ěích statků a držitelé jich a nástupce byli
Doudlebští z Doudleb, od r. 1623 podacími pány kostela. Přikupováním
Koře nští do r. 1704. Pak patřilk Záhoří dostaly se z části k Nudvojovicům (1391)
a konečně k Chotovinám. (H. IV. 358.)
a ke Korcům (1415) a k Malobratřicům.
Výrov, ves u Klatov, n. s tvrzí, na Větší část s dvorem a kostelem patřila
níž seděli 1391—1409 Jindřich, 1427 až k Valdšteinu & 1514—1850 ke Hrubé
1451 Jan, předkovéVýrkův neb Úsilov Skále. Druhá část patřila do r. 1559
ských z Ryžemberka. L. 1492 držela k Rohozci a pak též ke Skále. Třetí část
jej Kateřina z Říčan a potom patřil ke patřila do r. 1850 ke Kosti. Fara zaniklá
Švihovu a zčásti k Malechovu, obojí pak obnovena 1858 (od r. 1789 lokalie— H.
. 79. .
k Chudenicům. (H. IX. 55.)
Výrov. ves u Kralovic, jež byla r. 1307
Vyskytná, potok Jankovský, ústící do
v držení kláštera Plasského. Od r. 1420 Kletečné, jenž se tak 1. 1233 nazývá.
držena k Libšteinu, asi v l. 1460—1623
Vyskytná (biskupova, česká), far.
ke Kaceřovu a 1623—1850 zase k Plasům. ves u Pelhřimova, v níž byl far. kostel
Výrov, samota n. ves u Brodu (Stříbra), již ok. ]. 1290 a biskupem Dobešem
jež náleželar. 1239klášteru Kladrub. opevněn. V. patřila k biskup. panství
L. 1420 zastaven Jindřichovi Střelovi
Řečickému asi do r. 1417, odtud pak
z Bezdružic,
l. 1465 dostal se pp. ze Janovi z Chot ěmic zástavně. V l 1454 až
Švam berka, spustl a držen k Boru, 1850 držena k Pelhřimovu. Fara zanikla
]. 1623, ale obnovena 1721 a založeny
k němuž ok. l. 1596 dědičně puštěn,
Výrov. něm. _?umu, ves u Doupova, kostelní knihy.
Vyskytná opatova, německá, far.
n. s tvrzí, na níž seděl před r. 1450
Jan z Doupova. V l. 1546—1850 patřil ves u Jihlavy, jež byla od r. 1226 v držení
Před 1. 1358
V. (1546 pustý, 1563 zase založený) kláštera Želivského.
byl tu far. kostel. K Želivu držena i za
k Doupovu.
Výrov (po spustnutíStaré hra dy), zápisných držitelův. L. 1559 oddělena
n. hrad u Nového města n. M., který byl k Jeníkovu. Vilém a Kryštof bratří Trč
již 1503 opuštěn. Ojeho starších osudech kové prodali 1596 městečkoV. Jihlav
ské obci, která tu byla do r. 1850
není nic známo. (H. 11. 159.)
Výrov, n. ves u Posadova (Žirče), jež vrchností.
Vysočany (pův. Vysočané), ves
se 1. 1367 připomíná.
Výrov, n. ves v okolí Sedlčan, jež u Teplé, jež se přip. r. 1273 jako přísl.
a k němu až do
patřila do r. 1560 k Červenému Hrádku klášt. Teplského
a odtud !; Nalžovicům.
r. 1850 patřívala,

vl. 1304—1358majetekkláštera
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Vysočany — Vysoká

,nespokojenci proti Vladislavovi a zvolivše
?siKunráta Znojemského za velikého knížete
's ním ku Praze táhli, položil se Vladislav
"proti ním na hoře Vysoké u Kutné hory.
„Dne 25. dubna sveden boj pod Vysokou,
Vysočany, ves u Rabšteina, jež se v níž Vladislav byl od některých svých
přip. r. 1252, když tu Jindřich Ahňovec .zrazen &podlehl, avšak i Kunrát takovou
plat klášt. Plasskému zapsal. V. -ztrátu utrpěl, že nebyl s to poraženého
byly tehdá ave 14. stol. přísl.hrádku Sych stihati. Bitva byla tam, kde jest les Bojiště
rova a 1378 pána jeho Jindřicha : Rab mezi Pečkami a Opatovicí. Na hoře V.
štei n a. L. 1510 přip.k Rabšteinu,k němuž založil Frant. A. hrabě ze Š p o rku 1697
kapli sv. Jana křt. &domeček Belvedere
do r. 1850 patřily.
Vysočany, město 11Karlína (prv. ves), (prý z peněz, které 1695 na kurfiršt'ovi
jež se přip. r. 1239, jsouc majetkem klá Saském vyhrál).
štera Kladrub. L. 1325 držel část Vysoká, ves u Kutné hory pod Vysokou '
M. Zdeněk, životní lékař, koupiv ji od (již 1290 s kostelem), r. 1371 farní, jež
Beneše a Borše; ostatek byl královským. byla vl. 1371—1417 v držení Pískův,
Z vladyk zdejších přip. se 1337—1349 bohatých měšťanů Kutnohorských. Václav
Ješek, 1399 Křista a Mikuláš 2 Pod víní Okrouhlický : Kněnic prodal1535
a Přibík. Křista darovala svůj statek 1407 podací na Vysoké se statkem Tuchotickým

Vysočany, ves 11N. Bydžova, r. 1364.
farní, jež patřívala k panství Bydžov.
Podací kostelní patřilo k Bydžovu ještě
1516 a celá ves do r. 1850 obci Bydžov
ské. Fara v 17. stol. zanikla.

klášteru

Karlovskému, který jej Václavovi Popelovi

: Vesce. Odtud

prodal 1416 Markétě Čotrové z Prahy. patřil kostel s částí vsi k Suchdolu a druhá
Větší část patřila v 16. stol. k Podvíní, část k Malešovu. O obnovení zaniklé fary
s níž přip. před r. 1595 k Libni & k ní jednáno od r. 1726; obnovena sice l. 1745,
do r. 1850 patřila. Menší část patřívala ale přeložena 1751 "do Suchdola. (M.
k Hrdlořezům. Kromě toho tu bývaly tři vm. 126.)
Vysoká, ves u Hradce kr., jež se přip.
svobodné dvory, bezpochyby tytéž, které
(1086) a
z bývalého král. zboží ve 14. stol. za man— :v zákl. listu Opatovském
ství vysazeny. Cís. rozhodnutím 1902, ke klášteru nějaký čas patřívala. V l. 1389
27. srpna povýšeny na město. Erb: Štít až 1407 nazýval se po ní Ješek Lánek.
polovičný, v pravém poli erb král. Č. Levá .L. 1436 padl tu Vilém Kostka : Postupic,
polovice rozdělena jest na dvě pole; v ho bojuje s Hradeckými. V 15.5101. přip. V.
řejším modrém jest homole cukru černě “ke Krchlebům, s nimi koupena 1502 ke
obalená, v dolejším stř. tři zelené pahrbky Chrudimi. L. 1535 byla v držení obce
a přifařena ke kostelíčku
a na každém vinný keř s hrozny. Na Hradecké
hlavě štítu jest zděná koruna o pěti sv. Jana Husí. V l. 1547—1850 patřila
stínkách.
_k Pardubicům.
Vysočany, far. ves u Chomutova, ježl Vysoká, Vysoký, ves u Příbramě,
patřila1209kláš teru Os eckému, avšak, 1367 statek Smilův, 1386 Ofčin. R. 1402
jen z části, poněvadž tu bylo i vladycké! držel část Jan z Říčan a část patřila
sedění Trojanovo (1239) a tak i zůstalol k Třebsku. Potomní držitelé byli 1517
ve 14. stol., když tu byl farní kostely,
ještě r. 1358 seděli tu Diviš & Venclík,
bratří 2 V. O podací dělili se v l. 1362 až
1415 opatové s vladykami napřed Všehrd
skýrni, potom Hořenskými. L. 1431 byly
v moci husitův, od r. 1436 drženy od
světských ke Škrlím, s nimi pak do r. 1850
ke kl. Oseckému.

Burjan: Újezdec, pakMitrovští,od
z Dloiuhé

r. 1556—1677Častolárové

vsi (Petr -|- 1583, 1583 Šťastný, Jan,
Václav, 1626 Ladislav Jindřich, 1636 zase
Jan, 1672 Oldřich Lukáš), od r. 1677

Mundové, 1692—1704 Baltazar David
z Ottenfelsu.
Statkem byla do r. 1850.

(H. VI. 134)
Vysoká, bitva pod V ys o k 0 u. Vysoká, ves u Chomutova, jež se přip.
Když se spikli knížata v Moravě a jiní| r. 1281. Do té doby patřila ke Křímovu,

Vysoká — Vyšehrad
v l. 1281 — 1606 k Chomutovu,
k Ahníkovu a l. 1629 k Polakům,
do r. 1850 zase k Ahníkovu.
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pak V 15. stol. spustla, patřila do r. 1548
pak k Libomyšli a pak do r. 1850 k Locho
vicům,

Vysoká, Vysoký, far. ves u Mělníka,

Vyšehnějovice, obec.Vyšeň ovice,

v níž byl far. kostel již před 1. 1357. ves u Přelouče, n. s tvrzí, 1396 statek

V. patřívala králům a královnám k panství Marše a Jana (synův Maršových), 1429
Mělnickému. Část patřila 1522 ke Koko Janův. Ok. r. 1460 ujal je Čeněk z Bar
řínu, plat nějaký vycházel k obci Mělnické, chova, pak následovaliVyšehněvští
ale 1. 1547 zabrán & patřil pak k Bosyni, z Solce (1492 Všeslav, 1505 Zikmund).
ostatek, co bylo obce Mělnické, přip. 1547 L. 1534 koupil jeJindřich Střela z Rokyc
ke hradu. V 17. stol. zanikla fara, 1725 a prodal je 1538Janovi z Pernšteina
zase tu zříz. duchovní zpráva. L. 1757 k Pardubicům. (H. I. 72.)
vystavěn kostel. L. 1786 vystavěn tu kostel
Vyšehora, Vyšehoř, ves,v l. 1612až
1623 přísl. hradu Zvíkova, neznámého
pod obojí. (B. M. 830.)
Vysoká, hora u Robčic, Čižic a Přede položení.
Vyšehořevice, obec. Vyšerovice,
nic, jež se přip. r. 1497.
Vysoká. hora, přip. ve vymezení čes far. ves u Čes. Brodu, jež se přip. r. 1178,
kých hranie r. 1179, snad hora Hochwald když tu kníže Soběslav daroval zemi
za Novými hrady.
kostelu Vyšehradskému. Tento měl většinu
vsi a kanovníci byli v l. 1361—1418
Vysoké mýto viz Mýto.
Vysoký (i Vysoká), město,již r. 1354 patrony kostela farního. Kromě toho tu
městečko s farním kostelem. Patrony jeho byl vladyčí statek s tvrzí (1365 čtyři bratři
byli 1354 Heník a 1369 Jindřich Nístějka a synové pátého, 1382 Ješek, 1407 Byčen
z Valdštejna
a 1392 Václav a Vilém Sezema a Záviše, 1415 Frycek, 1450
bratříz Vartemberka.
L. 1394 a 1396 Hoíofernes). L. 1499 držel je Jindřich

sídleltu Heník z Valdšteina.

V potom z Dlouhé

ních dobách patřila V. bezpochyby ke
hradu Nístějce, [. 1514 již ke Hrubé Skále
a později a do r. 1850 k Semilům.
V 17. stol. zanikla fara, ale 17oo obnovena
a 1725—1743 vystavěn nynější kostel.
Obyvatelé osvobozeni 1600 od robot a do
stali 1703 majestát na trhy. Erb: Červený
štít a na něm muž (prý uhlíř Pavlata),
který bode oštěpem medvěda v zeleném
houští se příčícího.
Vysoký viz D r a čo v.
Vysoký, 11.\'es (u Rovného ?), jež byla
r. 1203 ve farnosti Rynarecké. Později
se nepřipomíná.

žetic.

vsi a 1518 Mikuláš z Ne
V l. 1524—1529 drženy ku Pře

rovu,'1529—1547 bylyNového města
Pražského, Po zabrání [. 1547 drženy
ku Přerovu a v l. 1608—1850 ke Kouni
cům. Fara ]. 1762 obnovena. (V. Trnka,
Kounice.)

Vyšehrad (pův.Chvrasten), n. hrad
a městečko, nyní část Prahy. Podle nej
starší pověsti založen jest od mládenců,
kteří s dívkami na Děvíně bojovali & pět
let z něho válčeno. Teprve v druhé polovici
14. stol. bájeno, že založen byl od Libuše,
byl jejím a Přemyslovým sídlem a že se
tu sv. Cyril zdržoval. Jisto jest, že tu

Vysoký dvůr, Vys o k á, dvůr u Čkyně, Boleslav II. (1—999), Boleslav III. a Jaro
v 16. stol. s tvrzí, na níž sídlívali majitelé mír vybíjeli minci. Když Boleslav Chrabrý
Čkyně Malovci z Ch ý n 0 v a, avšak Prahu a Čechy opanoval, zůstala na Vyše
v 17. stol. také statek o sobě. (H. X. 277.) hradě posádka Přemyslovcům věrná 1003 až
Vystrkov, ves u Humpolce r. 1582 1004). V. byl v ty a následující doby
založená, jež byla odtud a do r. 1850 oblíbeným sídlem knížat, kteří tu měli
přísl.klášterství Želivského.
zděný palác. Vratislav II. znechutiv si
Vystrkov, n. dvůr u Zbraslavic.
Jaromíra bratra, který přes jeho vůli se
Vyšebohy,
V š e b 0 h y (pův. V y š e stal biskupem, a tím i Pražský hrad, vy
b ozi, nikoliv Vyšeboje), n. ves u Libo zdvihl na V. kostel sv. Petra (1070), jenž
myšle přes Litavu, jež se 1384 přip. měl býti dvorským a tudíž nejvyšším koste

994

Vyšehrad

lem v Čechách. Papež Řehoř v11. slíbil
mu dáti (1074) ostatky a zvláštní svobodu
(vynětí : moci biskupské) pro týž kostel.
Při něm založil kapitolu s proboštem &
děkanem. Vtémž kostele Vratislav (-|-1092)
pohřben. Kromě toho kostela byly v pa
láci kaple sv.Jana posvěcená od sv. Vojtěcha,
kostel sv, Klimenta, kaple sv. Máří Majda
lény a kaple sv. Martina, posud stojící.
Potomní panovníci rádi se tu zdržovali.
Stále sídleli na hradě purkrabové aneb
popravce 1109 Paběn, 1144 Velislav, 1160
Jindřich, 1167 Vznata, 1177 Budilov, 1187
Ratibor, 1211 Suda, 1213 B_včen, 1233
až 1237 Ipoch_ jsouce předními úřed
níky v zemi. Od 13. stol. zastiňován
V. Pražským hradem a jeho důležitost
klesala, čím více se vzmáhala kapitola.
Královna Svatava darovala jí újezd na
Sázavě. Soběslav I. dostavěl nádherně
kostel a rozmnožil hojně nadání kapitoly
(1—1140 a pohřben na V.).

Od polovice

založeny 1364 špitál &kostel. Král Václav
kázal 1393 hrad opraviti.
Po smrti krále Václava IV. ztekli Novo—
městští, majíce Žižku za vůdce, V. a čeleď
n. královu odtud vypudili (1419, 25. října).
Když pak následovalo v m. listopadu pří
měří, postoupen V. zase královským. Po
opětném vzplanutí války a zavržení krále
Zikmunda Pražané oblehli zase V. (1420
v dubnu) a byli by ho brzo dobyli, protože
královští nebyli zásobení, ale bojíce se zrady
ustoupili. Královští zase zásobivše se kořistí
nepřestávali Pražanům škoditi. Dne 15.září
oblehli Pražané zase V. položivše se s bou
dami a stany svými u sv. Pankráce. Udělali
příkopy, aby se nemohli zásoby dovážeti,
a postavili dva praky za kůrem Panny
Marie na Botiči, které jim puškař : V.
vyvrátil, a velké dělo u kostelíka na Tráv
níku, jímž posádce velmi škodili. Jim
přišli na pomoc pod obojí ze všech stran.
Jan Šembera z Boskovic, velitel na V.,
sice udatně se bránil, ale maje naprosto
nedostatek špíže (snědli 136 koní) a ne
věře jalovým slibům Zikmundovým, učinil
smlouvu s obléhajícími, že jim hrad ode
vzdá, nebude-li do večera 31. října od
krále vybaven. Po bitvě Vyšehradské (viz
níže) postoupen V. dne 1. listopadu ví
tězům a posádka propuštěna. Bohužel
chátra téhož dne kostely vytlouklaa ozdo—
by jejich zničila. Nazejtří vše obyvatelstvo
Prahy domy kanovnické, kostel, královské
sídlo a hradby k městu zbořilo. V. byl
odtud zříceninou. Zboží kapitoly skorem
všechno král Zikmund v l. 1420—1437
rozzastavil. Po učinění míru zvolna ob
novovány domy kanovnické a kostel; za
purkrabě ustanoven Jan 'ml. z Rabšteína
(ještě 1446 a 1448). L. 1448 opanován
V. od Poděbradských. Od r. 1452 zaklá—
dáno městečko v hradišti. L. 1495 zalo
žena pro městečko pod hradem městská
kniha za purkrabě Beneše z Kolovrat a
z Libšteina, po němž převzal purkrabství
1496, 1. ledna Bohuslav z Újezdec. L. 1499
zapsáno purkrabství Václavovi Bezdružic
kému z Kolovrat. Nedlouho potom zru
šeno purkrabství a městečko dal král

13. stol. bývali proboštóvé také kancléři
království. Dobrodincem kapitoly byli
Soběslav ll. a také pohřben na V. (1180).
Od knížete Bedřicha a králův Přemysla
a Václava [. obdržela kapitola rozličné
milosti. L. 1249 vyhořel kostel a zdá
se, že ipalác královský byl zničen, proto
se i kaple jeho nazývá 1258 pustou. Od
té doby palác byl opuštěn a král Jan
přenechal jej 1322 děkanovi Drslavovi,
aby jej mohl k novým stavbám rozbírati.
Nad to dovolil 1327 prelátům a kanov
níkům, aby mohli prostranství hradu zasta
vovati, čímž tento se stal znenáhla majet
kem kapitolním. l.. 1330 zemřela ltrálová
Eliška v domě proboštově. Karel 1v. dal
v l. 1348—1350 horu V. novými zdmi
a věžemi ohraditi a založil také nové
sídlo královské na místě starého paláce.
Od té doby sídlívalitu purkrabě královští
135 5 Johlin Jakubův, 1360 Jetřich z Pordic,
1373 Olbram ze Škvorce, 1381—1396
Chval ze Rzavého (1384 Dobeš z Přepych,
místopurkrabě), 1399 Sýkora, 141 1—1415
Racek ze Dvojic, 1418 Jan Řitka z Bezdě
dic. Karel IV. staral se od r. 1369 o obno
vení kostela sv.Petra již sešlého. Také v pod
hradí neb vsi Psářích byl farní kostel a dvě Ferdinand pod správu proboštovi (1529),
kaple. Nejblíž potoka Botiče proti Výtonu alezměšťané druhdy své vrchnosti neradi
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poslouchali. Také byly rozmíšky pro víru,
protože obyvatelé byli pod obojí. L. 161 1
vydán obci rozsáhlý řád. l.. 1616 zalo
ženy kostelní knihy. Po r. 1620 hynul
zase V. hrad i město pro násilí vojenská,
Ferdinand III. nařídil 1653, aby byl V.
znova zpevněn. Z těch příčin staré hradby
zbořeny, sídlo královské a 31 domův vy
vráceno. Měl býti vystavěn nový král.
zámek, ale dodělány jen hradby. Městečko
přeloženo do Psár. V l. 1723—1729 ob
novován kostel sv. Petra. I.. 1741 osazen
V. od Francouzův, l. 1744 od Prusův,
kteří jej chtěli vyhoditi do povětří, což
bedlivostí obyvatelstva zmařeno. L. 1763
zrušena hlavní svoboda kapitoly a tato
podřízena arcibiskupovi. L. 1850 vyhlá
šeno město, až do r. 1848 řízené kapi
tolou, za samostatnou obec. L. 1883 při
pojen V. ku Praze a l. 1900 zemřel po
slední jeho starosta. Za naší paměti kostel
sv. Petra nádherně vystavěn a pevnost
zrušena. Erb: Na červeném štítě dva stříb.
klíče křížem přeložené aoky svýmizlatým
provázkem svázané. (Obšírné dějiny ka
pitoly, která vychovala řadu výtečných
mužův, napsal Ruffer; starší dějiny 11Tom
kových Dějinách Prahy.)

tanovicům.

Později byly statkem o sobě,

který patřil do r. 1694 Malovcům

od r. 1699 Údrckým

z Údrče.

&

Stat

kem pozemským byly do r. 1850. (Držitelé
v Sommrově topogr. Kouř. 76.)

Vyšetín, n. ves, dnes myslivna Vy
šetsko u Čerňovsi, jež patřila l. 1390
k arcibisk panství Roudnickému, ale bez
pochyby ok. l. 1420 spustla.

Výšice viz Vejšice.
Vyšín, snad n. ves u Úmonína (Kutné
hory) ok l. 1360.

Vyšínek, Vyšín, vesu Slaného,kterou
daroval Čéč, nejv. sudí (před r. 1267)

ke královské kapli Všech Svatých.
Kromě tohoto statku byly tu 1316 a 1318
drobné vladyčí statky. Císař Zikmund za

psal V. 1437Janovi Nešporovi.Vladyčí
část patřila do r. 1547 Slanským
r. 1549 ke Vraní. Duchovní část
v držení rozmanitých rodin, získána
k Buštěhradu a držena od 18. st.
1850 ke Zlonicům.

Výškov

(něm.

Was:/zagrú'n,

a od
byla
1590
do r.

dříve

Weixchengrú'n), ves u Plané, n. s tvrzí,
po níž se psali 1237 Výšek :: Vyšemír

bratří, 1272 Svatomír, 1282 Majnuš,
Hoholt a Vyšemír, 1291 "Albert, 1406

Vyšehradská bitva (1420, 1. listo až 1413 Machek, 1413 Vyntíř, 1414 až
padu). Pražané &jich spojenci leželi u ko
stela sv. Pankráce. Král Zikmund s vojskem
svým ležel u Nového hradu.Dne 1. listop.
dal se s vojskem od Kunratic na pochod
a očekával pomoci od Vyšehradských, ale
ti byli již smlouvou vázáni. Přes výstrahy
zkušených pánův učinil útok, Uhři po
stupovali po silnici, Čechové a Moravané
úpadem od Podolí. Královští učinili silný
útok na příkopy pod obojích, ale když
byli unaveni, pustil na ně Hynek Krušina
z Lichtenburka, vrchní velitel, cepníky,
kteří učinili v nich nepořádek a obrátili
je na útěk. Nejvíce zabito Čechův a M0
ravanův, kteří se udatně bránili, nejvíce
uteklo Uhrů a Němců. (Toman, Mus.
váleč. 312.)
Vyšetice, ves u Ml. Vožice, po níž se

1421 Racek, předkové Měsíčkův z Vý
škova. Poslední z toho rodu, který V.
držel, byl Racek (1465). Vl. 1527—1850
patřil V. k Plané.
Výškov, ves u Postoloprt, jež se přip.
v jednom druhu zákl. listu Litoměřického
(1057), ale snad chybným opsáním. V.

byl duchovenstvím snad kl. Postolo
prtského.
V l. 1420—1454 patřil
k Lounům, odtud do r. 1514 k Most
skému hradu a v l. 1514—1850 k Po
stoloprtům.
Výškov, l. 1400 ves kláštera Hra
díště.

Výškov, samota u Svídnice (Nasevrk),
n. ves, jež patřila do r. 1421 kl. Vilé

movskérnu,

pak k Ohbi & od r. 1628

k Nasevrkám.

psal 1359 Přibík. Bohuslav Mitrovský
Výškovice, Výškovičky (tak na
z Nemyšle
prodal V. 1575 & drženy rozdíl od Výškova), ves u Teplé, v l.
pak k Milčínu. L. 1612 k. je Estera 1273—1850 poddaná klášteru
Tepl—
Míčanova
ze Sulevic a přip. je k Vi ské mu.
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Vyšní neb Vyšší Brod, klášter v již L. 1627 dostali opatové právo prelátův.
ních Cechách založený 1259 pro řád Opat Jan Clavey (1- 1687) založil 1671
Cisterský od nábožného Voka z R ožem— nynější konvent. Za nástupce jeho Jiří
berka, ale také obdarovaný od Budivoje Wendschuha ze Žděře vyhořel klášter
z Krumlova a ostatních Vítkovcův. První (1690). V 18. st. stav kláštera tichý ne
řeholníci sem přišli z Wilheringu v Ra rušen. Teprve l. 1785 počet řeholníkův
kousích. První opatove Ota I. (—1261) dvorským dekretem na třetinu obmezen.
a Adam (1- 1290) získali od králův a i opat Heřman Kurz (1- 1795) složen zři
pánův mnohé statky a valně pokračovali zení temporálního a trvala vl. 1786—1790
v stavbě velkého kostela, který nebyl ještě administrace. L. 1822 klášter z opravy
1. 1293 dostavěn. Také opatove Ota ll. panstvíKrumlovského vyňat. Z řeholníků \'y
(1290—1309) a Štěpán (1309—1318), nikljako spisovatel dějinnýMillauer(1- 1840).
Město V. připomíná se 1. 1259 jako
Bartoloměj (1-1327), Tomáš (1 327_1350
získali nové statky zvláště od Petra : Ro trhová ves s farním kostelem. Patřívalo
žemberka a od Karla IV. (1348), osvobo sice ke klášteru, ale opravu nad ním měli
zené od daní. Potom následovali opati páni z Rožemberka. Jan z R. udělil mě—
Jindřich (—1353), Albert (1353 —1357), stečku 1528 pečeť. V 16. st. zmáhalo se
Jindřich Pukasser (1358—1373), Ota lII. tu luteránství, pročež fara (posud svět
(1373—1379), Petr (1 380—1387), OtalV. skými kněžími řízená) obsazována od r.
(1387—1397) udržovali klášterství v dob 1593 řeholníky. L. 1615 byl tu luterán
rém stavu a rozmnožili je drobnými stat ský kněz, jenž opatem vypuzen. Výsady
ky, platy a právy. Opat Ota V. z Vyhna & potvrzení jich a trhy obdržel V. od
nic (1397—1451) dostal od papeže Bo Petra Voka z R. a majestáty l. 1614,
nifáce pontifikalie, ale pozbyl podací 1737 a 1747. l.. 1850 stal se V. sídlem
k. úřadův Erb: Červený štít, na něm
několika kostelů, které papež udělil Jin
dřichovi z Rožemberka (1402). Opatové stříb. hradba s dvěma věžemi, každou
Přibyslav (1416—1426) a Zikmund Pir s dveřmi, cimbuřím, oknem, čeri'tou kon
chan (1426—1442) přečkali svízele válek, čitou střechou a zl. makovicí. Mezi věžemi
jimiž jim mnoho neuškoděno. Za násle jest stříb. štítek s červ. růží, erb pp. z Ro
dujících opatův Pavla Kaplického (1- ok žemberka.
1463),Tomáše Hohenfurtára(1463—1493)

Výšov, viz Býšov.

klášterství jen málo zvětšena. Válečné udá
Výtoň, na Výtoně (ob. Vejton
losti l. 1409 již nutily klášter, aby se i Hejrov, něm. Hz'nter-Heurafel), far.
dlužil. Tomáš Ill. opat (1493—1506) zís ves u Vyšního brodu, prvotně klášterec
kal Rovný. Jeho nástupce Kryštof Knoll (kaple s 6 celami), který darovali 1384
(1506—1528)l Pavel Klótzer (1528 až Petr a Jan bratří 2 Rožemberka poustev
1549), Jan Ulrichsperger (1- 1562), Jan níkům Pavlánům. Týž obdarován 1385
Haider (1- 1578), Jiří Taxer, Jan Harz a 1389 od Jana a potvrzen 1389 od
(1- 1588) udrželi klášterství v předešlém arcibiskupa. Kaple ode dávna sv. Pavlovi
stavu. Opat MichalFabricius (1591—1607) a Antonínovi posvěcená, později jen po
získal klášterství Výtonské. Nástupce jeho tomto jmenována. L. 1491 připojena k této
Pavel (1608—1620) pochoval posledního poustevně jiná u sv. Jana. L. 1522 stavěn
z rodu Rožemberskeho, jehož rod měl tu nový kostel, který 1. 1523 vysvěcen.
v kostele pohřeb hned od založení. Týž Za Viléma : Rožemberka zrušen klášter
opat zkusil svízele, když klášter l. 1618 a jeho jmění darováno klášteru Vyšňo
stavovským vojskem obsazen. Opat Gan brodskému, což 1597 Petrem Vokem 2 R.
golf Scheidinger (1' 1631) užil konfiskací potvrzeno. Kostel ]. 1644 obnoven a klá
k tomu, aby klášterství rozmnožil. Oprava šterec ]. 1697 přestavěn. L. 1785 tu zříz.
nad klášterem, od r. 1612 královská, ná— lokalie a 1861 fara.
Vzdouň, Zdouň, starý kostel sv. Va—
ležela od r. 1623 knížecímu rodu Eggen
berskému a k panství Krumlovskému. vřince mezi Hrádkem a Tedražicemi (u
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Sušice), ve 13. a 14. stol. také panské L. 1447 držel ji Janz Vilhartic.V

16.

sídlo. Dluhomil ze Z. (1257 bojovník st. byl tu samotný kostel, jenž patřil k Te
u Můhldorfu), 1290 Svojše bratr Bohu dražicům. Jakub a Jiří Markoltové
slava Budětického, 1312—1320 Oldřich z Tedražic
prodali jej 1554 Janovi

ze Z. patří k předkům pp. z Vilha rtic.
Již l. 1290 přip. se tu fara, jejíž podací
náleželo ve 14. st. pánům hradu Vilhar
tického. V 15. st. snad V. prodána.

z Dlouhé

vsi, avšak později patřil zase

k Tedražicům,snimiž přip. k Nalžovicům.
Po r. 1623 zanikla fara. L. 1691 sklenut
kostel od lsabelly Švihovské (G. 8. 260).

Z.
Zabaltitz,

n. léno koruny České, jež pojil ji k Jeníkovu, s nímž v 17. století

ponecháno 1459 při Sasku.
Zábdiší, n. ves u Žebráka, 1336 přísl.
hradu Žebráku, v 16. st. již pustá a přísl.
Točníka. L. 1590 nazývala se po ní ještě
louka u dvoru Žebráckého.
Záběhlice, ves u Karlína, jež se přip.

splynula. (H. XII. 272.)

Záblatí, městec nad Blanicí, snad též
místo, kde byly 1337 zlaté doly. Ve 14.
stol. byl tu farní kostel, jehož patrony
byli držitelé hradu Husi; před založením
jeho patřívalo asi k Vimberku. Král Václav
dovolil
1400 Zikmundovi Hulerovi, aby
v zákl. listu Vyšehrad.
(1088), Ještě
l. 1222 patřila proboštovi, ale již 1287 mohl městec Z. ohraditi, z něho silnici
Tomáši místokomorníkovi. Ve 14. st. byl do Pasova učiniti a propůjčil obyvatelům
tu farní kostel. Držitelem byl 1354 Seidlin Písecké právo a trhy. K panství Hus
Písecký. 0. 1371 k. je Petr, biskup Li skému patřilo do r. 1549, pak až do
tomyšlský a od jeho nástupce v l. 1380 r. 1630 k Drslavicům & vl. 1630—1850
až 1388 král Václav. L. 1420 uchvátili k Vimberku. L. 1647 založeny kostelní
je Pražané. Císař Zikmund zapsal Z. Mi knihy, když fara obnovena. Erb: štít zlatý,
kuláši Zajícovi z Hazemburka, na něm sekera a ostrva černá s třemi
jehož potomci je prodali. Drželi je pak červ. jahůdkami, křížem přeložené.
Záblatí, ves u Hluboké, jež se 1336
1493 Jiří Chotek, od r. 1508—1596
Bezdružičtí : Kolovrat. L. 1585 přip. Patřívala vždy ke Hluboké, jen vl.
dokoupeny od kapitoly Vyšehradské. Od 1617—1622 patřila ke Dřítni.

Bitva u Záblatí. Hrabě z Mansfeldu

r. 1596 patřily Šternberkům,
od r.
1617 Lažanským z Bukové až do táhl 1619, 10. června, se stavovským voj

skem přes Protivín k Budějovicůrn. D0
r. 1663. (Pozdější držitelé do r. 1850
zvěděv se o tom Buquoy, velitel cís.
v Sommrově Topogr., str. 333.)
vojska, pustil se za ním a dohonil jej u Z.
Záběhlice, ves u Zbraslavě, jež byla Mansfeld sešikoval pěchotu ve vsi do vo
prvotně kláštera sv. Jiří (1228),pak zového šiku a postavil jízdu v pravo a
na biskupství, ale r. 1268 ujal ji král vlevo od vesnice, ale V. z Valdšteina
Přemysl směnou a syn jeho Václav da a Dampierre se svými jezdci učinili na
roval ji (1291) klášteru Zbraslav. českou jízdu útok a rozprášili ji docela.
V jeho držení zůstala do zrušení.
Aby pěchota byla bez práce ze vsi vypu
Zábělčice, n. název horní části Gol zena, tato zapálena. Mansfeldští utíkajíce
čova Jeníkova, která patřívala od nepa odtud dílem pobiti a dílem uchýlili se
měti klášteru Vilémovskému. Po do zahrady za Záblatím, kdež se 7 hodin
jeho sboření byla v držení světských, ze bránili a konečně se poddali. Mansfeldovo
jména Trčkův až do r. 1559 Tu prodána vojsko bylo zničeno. (Kriegschronik.)
MarjáněRobmhápové, kteráji r. 1566 Záblatí, n. ves v okolí Turnova v sou
zase prodala. Václav Robmháp z Su sedství Mnichovky & Léštného, jež se 1382
ché k. ji 1580 od císaře dědičně a při připomíná.

Záboří — Zádub
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Záboří, ves u Budějovic, kterou prodal lenského komendě v Drobovicích.
l. 1263 klášteru Od 15. st. držena k panství Polenskému.

Čéč z Budějovic
'Vyšňobrodskému.
koupiv

jovské,

Král Přemysl,vy

Zábraní (staroč. Zábranie,

něm.

ji, přivtělil ji 1273 obci Budě— Kaltenórunnb, ves u Vyšního Brodu, ve
ale Václav ll. vrátil ji 1292 14. st. přísl. hradu Rožemberka.

klášteru

Vyšňobrodskému, který (Zábrdovice, ves u Nymburka,.l. 1325

tu byl do r. 1850 vrchností.
statek Zdeslavův_ 1440 Ješkův. V 15. st.
Záboří, ves \) Chrobol (Prachatic), patřily Z. z části k Mutilsku, v l. 1538
kterou koupil ok. l. 1263 Sezema od až 1611 drženy k Nepokojnici a od
Vítka, ale Vck ze Strunkovic
prodal r. 1611 k Dymokurům Jiná část držena

ji 1290klášteru Zlatokorunskému. v l.1594—1850 ke Křinc i.

V držení kláštera zůstala do r. 1420; asi
odtud až do r. 1444 držena k Husí a v l.
1444—1850 ke Krumlovu. Obyvatelům
obnoveny 1445 výsady.
Záboří, far. ves při ústí Doubravy do

Zábreží (staroč. Zábřezie),

ves u

Hořic, jež se přip. r. 1238 a tehdá od

Zbraslava z Miletína

odkázána bratru

jeho Ojířovi. V l. 1624—1657 drženo
k Velehrádku a 1657—1850 k Bílým

Labe, ode dávna majetekkláštera Sed Poličanůrn.
leckého,
o něž měl 1338 spor s Da
Zábrodí, n. ves, nyní část Přílepova
liborem a Vrškem. Ode dávna tu byl far.
kostel, jehož podací měli opatové vl.
1354—1434. Od r. 1421 drženo zápisně
ke Kolínu, a to do r. 1591 (vl. 1553 až
1555 k Žehušicům). V l. 1591—1850
drženo k Novým 'dvorům. Fara v 17. st.
zanikla, ale 1. 1722 obnovena & založeny
kostelní knihy.
.
Záboří, far. ves u Blatné n. s tvrzí,

u Orlíka. Ode dávna bylo majetkem kl.

Břevnovského

a přísl.proboštstvíKo

steleckého. Od 15. st. drženo k Orlíku.
Jako ves přip. se ještě 1. 1584.

Zabrušany (prv. Zabrušané), farní
ves u Duchcova, po níž se nazýval r. 1207
Jaroslav 2 Z. V l. 1336—1337 patřily

kl. Sedleckému. Pozdějipatřilovrchní
ke hradu Oseku, k němuž byly Z.
založ. po r. 1228 na statku kl. Svato právo
manstvím. Toto i s farním kostelem dr
jirskébo a 1305 prod. Koldovi.Tehda
želi ve 14. st. Nosslové. Od r. 1414
tu byla fara. Odtud se psali 1361 Mla
dota, 1380 Harant, 1399 Časzovoj, 1426 tu _vládl Mikuláš předek Zábruských
Oldřich. L. 1442 držel je Bušek, předek ze Všechlap. Potomci jeho se ke konci

z Brloha, pak z téhož 15. st. rozdělili. Část patřila pak k Že
rodu 1488 Jan a 1517 'Bušek. Odtud lenkám, část 1538 k Oseku, celé Z. ko
patřilo Z. ke Kadovu až do r. 1633. Pa nečně ke Všechlapům, s nimiž k. 1592
třilo pak Albrechtovi Ben edovi : Ne k Duchcovu. Kostel v l. 1723—1728
čtin (1- 1655) a jeho dědicům. L. 1662 znova vystavěn.

Záborských

Zadivojice, špatně psáno, viz Sud-'
prodáno ke Lnářům. Fara zanikla ok. kovice.
] 1623,ale již 1654 obnovena a založeny
Zádub, ves u Bezdružic, kterou od
kostel. knihy. (H. XI. 263, M. XIII. 64.)
Záboří, far. ves u Mělníka (již r. 1362 kázal hrabě Kojata Heřmanovi (1227).
farní). Biskup Jan z Dražic koupil Z. L. 1379 tu byly tři vladyčí statky, po

1338pro klášter Roudnický apro zději tvrz Zádubských

boštové byli tu podacími pány. L. 1420
vzato ke hradu Mělníku, k němuž do
r. 1850 patřilo. Po zaniknutí fary zřízena
tu 1787 lokalie a 1862 fara. I-. 1884
vystavěn tu nový kostel. (B. M. 839.)

z Šontálu

(1461 Jan, 1506 Jan, 1544 Šebestian,
Albrecht a Volf, 1572 Mikuláš, pak Še
bestian & Jiří). V 1. 1612—1693

patřila
k Bezdružicům, pak ke Gutšteinu a Ce
bivi a 1712—1850 zase k Bezdružicům.
Záborná, Záborný, ves u Polné,jež Zádub, ves u Teplé, jež byla vl. 1273 až
darována. 1282 od Vykarta & Zaviše, 1850 přísl.kláštera Teplského-(v l.
bratří z Polné, jako přísl. kostela Po— 1537—1540 Bečova).
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a po
: Zahájí, far. ves u Hluboké, v níž byl držel je Jan nejst. z Vidršperka
far. kostel již ve 14. st. & zván byl Vav něm 1590 syn Jan Šeb. a vnuk Jan
Jindřich (1621). L. 1623 k. k Ryžem
berku. (H. lX. 72.)

řinčic_e, při němž založena 1371 kaple.
Z.-bylo ode dávna & do r. 1850 přísl.
hradu Hluboké. L. 1742, 25. května byla
tu bitva mezi královskými & Francouzi.
Zahájí, část Litomyšle, pův. ves a ve
14. st. dvůr, který patřil do r. 1358 ka
pitole Litomyšlské a pak biskupovi. V 16. st.
: toho vzniklo předměstí, v němž byla
také tvrz a dvůr od pánův Litomyšlského
panství osvobozený, který byl do 17. st.
v šlechtickém držení.
Záhliní, víska u Hořic, jež se přip.

Záhořany,

ves u Jílového, jež náležela

od nepamětiklášteru

Ostrov. R. 1092

obdržel týž klášter statek Zahořejevici,
l. 1310 mu potvrzeny Z. Léta 1420
uchváceny od světských, zapsány 1425
k Libři & 1436 k Lešanům. Později (1476)
drženy k Břežanům, l. 1537—1627 kLibři
& 1627—1850 k Břežanům.
Záhořany, ves n. městečko u Milevska,
l. 1323 přísl. Zvíkova, k němuž do 16.st.
od r. 1268 jako přísl.klášterství
Ko—patřily. Pak drženy do r. 1553 k Orlíku
runského, byvši mu darována od Hrza & odtud k Milevsku, kromě jediného
Zvíkovského. Ke Koruně držena do r. 1420 dvorce, který patřil do r. 1604 k Lašo
vicům a odtud do r. 1850 k Orlíku. Mi
a v l. 1420—1850 ke Krumlovu.
Zahon, zkažený název nějaké vesnice levská část přip. ok. l. 1584 také k Or
u Duchcova, z níž pocházel 1264 Bohu líku. Kromě toho tu byly v 15. st. 3
slav.
dvory manské ke Zvíkovu, které bezpo
Záhor, ves, po níž se psal 1193 Ctibor, chyby skrze odemření ke Zvíkovu při
pojeny.
snad spustlé Záhoří u Nebílova.
Záhoř, ves u Černošína, l. 1379 na
Zahořany, ves u Kadaně, ve 14. st.
vladyčí statky rozdělena; v 1. 1544—171 1 farní a 1367 statek Matějův & Chotkův.
přísl. Třeble a pak Trpíst.
L. 1405 držel část Přisnak z Kozmic,

Záhořany (pův. Záhořan é), far. ves později Chotek : Vojnína.

L. 1544 pa

z Brusu
u Litoměřic, 1318 statek Petrův, ve 14. st. třily BedřichoviRobarovi
na vladyčí statky rozdělená, z nichž jeden s tvrzí (kromě části k Vilémovu); po
drželi od r. 1406 Kamýkově z Po něm pak násl. potomci (1589 Jan, 1615
kratic. Část bylakanovníkův Lito Volf Erhart). L. 1623 zabrány a prod.
měřických & držena od r. 1437 k Byč k Vyntířovu.
Zahořčice, Zá h ořice (pův. Z ago r
kovicům, pak k Vartě & od r. 1454 zase
ke kapitolnímu zboží. V 16. st. patřily čici), ves u Volyně, jež se přip. r. 1228
sv. Jiří. Před
části k Litýši, Lukavcům a obci Litomě mezi požitky kláštera
řické, Větší část patřila v l. 1550—1575 r. 1519 seděl tu Albera. Z. drženy do
k Liběšicům a Ploškovicům a l. 1578 r. 1519 kDobrši a 1519—1581 kVim
Radslavovi ze Vchynic. L. 1634 zabrány berku. V l. 1629—1850 byly přísl,
Vchynským, byly pak v držení Šlikův Němčic.
do r, 1652, pak rodiny la Cron,

pak

Zahořčičky,

ves u Blatné, jež se přip.

jiných rodin a od r. 1807 přísl. Ploško

r. 1228mezistatky kláštera sv. Jiří.

vic. Kostel 1. 1653 vystavěn.

Od 16. st. do r. 1850 patřila ke Lnářům.

Záhoří, Záhořín i Žďár, ves u
Záhořany, ves u Kdyně, jež se přip.
r. 1239mezistatkykláštera Kladrub., Hajdy, jež patřila r. 1455 k Lipému
avšak ještě 1. 1273 mu část darována. a r. 1471 ke hradu Sloupu, k němuž
Ve 14. st. byly rozděleny na vladyěí držena do r. 1850.
statky, jež v 15. st. skupovány & pak
Záhoří, ves u Žlutic ve farnosti Lucké,

patřily Zahořanským

: Oračova 1378 statek Rudoltův, v 15. st. Špánův
z Baršteina, pozdějiHuvarův z Lo
& vl. 1570 až benšteina. Barbora Huvarka prodala

(1506—1544). Od r. 1544 seděli tu Mě

síčkové

z Výškova

1581 drženy k Ryžemberku. Od r. 1585 je 1652 Evě Markétě Mirešovské

a
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tato 1665 Juliovi Jindř. knížeti
ském u.

Sa Karel IV. daroval kostel i s hojným zá
duším 1351 ke špitálu křižovníků

z něhož však po čase sešlo.
ves u Humpolce, jež patřila v Písku,
r. 1226 klášteru Želivskému a zů V l. 1612—1662 patřilOJZ k Újezdu
stávala přísl. Želiva do r. 1850.
a od r. 1662 k Orlíku. Asi od r. 1630
Záhoří (i Záhořice, Zahořičí, upravována fara skrze dominikány Pí
Zahorčice),
dvůr u Chelčic, n. tvrz secké. L. 1657 založeny kostelní knihy
a ves, po níž se psali 1362 Svatomír, a ok. l. 1672 obnovena. fara (T. B. 580.)'
Záhoří pod Milčínem, německé, ves
1389 Hroznata a 1395 Petr, předek Zá
horkův z Záhořice, kteří drželi Z. u Ml. Vožice, jež patřila 1379 ke zboží
do r. 1546. T. r. koupila je obec Vod Milčínskěmu. S ním drženo v 15. st. ke
ňanská, ale propadla je 1547 a 1549 hradu Choustníku, ale zastavováno &
prodáno Šebestianovi Kořenskému prodáváno. L. 1487 patřila část k Jan
z Terešova. Po smrti tohoto k. (1566) kovu, v l. 1517—1542 k Borotínu, osta
tek k Milčínu. Část Borotínská patřila
k Libějicům. (H. VII. 125.)
Záhoří, n. ves atvrz mezi Barchůvkem od r. 1547 Prokopovi Hýlovci z Pol
a Kosicemi, nyní stráň. L. 1542 bylo již kovic & odr. 1550 vladykám z Pecli
V 17. st. bylo statkem o sobě,
vše pusté a patřilo k Barchovu. (H. V. novce.
jenž přik. 1686 k panství Vožickému.
345
Zahrádka, n. věska o sobě, nyní část
Záhoří, n. ves u Načeradce, v 16. st.
již pustá. Do r 1548 patřila k Vlašimi Hůrky uJistebnice. l.. 1379 patřila k Při
a odtud k Načeradci.
běničkám, v 15. st. držena k Jistebnici.
Zahrádka, ves mezi Chýnovem a Pa
Záhoří, n. ves jihozápadně od Bran
dýsa n. L. ve farnosti Svrčovské. L. 1391 covem, 1318 statek Řimův, do r. 1480
přísl. hradu Choustníka a 1498 Bohu
měli ji bratří Mikuláš, Jan a Ryneš.
Záhoří, n. ves u Nebílova (Blovic), slava Ojíře z Očedělič. Václav Ku
která bylal. 1379 přísl. Nebílova. V 15. st čera ze Strkova odkázal Z. obci
na milosrdněskutky (1530),
spustla a jako pustina patřila do r. 1685 Táborské
k Nebílovu a pak ke Šťahlavům.
ale 1547 zabrána a patřila v l. 1549 až
Záhoří Bendovo, ves 11M1. Vožice, 1554 k Pacovu apak1554—1850 k Ra
ode dávna na vladyčí statky rozdělená, denínu a Hrobům.
z nichž povstala svobodství. Jedno z nich
Zahrádka, ves 1574 pustá, která pa
měl 1548 Václav Bendů, jehož potomci třila k Polance u Chýnova.
tu byli ještě v 17. st. L. 1789 tu bylo
Zahrádka, ves u Pacova v 'osadě Po
ze
20 svobodství (dvůr, 17 živností, 2 cha šenské, po níž se psali Housková
lupy).
Zahrádky
(1417 Jan, 1443 Mikuláš),
Záhoří červené, ves u Tábora n. od nich přip. k Pošně, k níž ještě 1628
s tvrzí, ok. ]. 1400 statek Víty ze Rza patřila. V l. 1664—1850 patřila k Březině.
vého a pak jeho potomkův. V 16. st.
Zahornice, ves u Král. Městce, jež se
Záhoří,

seděli tu Lapáčkové

(1511

Jan,

ze Rzavěho

a Vítově

přip. r. 1225. Z._ v nichž byl v r. 1357

1526 jeho synové). Okolo far. kostel, patřily ke klášteru

l. 1581 seděli lu Osterští

z Sulevic

Kar-'

touzskému

u Prahy. V 16. st. patřily
pospolu. Oboje sloučil 1644 Z. ke Kněžicům a od r. 1543 k Městci.

Vilém Bedřich Víta, jehož potomstvo je L. 1583 odprodány k Chotěšicům, pak
drželo do r. 1679. Vystřídalo se tu potom patřily 1592 Janovi st. z Valdšteina,
několik rodin (v 18. st. Dýmové ze pak do r. 1622 k Chotěšicům a 1622 až
Stříteže)
až do polovice 18. st., kdež 1850 k Dymokurům.
Záhorsko, n. ves u Plzně, “která bý
přip. k Chotovinám. (H. IV 353.)
Záhorí horní, far. ves u Písku v níž vala před založením Plzně. 'Z ní zbyl
byl far. kostel před r. 1356. Z. patřívalo kostel Všech Svatých, jenž se nazývá
ke král. panství Zvíkovskému již 1. 1307. l. 1381 Z
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Záhorsko

(pův. bezpochybyZáho ří), rové, pak pp. : Veitmile,

n. ves, jež patřila ke statku Horšickému.

od r. 1661

Čabelických z Soutic, vl. 1663 až

Záhost (kanc. forma 13. st. Zagost,
což se vykládá islovem Záhvozdí),

1687 zase pp. z Veitmile, pak Vra
tislavů
(viz Sommrovu topogr. Ber.
poříčí Nisy Zhořelské se 185)

kraj v horním
verně od Lužických hor, jenž obsahoval
z nynějšího království Českého okolí Li
berce, Chrastavy a Hrádku, anebo to, co
tvořilo později panství GrabšteinskóKdežto
severní část přilnula k Lužici, s ní byla
trvale spojena a pak od vlastních Čech
odloučena, zůstalo Grabšteinsko a Liberec
při Čechách (viz Č. Č. M. 1892, str. 240).
Zahostice, ves u Chýnova, jež se přip.

Zahrádka, ves u Maršovic, 1383 statek
Vilémův, 1407—1419 Viléma Chrta. Asi
od r. 1508 patřila s tvrzí Onšovi ze Št ít
ného,v l. 1545 a 1551 Prokopovi Kle

l. 1379 & ode dávna byla přísl. Chýnova.

novskému ze Ptení, pak následovali

Zahrádka, ves u Otic, ]. 1385 z části
sirotkův Bernartových, v 16. st. přísl.
Křtěnovic, 1506 Léštna, 1619 Beztahova
a v l. 1623—1850 Otic. Ve vsi Z. bý
valo 9 svobodství.

Záhradí,

část města Litomyšle, která Kryštof Ota z Losu, 1573 Vilém Ma
lov ec, jenž ji připojil k Maršovicům.
Zahrádka, ves u Jindř. Hradce, snad V l. 1589—1850 patřila k Tloskovu.
táž, která slove 1292 Zahrádčice. Z. pa
Zahrádka trhová, městec u Ledče,
třila prvotně k Moravě, byla statkem 1353 prvotně ves, již daroval král Přemysl
založena ok. l. 1511 jako předměstí.

bratří Ctibora a Bořita, 1367 Petra Pe— (1219)kostelu Vyšehradskému. Ve
cence, 1378 Přibíka a Jana. Páni z Hradce, 14. st. vznikl hrad a městečko, jež měli
koupivše ji, připojili ji ke Hradci & tím obyčejně proboštové v nájmu od kapitoly.
přilnula k Čechám.
Z toho vznikaly spory, až konečně Z.

Zahrádka,
přísl. hradu

ves u Krumlova,starodávné 1376 kapitole postoupena a držena od
Krumlova. Dvůr zdejší da ní asi do r. 1421. Císař Zikmund zapsal

roval Petr z Rožem berka

ke špitálu Z. 1436 Mikuláši Trčkovi

z Lípy. Dr

Krumlovskému, takže zůstali ke hradu žena potom k Lipnici, od níž pak odtržena
jen 4 sedláci. Přísl. Krumlova byla do a přidána ke Světlé. L. 1582 ji Burjan
r. 1850.
T. 2 L. dědičně dokoupil. V 17. st. byla
Zahrádka, u Zahrádky, r. 1281 ves statkem o sobě, jenž později připojen
kláštera Vyšňobrodského, bezpok Dol. Kralovicům. Erb: červený štít a na
chyby nynější Hang
příč stříbrný pruh (H. Xll. 197).

Zahrádka,

ves u Teplé, jež se přip.

r. 1273 jako majetek kláštera
ského

Tepl

:: k němu do r. 1850 patřila.

Zahrádka (pův. U zahrady,
hrádky),

U za

Zahrádky,

n. ves v krajině jižně od

Čáslavě, která patřívala ke hradu Chlumu
a bvla již 1417 zarostlá lesem.

Zahrádky

(něm. Neugarten), ves pod

ves u Manětiny, jež se přip. Novým zámkem

r. 1183, jsouc majetkem křižovníkův

Svatomářských.

u České Lípy, [. 1376

statek Vítka Mnichovce

a 1424 jeho

Tehda byla pusta. syna Vítka. Zikmund a Vaněk, bratří ze

L. 1379 patřila k Podmoklům,taki v 16. st. Smojna, prodali ji 1450 Janovi ze Smi
:: asi do r. 1615; v l. 1615—1659 patřila řic, držena odtud k Jestřebí, pak k Ryb—
novu a Vítkovci a v l. 1560—1850 k N0
k Bělé a později k Nečtinám.
Zahrádka, ves u Milevska, odkudž vému zámku.

pocházeli Brusové

a Svojše ze Z. erbu

Zahradnice

sluly 1515 roztroušené

orlice. L. 1512 byla v společném držení živnosti u Děčína po obou stranách Labe,
Karlík'lů z Nežetic &Halašů z Ra a to po zahradnících, kteří tu bydlívali.

dimovic.

L. 1538 k. ji Adam Zahrá

Zahražany

(něm. Sums, ze starého
ves u Mostu, n.

decký

ze Z., jehož potomci tu do r. 1609 lokalu Zahražas),

seděli.

Odtud

z Bukovan,

ll. daroval kostel
od r. 1637 Doroty Ryte v Z. (1283) kl. Chotěšovskému.
Ně

byla

B 11k o v a n ský ch , klášter.

Míslopisnýslovnik: Část historická.

Král Václav
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Zahřivec — Zaječice

jaký čas potom založen tu klášter, jenž
se r. 1325 přip. Důchody k němu vy
cházely : panství Mostského hradu. Kl.
byl řízen převořišemi (1381 Kunhutou).
L. 1421 klášter zbořen, ale obnoven zase
hlavně pomocí Mostského měšťanstva. Po
zději usadily se panny pro bezpečnost
v městě, kdež si vystavěly konvent a kostel
na místě pozdější piarist. kolleje. Tento
shořel 1515, ale zase obnoven. Od králů
obdržel kl. majestáty na potvrzení svobod

l. 1523, 1539, 1570,1590,1629.l..

1542

k. ves Březno a 1558 osvobozen pro
chudobu od daní. L. 1616 měl klášter
24 poddaných. L. 1703 prý tu bydlelo
43 panen. L. 1769 zase klášter v městě
shořel a l. 1782 zrušen, Klášterství kou
pila Mostská obec (Cori, Brůx).
Zahřivec, n. ves a tvrz v okolí Tru
bína a Trubska u Berouna, od r. 1305

přísl. obce Berounské,
dyčí statek (1381 Boheš,
Chodour z Lokte). V 16. st.
dvůr, jenž náležel do r. 1586
a od r. 1586 k Točníku a
dvoru (H. Vl. 231).

břenic,

1503 Heřman z Rychnova, Dě

dici Bohuslava z Žeberka a manž. jeho
prod. Z. 1520 Vilémoviz Pernšteina
& patřily

308)

do r. 1850 k Bydžovu (H. V.

Zaječí (staroč. Zaječie),
ves 11Ne
veklova, již daroval prý Boleslav III. kla

šteru Ostrovskému.

Tomuto patřila

do r. 1420, pak uchvácena od světských,
držena 1495 ke Konopišti a v l. 1578
až 1850 k Tloskovu.

Zaječice (pův. Zaječici),

ves 11Na

sevrk n. s 2 tvrzemi, po nichž psali se
1319 Přibík, 1361 Albert. V 15. st. pa

třilyHolickým ze Šternberka,
.—

1480 vladykám : Kunčího

ok.

a pak ke

hradu Žumberku. L. 1529 přiděleny Pe

trovi Janovskému

ze Soutic, patřily

pak synu jeho Štěpánovi. Přiženěním do

stali 'se sem Robmhápové ze Suché
pozdějivla (ok. 1566). L. 1580 rozděleny na polo—

1454 Hynce vice, jež byly v držení Myškův ze Žlu
b_vl tu pustý nic a Kapounův ze Svojkova. Oba
k Popovicům
díly skoupil a vyženil (před r. 1685)
pak Královu Lambert Hřebenář z Harachu.

L. 1697 prod. Z. k Nasevrkům (H. I.
Záchlum (1410), název statkův, které 167).
měl klášter Strahovský u Krumlova.
Zachlum, Záchumo, ves u Stříbra, Zaječice, ves u Jílového, 1194 statek
(?), ve 14. st. sídlo pánů
v níž byl ve 14. st. farní kostel. Z. pa Martinův
tříval ve 14. a 15. st. obyčejně bohatým z Říčan a vl, ze Z, kteří drželi Před
hradí
a
Pňov.
1411 seděl tu Chval ze
měšťanům Stříbrským. Do 1. 1547 byl

v držení Stříbrské 0bce,'1. 1548 Stiřína, později Přezlečtí ze Sluh
prodán Janovi Drzdéři z Ěrádku (1462), 1530 Albrecht Troskovec
a držen odtud k Cebivi. Vl. 1712—1850 z Veleně. 1548Mikulášz'Brukšteina,
patřil k Bezdružicům. Fara zanikla za
neznámé doby.
Zachotín,
farní ves u Pelhřimova,
l. 1379 přísl. arcib. panství Řečického,
asi od r. 1420 k Pelhřimovu, v 16, st.
v držení Leskovcův a později zase přísl.
Červ. Řečice. L. 1718 tu vystavěn kosrel,
při němž zřízeny 1788 lokalie a 1858
fara.
'
Záchrašfany,
ves 11 N. Bydžova n.
s tvrzí, po níž se psali 1297 Buzek,
Všeslav a Křištan, 1318 Sulek, 1395
Přech. Tento a syn Petr byli předkové

Nepoliských ze Záchrašťan. Z. dr

pak Hrzkové

ze Mšena. Od těchkou

peny po r. 1577 k Pyšelům, k, nimž do
r. 1850 náležely.
Zaječice, ves u Borku, po níž se na—
zývali r. 1281 Benek a Vok ze Z. V 15.
a 16. st. patřily ke hradu Borku, 1578

odprodány Mikuláši Langovi : Lan
genhartu,
jehož potomci je ještě 1603
drželi. L. 1606 držel je Kašpar st. Bel

vic z Nostvic,

jehož syn Jan Krystyán

je 1620 ujal, ale prodal

Kurcpachův.

1621 do rodu

L. 1651 koupeny k No

vému sedlu a Eisenherku.

Zaječice,

ves u Mostu, jak se zdá, do

želi pak 1432—1468 Jan z Labouně, r. 1413 statek Vítka ze Všechlap.
1493 Jiří z Hustiřan, pak Jan : D0 L. 1613 patřily již k Bílině, k níž drženy

\
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do r. 1850. (Oddělením patřily 1637 až
Zakšínl ves u Dubé, jež patřila ode
asi 1647 k Patokryjí1n.)
dávna Berkům z Dubé. L. 1402 při
Zájezd, ves u Buštěhradu, 1318 statek dělena ke hradu Čápu, když však ten
Dobroslavův, Sudův a Benešův. Dvůr zdejší opuštěn, vystavěn nový hrádek na hoře
patřil křižovníkům u sv. Maří, jeden Hradištku nad Z., odkudž páni se psali
krejčí ke kostelu sv. Benedikta v Praze seděním na Z. V 16. st. držen Z. k Ber—
až do r. 1420. Potom byl Z. rozdělen šteinu a 1622—1850 k Dokzám.
a v zápisném držení světských, konečně
Zakšov, far. ves u Doupova, v níž
získán před r. 1614 ke Středoklukám byl far. kostel již 1352. Páne_m byl ok.
& s nimi 1645 k Tuchoměřicům.
1350 Mikuláš rodem ze vsi Kfelu, odkudž

Zájezdec, ves u Hroch. Týnce, jež se potomci nazývali Kfelíři ze Zak
byla 1318 na zemanské díly rozdělena. šova. Ti drželi Z. až asi do r. 1530,
Později patřil Z. klášteru v Tržku, pak jej měli Albert a 1544 Albin Šli
opanován 1421 od světských a připojen kové. V l. 1547—1850 držen k Dou—
k Podlažicům. Odtud 1539 prodán a patřil povu a tvrz zanikla. V 17. stol. zanikla
ke Hrochovu Týnci. V 17. st. byl samo fara a 1789 zřízena lokalie, jež 1857
statnýstatekHradeckých z Bukovna povýšena na faru.
Zákupy, Zákopy (něm. Rez'c/lstadt,
(ještě 1616) &připojen později ke Chrasti.
Zajíčkov, Zaječov, ves u Pelhři pův. Rz'c/zz'nstat), město, prvotně farní
městečko
a tvrz, kterou drželi 1359 Fryd
mova, jež se přip. 1203. L. 1352 držel
jej Pelhřim, avšak část patřila k Řečici. l1elm,Pavel a Ondřej bratří ze Sm ojna.
Tato držena k ní ještě 1487, avšak Oli. r. 1363 nabyl Z. Vaněk z Vartem
v 16. st. k Pelhřimovu, 1574 k Nové berka (T1364—1365), jehož rod (synové
Cerekvici a od r. 1584 k Bukové. Vla Jan a Vaněk, ok. 1380 Vaněk Bílý, 1389
dycká část držena po r. 1488 od Vej synové Janovi 1396—1432 Vilém, jeden

hákův

z Koutu.

Avšak již 1496 bylo z nich, 1427 Vilém ml. & Beneš) Z. ještě

tu také svobodství, z něhož povstaly do 1458 držel. Na poč. 16. st. drženy k Li
r. 1789 tři statky a chalupa. Ostatek pému, dostaly se 1502 za díl Petrovi
Berkovi z Dubé. Po něm patřily jeho
držen k Pelhřimovu.
synovci Zdislavovi (1518 —1553), jenž
Zákolany (pův.Zakolané), ves, jež vyzdvihl zámek. Dědili po něm strýci
se dostala r. 1282 kapitole
Vyše Zbyněk a Zdislav, z nichž onen Z. ujal.
hradské,
takže část držena ke Kolěi
& část ke kostelu v Budči. Kromě toho Po něm následovali Jan (1- 1578) a Václav
(T 1608). Po smrti tohoto prodány Z.
tu byly 1316 drobné vladyčí statky. Jiná JanoviNovohradskému z Kolovrat
část patřila do r. 1338 k proboštství
('i' 1613), jehož vdova 1614 svobody mě
Boleslavská mu. Kapitolníčást držena stečka
potvrdila. Tak i učinil 1620 syn
k Vyšehradu asi do r. 1420, vladycká
Zbyněk. L. 1621 vytluěeny Z. od vojákův
již 1401 ke Zvoleněvsi, část patřila k 11ej v.
knížete Krnovského. Po Zbynkovi (1- 1630)
purkrabství
a větší část dostala _se dědila
manželka Anna Majdalena z Lob
.po r. 1542 ke kostelu sv. Mikuláše v St.
kovic
(1- 1668), jež se vdala zase za
m. Praž. & patřila 1653—1850 k záduší Jindřicha Julia knížete ze Sas a z Lau
Matky boží v Týně.
enburka
(1- 1665\. L. 1639 vypleněny
Zakolnice,
jeskyně při řece Sázavě Z. od Švédův. Syn jejich Julius František
& také pomezní znamení, až kam sahal vyzdvihl 1683 nynější zámek & vl. 1681
kus Sázavy, klášteru sv. Prokopa patřící. až 1685 klášter kapucínův. Po jeho smrti
Zákraví, ves u Nového města n. M., (1- 1689) dostaly se Z. (1692) sestře jeho
r. 1358 a potom farní. Farní kostel stával Anně M. Františce, vdané za Filipa Vi
něco dále od vesnice )na kostelištic pod léma, falckrabě na Rýně a z Neuburka
Bystrým a nazývá se r. 1358 Děčín. Z. (1694) a po druhé za Gastona III., vel—
patřívalo ke zboží hradu Frymburka.
kého'vévodu Toskánského. Po její smrti
73*
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L. 1308 patřila Vít
('i' 1741) dědila dcera M. Anna Karolina šteru Zbraslav.
na Heřmanicích,
(: 1. manž.), vdaná kněžna Bavorská kovi ze Švabenic
(1- 1753). Po ní dědil syn Kliment Frant. jenž ji prodal 1399kl. Zderazskému.
vévoda Bavorský a po tomto Maxi Asi od r. 1421 držena k Litomyšli.
milian Jozef panující
vévoda Ba— Zalešany (pův. 2 ale š a n é), ves u Kou—
vorský (1770). Za předešlých zkoušely řimě, 1318 sídlo Vojslavovo. Ok. r. 1358
Z. od Prusův a vzbouřených sedlákův. dostaly se Z. kl. Skalickému,
avšak
V držení následoval napřed (1777) vévoda před r. 1436 připojeny ke Kouřimi. 1514
Karel z Zweibrůcken(1"
1795) a pak 'měl je Václav z Říčan a pak 1525 až _
Maximil.Jozef potomní vévoda Bavor

ský. Tento postoupil všech n. Lauen
burských statkův 1805 arcikn. Ferdinan
dovi, a ten 1814 velkému vévodovi To
skánskému. Tento uvolil se 1815 postou
piti Lauenb. statkův císaři Františkovi
pro mladého Napoleona, jenž se měl státi
vévodou Zákupským, ale že tento 1832
zemřel, postoupeny

1608 Horňatečtí

L

z Dobročovic.

1594 uvedeny v dědictví. Od r. 1608

patřily Mráckým

z Dubé,

připojeny

potom v 17. st. k Pyšelům a později ke
Svojšicům (viz Hist. sborník 1883, 240).
Zálezlice, ves u Mělníka, jež se do—

stala 1300 klášteru

sv. Jiří darem

od jeptišky Markéty. Po r. 1420 uchvátili
Lauenb. statky 18.47 ji Pražané a byla potom v zápisném dr

žení světských (1535 Vaněk Drnovský
1561 Kateřina z Újezdec,
-z Kařišova).
1586 udělaný: L. 1573 zastaveny Jáchymovi Novo

císaři Ferdinandovi a připsány císař

skému domu Rakouskému. Když z Brloha,

císař Ferd. 1875 zemřel, spadly na J. V. 1571 Václav Bílský

panujícího císaře. Erb
z Kolovrat a připadly
Modrý štít, v němž dvě věže s branami hradskému
otevřenými a krovy končitými sivé barvy k panství Mělnickému. Po zatopení;Do
a mezi těmito štítek Berkovský) zlatý ničky zřízen tu 1686—1689 kostel (B.
s černými ostrvamí p šik_em a křížem M- 384, 844).
Zálezlice, n. ves v okolí Přerubenic
přeloženými (H. X. 314).
Zákupy, n. dvůr u Sušice, nyní ná za Smečnem, 1318 sídlo Protivenovo, od
vrší mezi Sušící a Zdouní. Z. patřily ode ."' 1405 zboží Daliborovo z Kozojed
dávna kl. Břevnovskému,
spustly a 1418 Jana Puškáře, L.. 1432 patřily
v 15. stol. a prodány ok. 1525 dědičně Drslavovi z Malova r. Zanikly v 15. st.
k panství Rabskému.
a patřily v 16. st. k Přerubenicům.

Zálabí, Zálaby,

n. ves (samota) u

Zálezlice,

n. mlýn v okolí Mnichova

Pardubic, odkudž se psal 1440 Vítek. Hradiště (1556).
'
R. 1491 patřilo Z. k Pardubicům.
Zálezly, ves u Náchoda n. s tvrzí a ve
Zálabí viz Mnichovice.
14. st. farní ves. Držiteli byli 1357—1.361
1367 Nevlas odtudž
Zalažany (pův. Z al a ž a n é), ves u Vys Albert ze Skalice,
Ná
Mýta, jež se přip. r. 1167. Vladislav I. a 1371 Ješek z Lichtenburka
daroval tu roli šašku svému Dobřatovi, stupce jeho Hynek z Dubé a z Ná
kterouž daroval Vladislav Il. klášteru Li choda přivtělil Z. k panství Visembur
tomyšl. Část patřila 1470 k Domanicům, skému, s nímž k. k Náchodu. Fara za
1509 k Jestřibci, k tomuto 1543 ves celá. nikla bezpochyby v 17. st. Kostel chatrný
Byvši prodána dostala se 1569 Janovi r. 1783 zbořen a do r. 1822 nový vy
Jakšovi z Tisové. Od 17. st. do r. 1850 stavěn (H. V. 53).
patřila ke Chrasti.
Zalezly (pův. Zalezli), ves u Lito
Zálesí, ves u Králové Dvora, nazývala měřic ve farnosti Proboštovské, jež patřila

se dříve Zálezly.

Patřila asi do r. 1530 r. 1186 a 1194křižovníkům Svato
ani ji byli obdrželi od Meška
a Hroznaty z Peru ce, což také 1238

ke Vřešťovu, později k Velehrádku a od mářským,

r. 1657—1850 k Poličanům.

Zaleš i Zalší

(prv. Zaoleš),

ves potvrzeno.

uVys. Mýta, jež se dostala r. 1292 klá

Jeden osedlý patřil 1218 ka—
pitole Litoměřické. V l. 1357—1376 pa—
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Pražské a potom

_ke Brocnu. L,. 1383 byly přísl, hradu
Střekova a to až do r. 1850.

Zalezly, ves u Ústí n. L. při řece Labi.
kterou daroval král Vladislav ok. !. 1142

kl. Dokzanském

u. Tento byl v jejím

Zálší (prv. Zaolšie),

ves u Bechyně,

jež se přip. r. 1291 jako přísl. Skalice
a Sepekova, pak v l. 1291—1307 bi
skupství. Od r. 1307 patřila k panství
Přiběnickému. Jiná část patřila do r. 1292
Víckovi a pak přip. také k biskupství.
Oboje patřilo od 16. st. k Bechyni, pak
1551 atd. k Podboři a konečně k Opo

držení 1226 a 1273. L. 1393 patřila část
k Dubici, s ní připojena k Řehlovicům
& s nimi 1629 ke“ Hlíňanům. ke kterým řanům. Jiná část.patřila ke klášterství
do r. 1850 patřila. Jiná část patřila ke Milevskému (1437—1581 ke Zvíkovu).
Zálší, farní ves u Veselí n, L., do
Krupce, od níž prodána 1580 obci Ústské,
avšak v l. 1610—1850 byla v držení r. 1354 přísl. Jindř. Hradce a odtud Bu
obce Litoměřické.
kovska. Asi od r. 1430 drženo ke Tře
V 16. st. patřilo ke Bzí a odpro
Zalezly, ves u Volyně n. s tvrzí, sídlo boni.
dáno 1586JiříkoviVratislavovi zMi
1370 Jana Grafa, 1376 Drslava, 1386 až
1420 Sulkovo. Později seděli tu Horči trovic, který přikoupil 1592 dva dvorce
cové z Prostého, nazývajícese odtud od Jeronyma Hozlaura. Vratislavové a Dí
Zálezskými.
Když 1583 vymřeli, vy renští páni byli tu vrchností do r. 1850
ženil Z. Vratislav ml. z Mitrovic,
jenž a velkostatek patří jim posud. Václav
Ignác hrabě V. obnoviv 1724 Bukovskou
je prodal 1597 Jindřichovi Hysrlovi
z Chodův. Po rodině té následovala faru, přenesl ji ke kapli sv. Václava v Z,
1618 Anna Říčanská a přiženilise sem kteráž pak na kostel přestavěna. Kostelní
potom Markvartové z Hrádku. Po knihy založeny 1724 (T. B. 140).

nich dostalyse Malovcům z Chýnova.
patřily pak do r. 1705 k Vysokému dvoru,
odtud až do r. 1791 k Černěticům a'do
r. 1850 ke Lěovicům (H. K. 276).
Zalezly. ves u Stříbra, 1379 z části
Otíkova, 1403 Petrova a Hynkova. L. 1413

Zalužany (pův. Zalužané

za

luhem bydlící), ves u Chabařovic. Hanuš

Kaplíř

ze Sulevic

daroval tu 1397

plat ke kostelu ve Rtyni. V 16. st. pa
třily k panství Teplickému a později
k Trmicům.
Zalužany, ves u Mirovic n. s tvrzí,
seděl tu Petr z Hrá dku a 1438 potomek do r. 1291 přísl. hradu Kamýka, pak kl.
jeho O:ík.-V 16. st. byla ves pustá, patřila Ostrovského
a od r. 1313 zase Ka

1510—1704 k Jivjanům a 1704—1850 mýka. Okf ]. 1350 dostaly se Divišovi
ke Kladrubům.

a Špacmanovi z Kostelce,

Zalezly,

1418 je měl

ves u Chomutova, která pa— Jan Šic z Drahenic.
Pozdějibyly roz
Držena děleny, ale sceleny po r. 1491 skrze Je
odtud ke Škrlím a patřila k Oseku až do žovské z Lub. V l. 1528—1623 pa
r. 1850.
třily Loubským
z Luh (1528 Vilém,
Zálezly viz Zálesí.
1560 Adam, 1582 synovci). Od r. 1623

třila l 1341 kl. Oseckému.

Zalmanov

nedobře,lépe Žalm ano v. následovali hr. ze Šternberk a (až
(staroč.i Zale 1714), pak Kocové (až 1782) a Hild
prandtové.
L. 1804 k. od Karla kníž.

Zaloňov, Zaluňov

něv), far. ves u Jaroměře, v níž byl far.
kostel před r. 1363. V Z. seděli 1363
Vícemil ze Lhotky a Rupert ze Z., r. 1372
Jan z Litětin, zeť Vícemilův a sirotci
Rupertovi, \; 1. 1378—1395 Mikeš ze Z.
a r. 1404. Hynek z Lična. V 15. st. na
zývali se odtud zemané ze Z. a od 16. st.
až do r. 1850 patřila celá ves k Žirči.
Fara zanikla v 17. st., ale r. 1785 tu du
chovní správa obnovena.

ze Švarcenberka

a drženy odtud

k Orlíku (H. XI. 75)

Zalužany,
ve

dvůr u Kosmonos n.s tvrzí,

14. a 15. st. statek

vladyěí, avšak

rozdělený (srov. Tomkovy Děje Prahy
Ill. 429, 432). Po r. 1500 statek samo
statný zanikl (H. X. 224).
Zaluží, ves u Roudnice, již daroval

král Václav II. (1295) !( biskupství.
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Odtud držena k Roudnici kromě části, vinkám, pak do r. 1545 k Benátkám,
která patřila k Vetlé,_ale 1338 také kou odtud ke Vrutici a později ke Všelisům
pena ke špitálu Roudnickému. Přísl. Roud (B. M. 848).
'
nice bylo Z. do r. 1850.
Záměly. Z á m ěl e, ves u Kostelce n. 0.,
Zaluží viz Hrádek u Hořovic.
která byla v l. 1356—1850 příslušenstvím
Potšteina.
Zaluží, ves u Soběslavě, v 15. st. vla
Zamlekov viz Zavlekom.
dyčí statek, jenž k. 1554 k Budislavi. Při
Zamlyní, 7amlyňany (staroč.Za
dělení 1573 dostali je bratří Jan &Jin
dřich Tučapové z Tučap a později mlyněné), ves u Lnář, jež se připojila
Svato
onen sám ('i- 1592). Pak následovali : té r 1228 mezi statky kláštera
L. 1381 odumřel tu statek
rodiny Jindřich (1- 1596) a Václav, jenž jirského.
Z, zase k Budislavi připojil (H.“ IV. 92). po Bohunkovi L. 1398 patřilo Z. bez
Zaluží, n. ves a tvrz u Bělčic. kdež pochyby ke Lnářům, jistě však vl. 1465
seděl před r. 1406 Vojslav. [Odtud se až 1480.
psali 1457 Mikuláš Smysl ze Z. 3 Pod
Zámost, Zámostí,
ves n. městys
horští ze Z. V 15. st. spustlo Z. a drženo u Boleslavě Ml. Po ní nazývala se 1361
ke Koupí. Při dělení 1568 dostalo se až 1430 fara Zámostská, avšak kostel
Jindřichovi z Běšin (1' 1597) a 1608 byl v Podkrnsku Z. bylo přísl. Hrádku,
který stával nad ním; po zakoupení to—
.k Bělčicům 'H. X. 266).
(.,Zaluži n. ves u Lipého, v těch místech hoto drženo v. l. 1545—1850 k No
kde stojí nyní tak zvané Buschhžiuser. vému Stranovu a jen, část 1576 k Bo
leslavi.
Ve 14. st seděli tu Kamýkové z Po

kratic, 1400 je držel Václav Kluk ze
Zámost, Zá m o stí, část městečkapod
Stvolenek
a jeho potomstvodo r 1440. Hlubokou na pravém břehu Vltavy. Když
L. 1455 bylo již pusté a připojeno potom r. 1351 Jindřich z Hradce část Rakous
k Rybnov.u
poplenil a domů se vracel, „táhli za ním
Zaluží, něm. Malt/zeuer (dříve i Mel Rakušané & podstoupili ho bojem u Z.
teuer), ves u Mostu n. s tvrzí. Z. patřilo Jindřich poražen a jat , ale Rakušanův
1333 ke Kostomlatům a bylo později mnoho padlo.
manstvím ke hradu Oseku. K poč. 16. st
Zámrsk, far ves u Vys. Mýta (již 1349
drželi je Vřesovci, 1535 prod. Jiříkovi farní) n s tvrzí, na níž seděli 1405 Petr,

z Harče

(Hartisch), jehož potomci je do 1434 Václav, předkové Zámrských

r. 1623 drželi. L. 1613 osvob. od manství.
V 18. st. přip. k Duchcovu.
Zaluží, n. Véska u Neveklova, 1285
sídlo bratří Svatoslava, Miroslava & Při
byslava.

Zalyně, ves u Lišova, 1371 statek
Frankův & 1452 Petrův, avšak část (v Za
lyních) patřila 1419 k Ledenicům a potom
1424—1850 ke Třeboni, ostatek 1487
Klarycům, 1521—1623 ke Zborovu. Třetí
část patřila 1490 k Vidovu, celá pak ko
nečně k Třeboni.
Zamachy, ves u Mělníka, 1293 přísl.

ze Z., kteří Z. asi do roku 1513 drželi.

L. 1468 vypálen od Uhrův. Po Slepo

tických

následoval?1533 Lukavští

z Lukavice

(Jan “|- 1547, Heřman-]

1570, Jan 1613, tohoto synové). L. 1622

zabrán Karlovi Kapounovi ze Svoj
kova. Vl. 1640drželi jej l,.ibšteinští
z Kolovrat

(Albrecht "r 1648, Albert

1- 1657, Le0p. Oldřich 1675, tohoto sy
nové, 1704 Jan Norbert, jeden z nich
1“-1736, Jeroným 1- 1750, Rudolf-f 1772).
R. 1768 narodil se na zámku Ferd. hr.
z Bubna, podmaršálek, 1- 1825). Statkem
Mělnického hradu, avšak od 1'. 1321 zá pozemským byl Z. do r. 1850 (H. I.

stavně pp. ze Zvířetic,

od nichž pro 225).

dány ok. l. 1405 Alšovi z Dubé. Tomuto

Zamysličky (prv. Z a 111
y 5 li c i), druhdy
1420 znova zapsány & drženy v 16. st. i Nezamysličky
(jako Pomuk a Ne
ke Vtelnu. V l. 1565—1850 patřily zase pomuk), samota, n. ves u ejkov, jež se
k Mělníku. Zámašky patřily 1538 k So přip. 1396. Bývaly tu zemanské statky,
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Z. byla později předměstím
jež skoupeny. Patřily pak 1539—1623 z Pokratic.
k Čejkovům & 1623—1850 k Nalžovům. Litoměřickým.
Zásada, ves u Želez. Brodu, po níž
Zámyslov, n. dvůr u Libřc (u Prahy),
který býval přísl. Libře. V 16. století se psali 1362—1385 Pešek Ocas a pak
synové jeho Petr (1- 1371), Jan Ocas
byl pust.

Zámyslov,

n. krčma na Fidrholci, až (1382—1396), Jan Lyšec (1395—1416),

do r. 1587 přísl. Síbřiny & pak Koloděj. Hereš (1385),

Ješek Kozel (1382), Jan
Čouch (1382—1408) a Jan Kyjata (1394
Zapy (pův. Zapi), městec u Brandýsa až 1421). Čouch ji připojil k Navarovu,

Zany, t. j. Žany=Mžany.

n. L. Z. přip. se v zákl. listu Boleslav.
(1o54), lze—důvodněji vykládati na Zepce
(či Malé Zapy). L. 1318 měl Z. Vznata,
1329 jeho tři synové a potom jich po
tomci, čímž Z. děleny na statky. Tehda
tu byly fara a tvrz. Část Z. koupil Mi

k němuž až do r. 1850 patřila.
Zásada, ves, kterou Zbraslav z Mile
tína (ok. 1240) manž. Domaslavě odkázal
snad v krajině u Miletína.
Zásadka, dvůr a zbořený hrad u Mn.
Hradiště, jehož starší dějiny jsou málo

byl Jan (1- r. 1517). Asi od r. 1517 držel

ckovi z Daliměřic.
Později měli ji
Hrzanové z Harasova (Václav,1520

kuláš Heklík a stal se předkem Zap známy. Do r. 1452 patřila Čouchům
sky'ch'ze Z. Posledním držitelem z nich ze Zásady a 1490 Markvartovi Fry

tu část MikulášZub z Landšteina

& koupil tvrz s částí Z. od Vrabských Jan) a po nichVaněurovéz Řehnic.
& Všeslava Vyšehněvského. Celé Z. držel Po vystřídání jiných dostala se Hedvice
(T 1592) a dědictvím dceři
po něm syn Ondřej a prodal je 1560 Smiřické
MikulášiBryknárovi z Brukšteina její Kateřině. Tato prodala Z. (1604)

a tento je vzdal 1586 císaři

Rudol

VáclavoviBudovci z Budova. Po smrti

Od té doby patřily k Brandýsu až tohoto (1620) zabrána a přip. později ke
do r. 1850. V 17. st. sklesly Z. na ves kníž. Frydlantskému jako manství. Patřila
nějakou dobu rodině Clary a přip. 1695
a pozbyly fary. L. 1788 zaříz. tu lokalie,
k panství Hradištskému (H. X. 133).
která brzo zanikla (M. B. IV. 39).
Záskalí, n. véska (1 osedlý) mezi Mil
Záříčí, n. ves v okolí Onšova, již 1534 čínem a Smilkovem (1379 les), patřívala
pustá. Pustina se nazývala 1580 Zářicko k Milčínu. L. 1686 byla pusta.
(Zářičsko)
Zásmuky, městečko n. s tvrzí, 1285
Zárov, chybné pojmenování vsi, řečené sídlo Sulislavovo. Od 14. století seděli tu
německy Soor (u Trutnova), správně Žžár Zásmučtí ze Zásmuk, kteříse na
neb Žďár.
několik pošlostí rozvětvili. Podací farního'
Zároždice (pod Zaroždicí), n. dvůr kostela bývaloproto děleno na části (1378).
v okolí Černivska. Držitelé byli služebnými Ke konci 15. st. sceleny ZVDrželi je pak
many ke hradu Zvíkovu. Popluží pustého od r. 1508 Popelové
z Vesce, 1531
fovi.

dvora 'patřilo do r. 1540 ke Zvíkovu &pak Jiřík Želenský,
k Uzenicům.

Zarubín,

1526 Štěpán Anděl
z Ronovce, pak páni z Říčan (Adam

n. ves u Luěiště (Spál. Po 1“ 1552, Zdislav). Od roku 1583 patřily
říčí), která patřila r. 1391 k Poříčí, po Vchynským
(Jan 1- 1590, synové, 1610
r. 1465 byla vypálena a ještě se r. 1601 Radslav, pak Jan Oktavian). Od Václava
jako ves pustá přip.
Michny k. Z. Jan Rudolf ze Štern
Zásada, n. ves, nyní část Litoměřic. berka, jehož potomci tu byli vrchností
Kníže Zpytihněv daroval Z. ok. r. 1057 do r. 1850. Svěřenství 1701 zřízené patří
Litoměřické. Starobylýpotomstvu dosud. L. 1692 založen tu
sv. Vojtěcha byl ve 14. a 15, st. klášter františkánův. Erb: Na modrém
podacím panským, zejména 1363 Jana štítě dvě stř. věže s okny, cimbuřím, červ.
střechami a zl. makovicemi, mezi nimi
a 1370 Jana Gasta z Vartemberka

kapitole

kostel

a z Děčína

a 1394—1417 Kamýkůvlotevřená

brána, v níž jest orlice z polo
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vice stř., z polovice červ. se zl. pružinou
(H. XlI 235).

a ve 14. st. pražských měšťanů o d V ěže.
Část byla kl. sv. Ambrože a zapsána

Zátava,Zátav, Zátaví (staroč.Zao 1437 Janovi z Černína.

V 16.-st. pa

ves u Písku, jež se 1332 přip. třila část Chvatěrubům & duchovní část
1548 přikoupena. Jiná část patřila do
byvši k městu Písku zůstala v držení r. 1571 ke Kozomínu a vl. 1571—1850
jeho až do roku 1547. Ferd. I. prodal ke Chvatěrubům. Část byla v 16. století
Z. 1550 Jindřichovist. ze Švamberka
statkem o sobě, na němž seděli Tetau
tavie),

B_vla prvotně na království, ale přidělena

Držena odtud ke Kestřanům a v l. 1700
až 1850 k Protivínu.
Zátlukpy, n. tvrz a dvůr u Poličan,
nyní les mezi Zábřežím a Zálesím.
L. 1396 měl je Čeněk. L. 1496 držena
tvrz pustá k Plesu a 1521 patřila pustina
Z. ke Vřešťovu (H. V, 168).

Zátoň,

far. ves u Krumlova, prvotně

název lesa,

který

dal

kníže

Břetislav

rové a Saskové

z Vácovic (1571),

patřila 1589—1763

ke Klomínu a pak

Čechočovští

tu měli tvrz. Tato část

k Jeviněvsi (B. M. 849

Zavadilka,

oblíbený název hostincův

o samotě stojících.

Záves viz Závsí.
Zavěšín, lépe Zavišín.

Zavidov,

ves u Rakovníka, l. 1360

(1037—1055)klášteru Ostrovskému. a 1460 přísl. hradu Týřova. Od něho
Tento tu vystavěl před r. 1310 klášterec
s proboštstvím. Probošty a faráři tu byli
Jan do r. 1360, 1360 Martin a Jan (za
sebou), 1360—1376 Mikuláš, 1376 Jan,
pak Linhart ('i' 1383), 1383 Bedřich
a Pavel, pak Mikuláš, 1390—1402 Jin
dřich, 1402 Mstislav, 1407 Jan, 1409
Bohuslav, 1418 Jan, 1449 Jan Bítovský.
Král Zikmund zapsal Z. 1421 Jindřichovi

oddělen v 16. st. ke Kožlanům, k. 1603
ke Chříči a prodán 1606 ke Krakovci.
V l. 1644—1731 patřil k Petrovicům,

1731—1850 ke Kolešovicům.
Závidov, n. přísl. koruny České jež
ponecháno 1459 při Sasku

Zavíšín Zavěšín, ves u Bělčíc,v níž
měl Rac (1318) statek. L. 1436 držel jej

L. 1539—1623
a Buškovi z Drahova
a 1422 Mater patřila část k Bělčicům a potom ke Lná
novi z Ronova.
Dědic tohoto Čeněk řům_ V jiné části seděl 1615—1628 Jan

: Klinšteina

Přibík ze Švihova.

odevzdalZ. 1460 pánům Janovský z Janovic.
Zavišín. Zavišíno, ves u Teplé, jež
se přip. 1273 jako přísl. kláštera
Te

Krumlovským. Část Z. patřívala do roku
1421 k Záchlumí kláštera Strahovského
a byla od roku 1421 též zápisnou. Papež
Innocent Vlll. spojil klášterec Z. s klá
šterem Výtonským, tak že zrušen (1491)
a zůstala tu jen fara. Z. se v l. 1578 až
1590 poněměil (T. E. 316).
Zátoň (něm. Eóemm, prvotně Eóe
naner Haf), véska blízko předešlé, 1376
statek Zitvina. syna Řehoře : Heršlaku
Dvůr Z. patřil v l. 1490—1624 k Paso
varům a v l. 1624—1850 obci Krum
lovská, která udělala z něho vésku.

plského.

K němu patřila do r. 1850.
držena zápisně'
k Be
d

V l. 1530—1547
čovu.

Zavlekom, Zamlekov, Zavlekov,
far. ves u Planice, n. hrad, 1374 statek

Dluhomilův Tehda tu byl farní kostel
Z. drželi 1394 Bušek, 1402 Jan z Her
šteina
& jeho potomci. Ok. r, 1480

prod.PůtoviŠvihovskému
berka.

: Rvžem

Břetislav, syn tohoto, prod. Z.

1544Jan0viDl'ouhoveskémuz Dlou

Zatopený kostel (lat. Submersa hé vsi, jehož potomci (1595 synové, pak
ecclesia),

n. far. kostel, jenž postoupen Jiří sám, 1637 Jiří Mikuláš) tu do roku

r. 1349 k biskupství Litomyšl. Ležel někde
mezi Hlinskem a Zámrskem. Totožnost
jeho s nějakou pozdější farou nelze do
kázati.
Zátvor, ves u Mělníka, jež se přip.
r. 1275 jsouc statkem Šalomouna vikáře

1669 seděli. Drželi jej pak 1669 Diviš

Lev Žakavec,
Doudlebská,

1689 Lidmila Veronika
pak se vystřídaloněkolik

rodin až do roku 1739. Potom přip. Z.
k Nalžovům. Fara zanikla asi 1. 1623.
L. 1786 tu zřízena lokalie a 1827 fara.

Závorník — Zbiroh
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Nový kostel vysvěcen ]. 1773 (H. IX. 260, patřilyke klášteru sv. Jana naSkále
a od r. 1805 byly v držení rodu Švar
T. 13. 244).

Závorník: Javorník.

cenherského

(H. XI. 77).

Závory, snad někdy vesnice v okolí
Zběř, ves u N. Bydžova, jež byla 1. 1332
Dubé. L. 1402 byly tu role rozprodané, a až do 16. st. přísl. Vysokého Veselí.
jež patřily ke hradu Čápu.
Ke sklonku 16. st. oddělena a byla statkem

Závrš, Záv rší, dvůr u Kostelcen. 0., Vácslava Dohalského

z Dohalic

jenž vznikl v místech vsi Dřela skoupené (1' r. 1617) a potom jeho synův. L. 1628
a na popluží svedené. Založen byl od k. Z ke knížectví Frydlantskému, po jehož
vrchnosti P01šteinské, prodán s tvrzí 1603 zrušení darován H. Nid rum ovi (1640).
Kateřině Hrzánové, po níž následovali Později patřil k Milčevsi.

1604 Jan Kapoun aJan ml.z Bubna,

Zběšice (půV. Stběšici),

ves u Be

Tento připojil Z. k Borovnici (H. II. 32). chyně, jež se dostala r. 1291- k biskupství
Závsí, n. ves v krajině Strakonické, a od něho postoupena 1307 k Přibě
1370 statek Bunův a Ctiborův, avšak tu nicům. Po zboření Přiběnic a koupení
seděl také Smil, po němž prodán statek Dobronic připojeny Z. k těmto a zůstaly
1380 Ondřejovi z Kestřan.
jich přísl. až do spojení s Bernartickým
Zbečník, ves u Náchoda n. s tvrzí, a Opařanským panstvím.

1422 statek Hanuše z Adršpach u, jehož
pozůstalost

Zběšičky. ves u Bernartic, sloula pr
pak Kděšice, v 16. st.
dostala se 1465 Bohunkovi votně- Kděšici,
do r. 1850 byl přísl. Zděšice i Kděšičky a nynější své jméno
obdržela teprv v posledních stoletích. Z.

z A. Od 16. stol.

Náchoda.

Zbečno(pův.thečno,

Stebečno), dostalyse1215klášteru Milevskému

far. ves u Křivoklátu, n. oblíbené sídlo
knížat, položené mezi rozsáhlými lesy da
leko po obou stranách Mže se prostíra
jícími. Kosmas proto mluví i o Krakově
i 0 Libušíně, že byly u Zbečna. Podle
staré pověsti obdržel Dovora, který knížeti
Jaromírovi život zachránil, hodnost lovčí

patřil ve 14. st. k arci
biskupství a byl zemanským statkem (1353
Chval, 1365 Oneš, 1365 Ota). Ze zeman
ských statkův povstala svobodství. Qu
chovní část d1žena v l. 1420—1575 ke
Zvíkovu a v l. 1575—1850 k Veselíčku.
Zbiňov, n, ves v okolí Bukové a Ostro—
při Z. pro sebe ipro potomky, tehdá vec (u Pelhřimova), jež náležela 1203
úřad dvorský nad jiné důležitý. L. 1100 k farnosti Rynarecké.
21. prosince kníže Břetislav raněn v okolí
Zbiny, Zbinný (něm. Birmy, staron.
smrtelně; kníže Vladislav slavil tu 1124 Ludwzlgesdarjf), ves u Dubé, jež dána
vánoční svátky. Také kníže Bedřich tu roku 1293 ke kostelu v Podbezdězi. Ves
1183 a 1184 v knížecím dvoře bydlíval. rve Zbinnémc patřila v 16. st. ke hradu
Král Jindřich tudy (1316) z Čech utíkal. Bezdězi.
Ve 14. st. byl tu farní kostel, jehož po
Zbiny, n. tvrz, dnes les Zbinsko (Pinz
dací náleželo králům jako pánům Křivo kay) u Kuřích vod. O osudech jejích není
klátu a Z. bylo tehdá městečkem. V 17. st. nic známo (H. X. 166).
skleslo na \fes.
Zbiroh, ves a zboř. hrad u Železného

Zbenice, Zbynice,

z části. Ostatek

ves u Mirovic n. Brodu, majetek Markvarta z Vartem

s txrzí, 1293 statek Hrona a Dětmara. berka, jemuž 1388 vzat. L. 1439 drželi
a Jan, syn jeho.
Ve 14. st. tu byly vladyčí statky, z nichž jej Ota z Bergrova
jeden patřil 1453 k Holešicům. Celé Z. Po tomto následovaly 1458 sestry jeho
drželi 1510 Hynek aJan bratří Šicové, Žofka & Dorota. Pustý hrad připojen
od r. 1547 Bukovanští z Bukovan k panství Skalskému. Před r. 1613 vznikla
víska pod hradem (H. X. 207).
(až do r. 1609). Po Vilémovi Šleglov
Zbiroh (obecně Zbirov, ale ve Zbi
ském dědila vdova a k té se přiženil
Jindřich z Bynu (1-1663), jehož potomci roze),_ městečko a hrad, od nepaměti
tu do r. 1741 seděli. V l. 1758—1785 panské sídlo, jež měl 1230 Chřen. Po něm
.
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následoval ok. r. 1238 Břetislav (z Ry Krumlovu. Okolo l. 1625 zanikla fara
žemberka), jehož syn Děpolt (1251 a spravována z Volar. l.. 1702 založeho
až 1282) bezpochyby hrad ustavěl. Ok. tu samostatné kaplanství, 1741 založeny
r. 1327 držel jej Oldřich ze Žebráka,
kostel. knihy, 1786 lokalie. Fara je te
od něhož koupen ke království. L. 1336 prve od r. '1891.

darován Petrovi z Rožemberka,

jehož

Zbohy viz Bohy.

Zborov, ves u Budějovic, jež byla do
potomci (1347 synové, 1390 Jindřich,
1412 Oldřich) jej do r. 1431 drželi. Vý r. 1492 v držení měšťan Budějovských

měnou dostal se Kunatovi Kaplíři a :: 1521 Václava Robmhápa z Suché.
Václavovi Hájkovi
ale měli jej později Od něho k. jej 1555 Jiří Kořenský
Hanuš z Kolovrat
a syn jeho Hanuš, z Terešova
(+ 1568), jehož potomci
jenž 1465 kapli v hradě vystavěl. Asi (Karel 1- 1619, Jiří Oldřich “j 1645, Karel
r. 1477 pr. Z. Jaroslavovi a Zdeslavovi 1 1704) jej do roku 1709 drželi. T. r.
br. ze Šternberka.
Od jich dědicův koupen k panství Třeboňskému od Maj
prodán r. 1505 Václavovi Popelovi daleny vdovy, na místě dcer N. tu byla

z Lobkovic,

po němž následovali 1536 tvrz (H. 111. 198).
Zborov, ves u Plánice, jejíž starobylý

synové Ladislav a Jan, 1565 synové to
hoto Mikuláš a Ladislav. Tento ujav Z.,
sám přišel o něj l. 1593 a vzat zase ke
království. Od r. 1620 sedávali tu často
vězňové z vyšších stavův. Až do r. 1865
byl velkostatek státním jměním, Město
stalo se 1850 sídlem c. k. úřadův. Ve Z.
narodil se J, V. Sládek (1845). Erb: Na
stříbr. štítě červená růže se zl. jádrem
a zelenými lupénky (erb pp. z Rožem
berka — H. Vl.
Zbislav, far. ves u Čáslavě, jež se přip.
r. 1131 jako přísl. zboží Jes1b0řiekého
L. 1267 sídlil tu Velislav. Ve 14. st. byl
tu farní kosrel & Z. byla dílem v držení

kostel

byl před r. 1367 farním. Kostel

postavili bezpochyby opatové

Nepo

muětí, jimž Z. od nepaměti náležel. Z.
patřil po zboření kláštera ke hradu Ze
lené hoře. Od něho přidělen 1584 k Pla
nici, k níž do r. 1850 náležel. V 17. st.

fara zanikla.

"

Zborovice přední,

ves u Strakonic,

kterou konvent Strakonický před r. 1318
zakoupil. Od 14. st. přip. se tu farní
kostel. Konvent zastavil Z. 1. 1503, avšak
zase vyplatil, V l. 1569—1850 drženy ke
Strakonicům. l.. 1748 založen nedaleko
kostel řečený Podsrp, dokonán 1775
kl. Sedleckého,
dílem zemanském. a opatřen duchovní správou.
Zborovice viz Borovice.
Onano část patřila od r. 1436 k Žehu
šicům, k nimž i zemanská část připojena.
Zboží, Kamen né Z., ves u Nymburka.
Kostel a ves byly přísl. Žehušic do r. 1850 V l. 1495 patřilo Z. ke Kostomlatům
kromě _l. 1658—1695. Kromě toho byl & drženo v l. 1548—1850 k Lysé. Pří
samostatným statkem mlýn v Z., který jmení K. vyskytuje se od r. 1647.

měli v 16. st. Chotouchovští

bo vic, pak Lukavečtí.

z Ne

Zboží Velké,
pravém

Zbislavice, Zbislavec,

ves u Poděbrad na

břehu Labe. V l. 1345—1850

ves u Ro přip. se jako přísl. hradu Poděbradského.

nova n. D., jež se přip. 1316 jako sídlo L. 1420 26. prosince poražen tu Hynek
Heřmanova. Větší část patřila do r. 1596 z Poděbrad od Němců.
k Lichtenburku a v 1.1596—1850 celá
Zboží, ves 1.1 Habru, jež patřila do
ves k Ronovu. Část měl 1554 Aleš Chu r. 1307 ke Smrdovu a odtud bylo ma

chelský z Nestajova.
Zbitiny (ZbytinyP),

chatic,

jetkemkl.Vilémovskéh0. Předr. 1419
far. ves u Pra zastaveno Benešovi z Tupadl, ale vy

v níž byl far. kostel ve 14. st. baveno později od Trěkův, drženo pak
Z. založeny byly na klášterství
K0 do r. 1561 k Lipnici a odtud ke Světlé.
runském al. 1395 byla tu kromě far. Ke konci 17. st. odděleno a bylo samo
kostela kaple poustevnická. Asi od r—.1421 statným statkem, jenž ke sklonku 18. st.
drženy k Husi a vl. 1444—1850 ke přikoupen k panství Habrskému.

Zboží — Zbraslav
Zboží, n. ves v okolí Blovic. L. 1555
byla již pustá a patřila k Nebílovům.
Zbožíčko (dříve Z b o ži ce), ves u Nym
burka, 1410 majetek Všebora z Chrástu,
pak od r. 1492 přísl. Struh a v l. 1555
až 1850 Benátek.

Zbožná, Božná

(pův. Božsko?),

ves u Lovosic, jež se přip. v zákl. listu
Litoměřickěm, ač je-li totožná se vsí,
která se tam nazývá na Božstě (1571
slove na Zbožný). Z. patřila do r. 1528

lt Ostrému, 1528—1653 k Újezdu, 1653
až 1850 k Lovosicům.

Zbožnice (staroč.Zbožná Lhota),
ves u Benešova, l. 1342 přísl. újezdu
Vladislavského, s ním později hradu K0
stelce a v l. 1495—1850 Konopiště.

Zbožnov, pohodnice u Senetína (Kutné
hory), n. dvůr, který patřil k Paběnicům
a pak zpustl. L. 1487 nazýval se tak
jen rybník.

Zbraslav,

chybně Kamenná

podle

něm. Ober Steindórfel, ves u Kaplice, jež
založena byla před r. 1281 Zbraslavem,
který tu také obýval. Jindřich z Rožem

berka daroval Z. (1281) klášteru
Vyšňobrodskému,
ale před r. 1379
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arch. [. 74), Stavba kláštera počala l. 1297
a konečné jeho nadání stalo se 1. 1304.
Zemřelí členové král. rodiny od r. 1294
ve Z. pochováváni. Tak se staloi s mrtvo
lami Václava II. (1- 1305) a Václava Ill.
(j“ 1306). Po roce 1306 zkoušel klášter
velké útisky od šlechty. Po Kunrátovi ná
sledoval 1312 Ota (1' 1314) a po tomto
dotčený Kunrát (1314—1316), Nástupce
jeho Petr Žitavský napsal zajímavé leto
pisy té doby. L. 1330 pochována tu krá
lová Eliška. Po Petrovi opatovali Křištan
(1339), Jan I. (1340), Michal (1348)
a Jan II. (1354) Tento postoupil rozsáhlé
panství Landšperské biskupovi Litomyšl
skému směnou za vesnice klášteru bližší
(1358) Po Janovi následoval Jan III.
(1304) a pak Heřman (1368—1380)
a Jan IV. (1380—1396). Za tohoto tu
pohřbena královna Johanka (1- 1386). Ve
14. st. napsal jeden z opatův spis Malo
granatum, po celé střední Evropě rozší
řený. Po Janovi následoval opat Bedřich
1396—1415 a po tomto Jan V. Za něho
tu pohřben král Václav IV. (1- 1419).
Mrtvola přivezena, když byly v Praze nej
větší bouře. L. 1420 dne 10. srpna

při—

zase ujata ke hradu Rožemberku a držena trhli ke klášteru Táboři s Pražany, apo
k němu do r. 1850. Přeložení Horní něvadž opat s řeholníky včas na Karlštein
Kamennáyyskytuje se teprve 1589, ale uprchl, opanovali klášter bez obrany, vy
1598 slove ještě Z.
tloukli jej, zneuctili mrtvolu Václava IV.
Zbraslav, ves u Žlutic, l. 1379 přísl. a na konec klášter vypálili. Tělo královo
Štědrého Hrádku, ale 1413 bratří z v1. byvši od jednoho rybáře uschované, po
košova, odkudž tu byli dvojí páni. V letech hřbeno později u sv. Víta. Král Zikmund
1504—1572 byla Z. přísl. Hrádku Pro zastavil potom skorem celé klášterství.
hořského a 1572—1850 Žlutického zámku. Vzal sice klášter ve svou ochranu (1412),
Zbraslav (pův. Izbraslav), město, ale přes to zastavoval pořád. Mezi tím
prvotně ves, již daroval král Vladislav 1. následoval ve vyhnanství opat Jan Vl., po
nově založenémuklášteru Kladrub. němž následoval Jan Vll. Ti uchránivše
(1115). Prodlením času založen tu klá si jen klášter, těžce jej obnovovali a ok.
šterec, ale zanikl, když Jan biskup (po r. 1455 také některé statky vybavovali.
r, 1258) si Z.- oblíbil & od kláštera vy Ok. r. 1470 následoval opat Prokop a pak
měnil. Avsak-[. 1268 směnil Z. s králem
opat Jakub I. (1475). Již 1. 1476 byl
Přemyslem,
jenž tu zařídil rozsáhlé opatem Jan Vlll., jenž pro vyvazování
hospodářství a dvorec k bydlení. Václav II. zástav něeo klášterství dědičně odprodával.
jsa trápen svědomím pro popravu Zaviše Byl štědrý a veselý a zemřel 1. 1502.
z Falkenšteina založil tu 1292 klášter: Nástupce jeho Václav odevzdal opatství
jemuž dal jméno Aula regia (dvůr neb 1522 Janovi IX. L. 1536 volen opat
palác králův) a obdařil jej hojněi statky Jakub II., po němž následovali Jan X.
i klenoty. První opat Kunrát vzat z kl. (1551) a již 1552 Antonín I., pak 1564
Sedleckého. (Viz o tom obšírně Památky1Volfgang, 1572 Ondřej Widmann & 1586
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Antonín Il. Flamming. Ti všichni drželi sc držitelé často. Něco déle jej drželi
z bývalého klášterství jen asi desátý díl. Dejmové ze Stříteže (1738—1752)a
Erb: Na červe
Po smrti Antonínově (1- 1609) následovali Trautmansdorfové.
ném štítě černé křídlo orlí s pazourem
Adam Urat (111612), Jiří Urat 612_1633)

aJ. GreifenfelszPilsenburka(1633—1650) na konci (štít Podolcův ——H. Xll. 217).
Zbrašín, ves u Loun, 1358 statek Cho

Za tohoto připojen kláštet Osecký ke kl.

___., .....aPk

„

.f'JakubMar

těbora Bažantn, před r. 1403 Hynka a

tini (1650—1654), Jiří Junker (1654 až Jana bratří (tento i 1418). Ves Z. 5 puStou
1684), Jan Hellmann (1684) a Volfgang
Loechner (1684 1716). Ten začal se
stavbou nového konventu, již opat Tomáš
Budecius (1716—1738) 1. 1732 dokonal.
Opat Theodor ze Šenfeldu (1738—1743)
vystavěl 1739 n01ou prelaturu. Ve zve
lebování klášterství pokračovali pak opa
tové Adam Aisl (1743—1756), Desider
Duchoslav Andres (1757—1770) a Cele
stin Stoj (1770). Když tento r. 1785
zemřel, nastaly hádky 0 volbu nového
opata a nežli byly skončeny, klášter ke
konci t. r. zrušen. Klášterní kostel sv. Ja
kuba učiněn farním, druhý kostel sv. Jana
zrušen. Konvent prodán 1787 na to
várnu. Klášterství potaženo k nábožen
skému fondu, ale prodáno r. 1825 Bc

dřichovikníž, Oettingen.

tvrzí patřila 1542 k Selmicům, k. 1573
k Citolibi, patřila 1630 zase k Selmicům
a přip. s nimi 1651 k Postoloprtům.

Zbudov,

Budov,

ves u Ústí n. L.,

kterou vzdal 1184 Jiřík z Milevska bisk.
Jindřichovi, Od biskupství dostal se kl.

Roudnickému.

Část patřila 1319 ke

Střekovu, celá ves 1397 ke hradu Vartě,
pak k Vel. Březnu a vl. 1591—1850
ke Svádovu.
Zbudov, dvůr popl. u Nihošovic (Vo
lyně), n. ves, jež patřívala vždy k Volyni.

Její vlastní jméno je Zbudovice

& ny

nější jméno pochází od pojmenování Zbu
dovský dvůr.

Zbůch (staroč. Zbóc h), ves u Stoda,

Velkostatek jež se přip. od r. 1253 jako majetek

kláštera
posud jeho' potomkům náleží. Od r. 1850
jest Zbraslav sídlem c. k. úřadův. Erb:
na modrém štítě trávník, na něm stojí
strom a kostel s vysokou kopulí, k níž
přiletuje bílý holub zelenou větev držící.
(Pam. arch. l., Tadra, Listy Zbraslavské)

Chotěšov. Dvůr zapsal král

Jiří Otíkovi z Chotěšovic,

ale vybaven

později od kláštera.
Zbuzany, ves u Smíchova, v l. 1395

a 1406 zbožíkl. Břevnovského,

avšak

asi od r. 1420 v držení Pražan
Sta—
Zbraslavice, městec u Kutné Hory n. roměstských. Těm odňaty 1547 a byly
se zámkem, ok.r. 1260 zboží Rudolfovo, pak statkem o sobě, které koupil Martin

a měla pak jeho
1316 Jana & Zdeslava a 1340 Jaroslava, Smil ze Stoješic
jenž tu farní kostel vyzdvihl. Potom byly dcera, 1603Jiří Magrle ze Sobišku,
pak
sestry
Pichlovny
(1615). Vl. 1623
Z. na polovice rozděleny. Dolní část držel
1381—1404 Mikuláš Kolovrat
ze až 1850 patřily Z. k Chotči.

Chřenovic,
pak jeho syn a 1414 Jin
Zbynice (pův. Zbynici), ves \: Sušice,
Doksan.
dřich Berka. Následovali pak Podolci jež i s újezdem klášteru
z Podole
(1415 Jan, 1442 Václav). skrz Jindřicha knížete (1169) darována.

Později držel větší část Jan Svatba
L. 1314 byl tu farní kostel. Pro velkou
z Otrad ovic (1474), jenž koupiv ostatek vzdálenost od kláštera Z. pronajímány,
udělil mčku. první svobody (1496)

Asi tak před r. 1320 a před r. 1413 Ja

2 Na novi z Hradce snad nadobro prodány.
a pak tu seděli Malovci (1547 Drženy odtud k Velharticům. Při dě

r. 1534 k. Z. Jindřich Firšic

bdína

Pavel, 1557 Zdeněk a Karel, 1570 Ol lení panství Velhartického (1560) dostaly
pak drženy do
dřich, 1584 Vilém, 1592 Bedřich a Vě se Anně z Solhauzu,

nek) a Horňatečtí

z Dobročovic r. 1665 ke Hrádku. Humprecht : Račín a

(1601 Ondřej, 1627 Bohuslav & Jiřík, prodal je
1653 Jan Ondřej). Od r. 1667 střídali v Praze.

1665 klášteru

sv. Anny

L. 1658 založeny kostelní

Zbyšničevsko — Zderadice
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a jeho
knihy. Od 17. stol. do r. 1850 zase patřily Jan 0., 1549 Pavel z Podivic
potomstvo. 1571 Jan Myška ze Žlu—
ke Hrádku. (G. 5. 258.)

Zbyšničevsko, Byš ensko,

místo nic. Později přip. ke Šternberku. Fara

vesnice, která bývala u Domažlic a jejíž
původní jméno není známo. Z ní zbyl
dvorec B. u Radonic, avšak v katastru
Domažlickém. Ves vypálena po r. 1420,
jako pustina patřila 1543 obci Domažlické.
L. 1587 zase tu stály chalupy.
Zbýšov, far. ves u Čáslavě, jež od

nepaměti patřila klášteru

po r. 1624 zanikla, l. 1787 tu zříz. lo
kalie a 1853 fara (M. B. ll. 96,M. XX. 67).

Zdechovice (pův. Z d e c h o v ici), far.
ves, n. městec u Přelouče n. s tvrzí, 1373
sídlo Ješkovo, pak Jana Zdechovce, jehož

dcery vzdaly Z. Janovi Voděradovi
z Sekyřic. Po jeho rodině dědil Z. 1502
sv. Pro— Petr Sekerský z Oděrad, ale prodal

kopa na Sázavě. Opatové zřídili tu před
r. 1360 proboštství. Proboštové jmenují se
13 . .—1362 Racek, 1362 Bransud, 1371
až 1377 Olkmar, 1377—1378 Rubin,
1378 Přibík, 1405—1415 Ondřej. 1415
Míchal. Král Jiří zastavil proboštství 1463
Slavatovi z Chlumu, jehož předkové jej
snad již od r. 1420 drželi. Později dům
byl »pustý klášter: dědičně a patřil až
do 17. stol. ke hradu Chlumu. Pak při
pojen ke Krchlebům a s nimi 1748
k panství Sedleckému. Po r. 1620 za
nikla fara, v 18. stol. zřícena tu exposi
tura a 1857 zase fara.

je 1507 králi Vladislavovi.

l.. 1517 do

staly se Zdeňkovi Lvovi z Rožmitála,
pak tu seděli 1521 Václav Lorecký,

1523 Petr Suda z Řeneč,pak jeho sy
nové. V l. 1558—1585

z Žerotína,

patřily Z. pp.

od r. 1585 Vrabským

z Vrabí. Od jeho potomkův k. je 1642
Václav z Věžník.
Po Věžnících násle
dovali 1722 hrab. a kníž. z Paaru.
(H. I. 244.)

Zdemily, n. far. ves, dnes kostelík
sv. Václava na Brůdku za Kdyni, prý zalo
žený od Břetislava ]. na památku slav
ného vítězství. Od r. 1360 přip. se tu
kaple sv. Václava, při níž seděli faráři.
Zbytiny viz Zbitiny.
Zdebořice, obec. Stobořice (půvf Pány jejími byli držitelé hradu Ryžem
snad Zdobořici), far. ves u Planice, berka. V 15. stol. ves spustla a byla do
v níž byl far. kostel před r. 1378. Z. pa r. 1581 přísl. hradu Ryžemberka :: pak
třily od nepamětiklášteru Nepomu Záhořan. Kostelík již sešlý l. 1890 znova
ckému. Po jeho vyvrácení drženy k Ze opraven a posvěcen. (M. XX. 13.)
lené hoře, připojeny 1584 k Planici a
Zdemyslice (pův.Zdemyslici, obec

prodány 1601 Janovi Václavovi Kocovi Domyslice),
ves u Blovic, jež se přip.
Kla
: Dobrše, jehož potomstvu půl století r. 1115 jako majetek kláštera
patřily. L. 1667 koupeny Z. k Týnci.
Kostelní knihy založeny 1720. Kostel po
r. 1688 znova stavěný 1754 vyhořel.
Zdebudice, n. ves mezi Zvěřínkem a
Polabcem (u Poděbrad),jež se přip. r. 1142.

Z. patřívalyklášteru

Sedleckému

od jeho počátku, pak ujaty jsou od králů
a patřily od r. 1345 k Poděbradům.
Bezpochyby r. 1420 vypáleny. L. 1472
zbyl z nich toliko mlýn.
Zdebuzeves (t. j. Zdebudova ves), far.
ves u Vlašimě, již 1350 farníI jejíž držitelé

drub. Od něhodostaly se Z. klášteru
Pomuckému
a r. 1370 byl tu far.

kostel. Po vyvrácení kláštera zastaveny
Z. a drženy od r. 1420 k Netonicům.
V 16. stol. patřily k Zelené hoře, pro
dány 1561 ke Šťahlavům & patřily od
r. 1605 k Nebílovům a pak z části 1715 až

1850 ke Šťahlavům, z části 1626—1850
ke Hradišti. Fara zanikla bezpochyby
v 17. stol.

Zděř, totiž ve Zd i'eře, tolik co Žďá r.
Zderadice, ves u Neveklova, jež se

byli 1375 Mikuláš, 1383 Kolman &Majnuš, přip. r. 1398. l,. 1407 seděl tu Příbek
1407—1417 Jan Benátský. L. 1433 seděl z Lysé.
Tvrz a ves přip. později ke
na tvrzi Jan Olešák z Nesper (1—1437),hradu Stajicům, patřily pak do r. 1589
pak k. Z. Jan z Kunštatu.
L. 1531 k Maršovicům a v l. 1589—1850 ke

měl jej Petr Opit z Maličína,

1542 Tloskovu.
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Zderadinyvelkě,malě,Hrochovy,
tři vsi u Uhlířských Janovic.

mu Z. dědičně za„náhradu (1599). Za
Od jedné neznámé doby fara zanikla.
Zdiborov, podle Palackého Popisu na

se psali 1318 Puš & 1415 Oldřich. Část
patřila 1413—1850 ke Kácovu. V 16. stol.
rozeznávaly se Z. horní, dolní a prostřední.
V horních a prostředních bývala svo
bodství. Hrochovy Z. dostaly jméno od
svobodnickě rodiny Hrochův.

Zderaz,

Zdaraz,

dv. n. ves u Jaro

měře, jež patřívala ke Smiřicům. Před
r. 1619 skoupena celá ke zlepšení dvoru.

Zderaz, jméno n. kláštera v Praze.

Zdeslavice (pův. Zdeslavici),

ves

uMalešova, v l. 1379—1537 přísl. tvrze
'Švabinova a pak do r. 1628 Zbraslavic.
L. 1628

dostaly se za díl Janovi

slavoviHorhateckému

Vác—

z Dobročo

str. 603 n. ves na panství Děvínskěm
u Mimoně. Snad se tu míní Žibřidov.
Zdiby, ves u Karlína. po níž se na
zývali r. 1266 Zvěst ze Z. 1364 Mikuláš
Bradáč, Větší část a farní kostel patřily
z části klášteru Břevnov. a Bradáčova
od r. 1361 ke kl. sv. Kateřiny. Císař
Zikmund zapsal Z. 1436 Jindřichovi z Le
rojid. V 16. stol. drženy Z. k Přemyšlení
a tak i v 17. stol. kromě krátké doby
před r. 1669. Statkem o sobě byly do
.““
1850. (Viz Sommerovu topogr. 301.)
Kostel 1734 obnoven, ale fara zanikla.

Zdice,

Vzdice,

far. ves u Hořovic,

jež se přip. r. 1147. (Palacký [. b. 39
vic, patřily pak k Opatovicům a k. s nimi a 96.) Jak se zdá, patřily 1193 k biskup
1. 1692 k Malešovu, k němuž do r. 1850 ství, ale král Václav II. vybaviv je asi
patřily.
1290, připojil je k Berounu. V l. 1352
Zdeslavice, ves u Janoviček, byly do byl tu farní kostel, jemuž se také Bílý
r. 1574 přísl. Janoviček a ok. r. 1550 kostel říkalo. L. 1424 byl tu sněm.
založen tu poplužný dvůr. L. 1574 od Císař Zikmund sice potvrdil Z. Beroun
prodány, přip. 1576 k Úmonínu, patřily ským, ale zapsal kostel králové Barboře
1590—1623 z části ke Zhoři a odtud a ves k panství Točnickému zastavenému.
k Janovičkám. L. 1713 odprodány ke Zbra— K Točníku patřily Z. až do r. 1850.
slavicům, avšak později, a to do r. 1850 Světu staly se známými od vystavění že
patřily k Janovičkám.
lezné dráhy.
Zdeslavice, ves u Ledče, v níž měl
Zdíkov (velký, obecně Zdíkov), ves
Prokop 1454—1468 statek. Současně žil u Vimberka, mající své jméno po zakla
1455 Zaviše ze Z. V 16. stol. patřila dateli Zdikovi (Zdimírovi neb Zdislavovi),
část k Vlastějovicům až do r. 1573. Část patřilsice1318 křižovníkům Svato
byla malým statkem zemanským, jenž k. mářským,
ale později ke hradu Vim
1558 k Dobrovítovu, k němuž také 1560 berku a od r. 1534 k Vysokému dvoru.
dvůr Ctiborovský přikoupen. Čtvrtá část L. 1603 byl statkem Zdeňka Malovce
byla svobodstvím. Od 17. stol. do r. 1850 z Chýnova a pak jeho potomstva jako
patřilo všechno k Ledči.
statek nápadní až do r. 1799. Statkem
Zdešov, n. ves v okolí Dubé, jež pa pozemským byl do r. 1850.
třila do r. 1402 ke hradu Jestřebí, pak
Zdíkov (malý), Zdikovec, far. ves
k Lovu a asi od r. 1408 zase k Jestřebí. u Vimberka, v níž byl farní kostel již
Později se nepřip.
před r. 1370. Z. patříval od r. 1318 k ři
Zdětín, ves u Benátek, jež se přip. žovníkům Svatomářským, kteřítu
r. 1189 byvši darována křižovníkům
ještě 1. 1418 práva vykonávali. V 16. stol.
Svatomářským .od Hroznaty Kadeřa a do r. 1609 patřil k Dobrši, v l. 1609
vého z Peruce. Ve 14. stol. byl tu farní až 1850 k Přečinovu. V 17. stol. zanikla
kostel téhož řádu. L. 1420 ujat Z. ke fara; l. 1782 založ. lokalie a 1788 fara.
Chlumínu, ale od r. 1437 patřil k panství (T. B. 963.)
Zdikovice, n. ves v okolí Bzí a Modré
Dražickému (později Benátskému), jen malá
část patřila 1505 a 1533 ke Brodci; Když Hůrky, 1398 sídlo Mikšíkovo a Janovo.
císař Rudolf Benátky koupil, postoupen V 16. stol. patřily ke Bzí, ale svedeny
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před r. 1558 na dvůr a ovčín, což za pak 1557 —1602
válek 1619——1648spáleno. (Zdali Červený 1850 k Plané.

dvůr u Štipoklas?)

Zdislav, Zdislavice,

Zdonín,

ke Kočovu & 1602 až

dvůr u Velelib (Nymburka),

n. ves, jež jenž byl v 16. stol. založen u Dvorů Ve

patřila od r. 1402 ke hradu Chudému
hrádku, v l. 1420—1453 byla zničena a
r. 1547 zůstávala jako pustina při panství
Novozámeckém.
'

lelibskýchlod pp. z Donína
& proto tak
jmenován. Dvůr ten držela od r. 1604
vdova Alžběta Donínská ze Šternberka.
L. 1620 přikoupen k Benátkám.

Zdislav, ves\: Skutče, jejíž zakladatel (?)

Zdoňov (něm. Merkelsdorf, lat. Mer
clinivilla),
far. ves u Police, v níž

Zdislav se r. 1086 přip. Ve 14. stol. pa
třila část k Rychemburku & část ke Ko
šumberku; k tomuto patřila celá ves do
r. 1850.

byl farní kostel již před r. 1359. Z. pa
tříval napřed k Freudenberku, pak k panství
hradu Visemburka až do r. 1377; od
Zdíslavice,
městečko u Vlašimě. Ok. r 1417 vyskytuje se jako přísl. hradu
r. 1350 byla tu fara. Z. drželi 1355 až Adršpachu. V 16. stol. držen ke Skalám
1362 bratří Beneš & Hereš, avšak již a Ryžemburku a vl. 1655—1850 zase
1.1416 patřilykpanství Vlašimskému. Před k Adršpachu.
Zdouň viz Vzdouň.
r. 1533 povýšeny na městečko. L. 1546

odprodány Petrovi z Újezda

a od tohoto

1550JanoviČejkovi z Olbramovic.

V l. 1555—1627 patřily ke Kácovu & pak
1627—1850 zase ke Vlašimi. L. 1624
zanikla fara, jež teprve 1787 obnovena.
Kostelní knihy začínají se 1. 1782. Erb:
Modrý štít, v dolní polovici stříb. hradba
s cimbuřím, : níž vyniká hlava orlice
(Čejkovské) půl stříb., půl červená. Nad
štítem helma, ročenice, stř. a červ. křídla
složená (přední červ., zadní stříb.) & při
krývadla týchž barev. (M. B. II. 58.)

Zdislavice,

ves u Humpolce, l. 1307

přísl. Heralce, ale po r. 1420 Lipnice.
V l. 1561—1636 patřila ke Světlé a
v l. 1636—1851 k Okrouhlici.

Zdobín (pův. lzdo bín), ves u Hořic,
jež se přip. r. 1267. Byla ode dávna až
do r. 1584 přísl. Miletína. V l. 1584 až
1850 patřila k Poličanům.

Zduchovice (pův. Zduchovici),

ves

u Příbramě. Kníže Břetislav daroval tu

1045 tři lidi Břevnovskému
šteru.

klá

Od tohoto postoupeny Z. 1277

králi & přip. ke hradu Kamýku. S tímto
drženy pak do r. 1569 ke Hluboké a
vl. 1569—1573 zase ke Kamýku. L. 1573
odděleny sice, ale prodány zase 1579 ke
St. Knínu. L. 1636 staly se podílem

Adama Vratislava

z Mitrovic,

do

staly se 1659 Mikuláši z Gerštorfu,
jehož rodu do r. 1681 patřily. Od konce
17. stol. patřily kl. Strahovskému.
Zebín, n. hrad kdesi ve východních
Čechách, který držel 1279 Petran, předek
pp. ze Žampachu. Mezi hrady a městy,
jež král Václav postoupil 1289 Bedři
chovi Míšenskému, nacházel se též hrad
Z. Ještě !. 1341 psal se Petr ze Žampachu
také ze Zebína.
Zebín, samota n. far. ves u Kbelnice
(Jičína), v níž byl farní kostel před r. 1375.

Zdobnice, řeka a přítok Orlice, jenž
.
Tehdá držel Z. Odolen ze Všeborska,
Zdobnice velká, far. ves u Rychnova, probošt u sv. Jiljí v Praze. Ok. l. 1395

se přip. r. 1

prvotně ves, která založena ke konci
17. stol. od dřevorubcův. Císař Jozef ll.
založil tu 1787 kostel s lokalií, jež 1854
povýšena na faru.

stavěn tu kostel. V 16. stol. a do r. 1608
patřil Z. ke hradu Velíši, pak 1608—1850
ke Kumburku. Ještě 1636 tu byly dvůr
a ves, ale fara tu již nebyla.

Zdoly; Důl (pův. Na dole), ves Zehuby, ves u Cáslavě, jež patřila
1284klášteru Vílémovskému. Od
u Přimdy, jež patřila r. 1239 klášteru
Kladrub.
V 15. stol. patřila z části něho prod. 1327 Hynkovi : Lichten
k Lukavici a od 16. stol. do r. 1850 ke burka a drženy do r. 1555 ke Žlebům._
St. Sedlišti, z části 1454 k Něm. Lomu, Od r. 1370 šly užitky ke špitálu Žleb
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skému. Dvůr patřil od 16. stol. do r. 1669
k Ronovu a 1669—1850 ke Žlebům.
Část dříve špitálská patřila od r. 1555
k Bračicům a pak k Hostačovu. Od
konce 16. stol. byla tato čásr samotným

pak Adamovi ze Št. (11623) a po On
dřejovi Václavovi staršímu. Tento prodal

získánZ. od kapitoly

Skorotic

polovici (1630) Jaroslavovi z Martinic

a Jaroslav 1638 Františkovi (1- 1648),
synu Adamovu. Celou Z. měl pak syn
statkemŠlechtínův ze Sezemic, a to tohoto Vojtěch (1- 1708) a po něm dědil
do r. 1633, ale ita část přip. později strýc Leopold. Od něho k.
1726
ke Žlebům.
Adolf Bernard hr. : Martinic
(1-1735)
Zeidler (t. j. Brtníky),
far. ves a po tomto dědila dcera (1- 1784), jež
u Hanšpachu, založená od brtníkův, kteří odkázala Z. Frant. Gundakárovi kn.
v lesích brti hledali. Až do r. 1451 pa z Kolloreda.
Po něm následovali syn
třila ke hradu Honšteinu a pak k Tol Jeronym, statečný vojín (1- 1822) a syn
šteinu. V 16. stol. patřila ke Šluknovu a tohoto František ('i' 1854). Skrze Fran
přidělena 1566 k Hanšpacíiu, k němuž tiškovu dceru Vilemínu dostala se Z.
do r. 1850 patřila. L. 1709 vystavěn tu v držení knížat z Aueršperka
(H. lX.
kostel od vrchnosti a 1716 zřízena fara. 221).
Zelčín, ves u Mělníka, jež se přip.
Zelenice (správně Želenice), ves
r. 1245. Tehdá jej darovala královna u Děčína ve farnosti Rozběleské n. s tvrzí,
' Kunhuta Lambinovi, svému panoši. L. 1279 na níž seděl 1401 Jan Vyduna
ze

Vyšehradské

a patřil do r. 1420 jía kl. Zbraslav

a 1423 Jordan Ptáček

z Haugvic.
Jeho potomek Kryštof
Král Zikmund zapsal Z. 1420 Prach prodal Z. 1513 Mikuláši Trč
dvěma osobám a 1436 také k Mělníku kovi z Lípy a připojeny k Děčínu.
Části 1420 zapsané po r. 1477 přip. také
Zelenov, n. ves v okolí Domažlic,
skému.

k Mělníku (B. M. 851).
nyní niva u Stráže mezi Paseěnicí a
Zelená hora, zámek u Nepomuku, Havlovíci. Spustla před r. 1543 a patřila
prvotně a ještě r. 1430 jen hora. Z. zalo obci Domažlické.
žena od Bohuslava a Hynka Krušiny

bratří ze Švamberka,

jimž král Zik

Zelnava. nedobře, lépe Želnav a.

Zeměchy (pův. Zemčši), far. ves
mund 1420 klášterství Nepomucké za
stavil. Po smrti Hynkově (1' 1454) držel u Velvar, po níž se psal r. 1238 Tas
ji Bohuslav a postoupil Zdeňkovi ze z Z. L. 1264 dostaly se Z. od Radoslava
Šternberka,
jenž pomáhal tu tvořiti arcijáhna k oltáři sv. Štěpána V kostele
(1465) pověstnou jednotu. Po něm ji měli sv. Víta. Asi tehdá tu vznikl farní kostel.
(,475) synové a od „_ ,479 Jaroslaleětší

část patřila později kl. Strahov

(1' 1492), jeden z nich, a pak synové to skému. V 15. stol. odcizeny Z. od du
hoto. Albrecht, jeden z nich, ji měl pak za chovních & patřily v 16. stol. k Mikovi
díl, ale přišel o ni pro pikle proti králi cům, Ok, l. 1540 děleny mezi bratry
(1529) L. 1536 koupil ji zase Adam ze Borynč ze Lhoty. Polovice ty postu
Šternberka, jemuž 1558 dědičně dopro povány, až zase Z. přip. k Míkovicům.
dána. Synové jeho Vilém, Zdeněk, La— S nimi patřily v l. 1669—1850 ke Zvo
dislav a Jan rozdělili 1560 panství na leněvsi.
Zeměohy, ves u Loun, jež se přip.
dva díly Zelenohorské (Viléma a Zdeňka)
a díl Nepomucký (Ladislavův), Jan do l. 1381. Část patřila 1415 k Jimlínu,
stal Konopišzě. Ladislav dědil po Vilé část byla v držení malých zeman. Po
movi (1- 1562) a koupil 1563 polovici zději patřily k Novému hradu.

od Jiříka z Kokořova,

jemuž byla od

Zemětice, pův.Zemjatici,

ves u Pře

Zdeňka prod. Synové Ladislavovi rozdě štic, jež patřila od r. 1115 klášteru
a potvrzena mu 1239. Po
lili Z. (1584) na dva díly Zelenohorské Kladrub.
(Jiříka a Ondřeje) a dva Planické. Po r. 1420 zastaveny. Zástavní držitel Zik
Jiříkovi dostala se Z. sestře jeho Marii a mund Chlumčanský : Přestavlk

zepce — Zhoř
měl tu také tvrz. Od 17. stol. do r. 1850
patřily k Merklínu (H. IX 190).

Zepce (t. j. Malé Zapy)
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Zhoř, ves u Stříbra, snad táž, kterou

si klášter

Kladrubský

vyměnilza

n. ves a újezd Bezdědovský (před r. 1239), ale

tvrz nedaleko Zap, tuším ta ves Zápy, jak se zdá, byly tu ještě 1. 1379 dva

která darována 1052 kapitole Bole vladyčí statky. Z. patřila ke Kladrubům
slavská. Nedlouho před r. 1420 zastavil do r. 1850.
Zhoř, n. dvůr sev. od Špaňova, jenž
ji probošt František Vácslavovi z Horek
a král Jiří 1466 Maršovi z Lazce. Po se dostal r. 1273 sZáhořany klášteru
R. 1544—1570 přip. se
zději patřily k Zapům. Prodány sice Kladrub.
l. 1557, ale koupeny 1576 zase k Za pustý dvůr Zhorsko k Záhořanům patřící,
a r. 1583 les Zhorsko.
pům Tehdá již byly pusty.

Zerčíce,pův.Zerčiněves,Zerčina—

Zhoř (staroč. Zhoř mešná), far. ves

ves far ves n městečko, prvotně dvorec u Pacova,—v níž byl farní kostel před
biskupský postavený od Jaromíra biskupa, r. 1371. Podací jeho drželi r. 1371 vla—
jenž tu r. 1070 kostel nový posvětil. dyky Prosečský a Pošenský. R. 1416 pa

R. 1130 byla 111ves a sídl eli tu arcijáh třila Z. k Těchobuzi, 1497 Bohuslavovi
nové (zejména r. 1216). Arcibiskup Ar Jiří z Očedělic. L. 1503 patřila k Pa
nošt postavil tu tvrz. L. 1419 a 1436 covu a to do r. 1850. V 17. stol. zanikla
zastaveny Janovi _: Jištrb,
jehož rodu fara. L 1759 založ. fara. (T. B. 689).
ještě 1454 patřily. Král Vladislav povýšil V sousedství této vsi připomíná se 1. 1431

1511 ves Z. na městečko

k prosbě Ha— Zhoř

Čéčova,

“tehdá již pustá. Blízký

nuše Bryknára z Brukšteina, jehož Zhořec (1316 statek Roprechtův, 1379
synové Z. prodali (1535). L. 1542 k. je z části k Choustníku), slove 1372—1431
Bedřich z Donína
a drženy k Benát Vysoká Zhoř.
Zhoř (pův. Nu zhoři), ves u Ústí
kám a Kuncberku. L. 1558 prod. Jiří
koviCetenskému(1-1583), po němž n. 0., již daroval r. 1167 jistý Martin
dědila dcera Anna Pešíkova
a po té
dcery, Ujal je zeť Jindřich Materna
z Květnice
jehož synové prodali Z.
Adamovi: Valdšteina (1621). Odtud
patřily do r. 1850 k Dobrovici. Kostel
vystavěn 1733 a stal se opět farním
!. 1786. Erb: Modrý štít a na něm hlava
volská s rohy a šíjí zlaté barvy (H. X.
341 M. B. VII. 157—161.)
Zettlesreith,
česky S e d 1f k o v.

klášteru

Litomyšl, napředjen újezd,

pak ves, ale r. 1292 byla pusta, když daro

vánaklášteru Zbraslav. R. 1304,jak
se zdá, zase se stavěla. V l. 1358— 1589

držena ke hradu Landšperku a pak
1589—1850 k Landškrounu.
Zhoř, far. ves u Dol. Kralovic, v níž
byl kostel již ve 14. stol. Týž byl s ko
stelem Jeníkovským jednou farou, ježná—

leželakekanovnictví kostela Praž

ského. Ve vsi byly drobné vladyčí statky,
z nichž vznikla svobodství. Celá ves přip.
později ke Křivsoudovu a skoupena na
Zhoř velká,
ves u Ja'noviček, ve dvůr, ale ten zase mezi nové osadníky
14. stol. mezi zemany rozdělená. Hlavní rozprodán. Fara zanikla. Lokalie tu zříz.
statek držel Petr (1358—1396) a jeho 1786 a fara 1855 obnovena.
Zhoř, n. ves u Přívětic, l. 1379 z části
synové. Od r. 1440 žil Prokop (1- 1461).
Část patřila pak k Janovičkám a část přísl. Vildšteina, později přísl. Skornelna
s tvrzí držel 1461 Jan z Lovčic. Celá (1385—1453) a pak Březiny. V 15. stol.
ves patřila do r. 1574 k Janovičkám a spustla a patřila v 16. stol. k Přívěticům
pak k Úmonínu. Asi r. 1590 oddělena a 1652 ke Zbirohu_
pro Matěje Salavu
z Lípy (1—1614).
Zhoř, n. dvůr manský k Lipému, jenž
V l. 1615—1623 držel ji Hertvík Skal se přip. 1406. L. 1455 byl již opuštěn
ský z Dubu. Vl. 1623—1850 patřila a pozemky přibrány k panství Českolip
nskému.
k Janovičkám (H. XlI. 290.)

Zezíce viz Žežice.
Zhonice totéž co Honice.

Slovnikmístopisný:Část historická.
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Zhořec, Hořec,

ves u Manětiny, jež

Zítkov,

název hradiště u Chocně.

se 1357 přip. L. 1373 seděl tu Heřman,
Zlatá, ves u es. Brodu, n. s tvrzí
1379 Bavor, 1402 Petr, 14o6 tři ze statek 1400 Přibíkův & do r. 1417 Ry
mané. Heřmanovi potomci měli příjmí nartův. Ok. ]. 1420 zabrali ji Pražané,

Sirotek.

Ves patřila 1580 k Brložci, ]. 1436 dostal ji Hašek z Valdšteina.

pak ke Žluticům
k Nečtinám.

& v l. 1654—1850

Pozdějitu seděliZlatští ze Zvíkovce.
Po nich dostala se ok. r. 1500 v držení

Zhrbník, jméno vsi, která připojena Pechanců z Kralovic a připojenake
1339 ke kapitole Vyšehradské, patrně Slušticům, k nimž do r. 1623 patřila.
V l. 1623—1850 držena ke Škvorci.
chybně psané (Skramníky?)

Zhudovice, obec. Sudovice,

ves

Zlatá koruna (vlastně Zl. trnová

u Knína, v l. 1428—1442 sídlo Ctibo & lat. Aurea spinea corona), farní
rovo, po němž žil Arnošt ze Z. (1452) ves n. slavný klášter založený rý l. 1261,
V 16. stol. tu bylo svobodství, jež drželi

pozdějiZhudovští

z Hyršova.

'V 17. stol. od nich prodány. Z. počítány
ještě 1789 ke svobodstvím, ale vloženy
potom v desky zemské jako samostatný
statek,
Zhůří, far. ves u Sušice, bývalá rychta

avšak základní list psán tegřrĚň-f,
6. dubna.

Klášteru

vykázán

újezd Bol-e_

tický a veliké lesnaté území, které se
vztahovalo od Netolic až do Horní Pla
nové a východně až skorem ke Krumlo'vu.
Prvním opatem (1263) byl Jindřich. Po

něm následoval prý Jan a ješt—ě—"Nf(dle
v král. Hvozdě. Kostel byl 1761 od oby— jiných Jetřich a Štěpán). První a_patové

získali ještě vesnice, některé od Hrza
purkrabě zvíkovského (1268), Netolice a
Chvalšiny. Také opat Bartoloměj (1284
až 1290) získal statek. Páty'm opatem byl
(G. S. 262)
Heřman (1293) jenž dal psáti nákladný
Zibohlavy (pův. Zibohlavi), farní mšál. Po něm následoval zase Bartoloměj
ves u Kolína, jež patřila ode dávna k arci (1294-—1297) a pak Jetřich (1303), jenž
biskupství. R. 1359 byl tu farní kostel. dostal statky od Bavora ze Strakonic
Patrony jeho a pány vsi byli arcibisku (1315). Po Jetřichově smrti (1- 1335)
pové. Od r. 1421 drženy zápisně ke K0 opatoval krátce Sibota (1' 1338) a ná
línu a 1485 od něho zastaveny obci sledoval Ludolf (1339—1349), po něm
Kutnohorská.
Tato tu byla vrchnosti Jetřich (1349) a ok. l. 1355 zase Ludolf
do r. 1850. Fara zanikla snad v 17. stol. (1- 1359), Nástupci jeho byli Ebrhart
Ziebrle viz Crbyle.
(1- 1365), Heidenrich (1- 1369), Gerhart

vatel na místě dřevěné kaple vystavěn a
zřízena při něm 1766 fara. Kostelní knihy
začínají se 1764 (avšak pam. kniha je
od r. 1684.) L. 1809 kostel vyhořel

Ziering českyČeřína.
Zieditz viz Citice.
Zífy (něm. Seiften),

z Borku (1370—1380). Tento a nástupce
jeho Gobclin(1 383—1384) a Arnolt (1 384,

ves u Kaplice, 1- 1397) měli spor několikaletý

s 333_0

. 1379—1850 přísl. hradu Rožemberku. boštem Vyšehradským o dlouhé tříslo
Zichras viz Těchoraz.
země, které se. táhlo od Frantálu až za
Zikev viz Lacembok.
Želnavu & probošty bylo vzděláno. Spor
Zilovice viz Žilovice.
ten klášter vyhrál (1395) Následovali
Zimoběšice,
n. ves, v 16. stol. přísl. opatové Arnošt (1398, 'l- 1404), za něhož
král dal opravu nad klášterem Jindřichovi
hradu Ryzemberka nad Novou Kdyní.
Zintany, něm. Siebenthan
(t. j. z Rožemberka (1401) Po Arnoštovi ná
sedm jedlí), ves u Německého Brodu sledovali Štěpán (1404—1406) a Adam
Vdova Hildegunda prodala je 1304 kl. (1- 1419). Po něm následoval opat Ryd
Pohledskému.
Tento je držel asi do kéř, za něhož klášter 1420, 10. května
r. 1422. L. 1436 zastaveny od císaře, od kališníkův dobyt a vypálen jest. Opat
ale později zase ke klášteru připojeny. a mniši zachránili sebe a cenné věci
útěkem. Klášter obnoven sice brzo, ale
K Pohledu patřily do r. 1850.
_.
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král Zikmund zapsal 1420 všechno klá— Zlatá stoka, umělý tok vody, který
šterství Oldřichovi : Rožemberka na ten byl zřízen k napájení rybníkův na pan
způsob, aby opata a mnichy vydržoval, ství Třeboňském, Osnovu k tomu vypra
ale 1422 zase udělil opravu nad klášte coval 1506 Štěpánek, íišmistr.
rem Albrechtovi knížeti Rakouskému. Ok.
Zlaté pole, v 16, stol. název úrodného
]. 1422 vrátil se opat do kláštera, avšak kraje u Hradce Král., jenž slove dnes
klášterství zápisy královskými l. 1437 Zlatý prut.
ztenčováno. L. 1437 klášter dobře obno
u Zlatého slunce, hostinec u Cho
ven. Po Rydkéři opatoval krátce Jan cenic, v němž prý král Bedřich II. (1757)
(1444—1445)
a následovali Jetřich posnídal, nežli jel k bitvě Kolínské.
Zlatecko viz Žlábecko.
('i- 1451) a Gerhart (1452—1461) Tento
vyžádal si 1457 majestát, aby mohl za
Zlatníky, far. ves u Jílového n. s tvrzí,
stavené zboží vyplacovati, ale spokojil se !. 1300 statek Kunrátův a Jindřichův;
pak rychtou Rajovskou a Černickou, po 1314, měl ji Jetřich Velflovic. Později na—
a postoupili
nechav ostatek ke Krumlovu (1457). Ná byli Z. páni z Pardubic
sledovali pak Jan (1463—1465), Linhart jich 1356 Pražské kapitole,
avšak

(1467—1472), Mikuláš (1476—1481), farní kostel zůstal Vilémovi: Pardubic
Kunrát (1481—1482), Ondřej (1483, (1367—1380). Od r. 1397 byly v držení
“|-1493) a Jiřík Steinháufel (1493 1- 1522).

probošta

Za něho větší část klášterství pánům
z Rožemberka odevzdána, ale Petr z R.
ty majestáty 0k. r. 1520 zrušil. Následo
vali pak opatové Blažej (1526, 1- 1535),
Jakub Paitler, první infulovaný opat
('l- 1544). Volfgang Haeder (1- 1553),
Bartoloměj (1553), Matěj Polák (1- 1559),
Jan Milek (1559—1562), Jiří Taxer

novány Z. od Pražan Staroměstských.
Podací kostela daroval král (1500) Vá

usv. Jiljí. V 15. stol. opa

clavovi Benedovi

z Nečtin,

jenž je

k Břežanům připojil. K těmto patřily Z.
do r. 1850.

Zlatníky,

far. ves u Bíliny, jež se

1. 1312 přip. Byl tu ve 14. stol. farní

kostel, jehož patrony byli 1363 Albert

1414 Jan probošt Litomě
(1568), Melichar Hólderle (1592, -|—
1608), z Bergova,
řický a 1428 dva zemané, : nichž je

jsouce v područí pánův Krumlovských.
Postoupením Krumlova císaři stal se klá
šter zase královským. L. 1609 sem do
sazen ze Sedlce Valentin Schónbeck, po
němž byl opatem Jiří Hueber (1- 1623).
Ani ten, ani Ondřej Pachman (1623,
'l' 1637) z konňskace nic nevyzískali, ano
opět se ocitli v područí pánův Krumlov
ských. Nicméně hospodařili Jan Jetřich
Penz (1637, 1- 1661), Bernart Pachman

den byl manem k Mostskému hradu.
V l. 1453—1623 patřily Z. k Patokry
jům a 1623 —1850 k Bílině (od r. 1637

krátce k Patokryjům). Fara, která ok.
Starý

1623 zanikla, ]. 1694 obnovena.
kostel l. 1860 zbořen.

Zlatoušov,

n. ves, která se 1. 1382

připomíná a byla přísl. statku Heřmanova
Městce (zdali zbyl z ní mlýn Zlatník?)

Zlatý potok,
('i' 1668) a Matěj Unger (1- 1701) dobře.
Tento koupil 1678 Chlumeček. Následo— přip. r. 1317.

přítok Blanice, jenž se'

Zlatýšovíce, v ]. 1490—.628 příslu
vali pak Gerhart Pauer ('i' 1716), Matěj
Kurz (1- 1720), Filip Baier (1720—1733) šenství hradu Hluboké (1628 dvůra ves).
Zlechov viz Zlíchov.
a Křišťan Guschl (1- 1754). Tento kou
Zlenice, dv. popl. u Čerčan a proti
pil Brandlín, Přehořov aj. statky (1740)
Poslední opat Bohumír Bylanský přikou— němu za vodou zbořený hrad. Odtud se
pil 1757 Holkov a kostel a klášter nád— psali 1318 Oldřich a 1351 Jan. Tento
herně obnovil. L. 1785 klášter zrušen. postoupil hradu 1351 Štěpánovi a Jcškovi
Již 1. 1359 měl jej On
Vzdálenější statky zabrány k nábož. fondu, br. z Tetína.
klášter pak sám s blízkými statky prodán dřej z Dubé, známý právník a spiso
1787 k panství Krumlovskému. Fara tu vatel. Po něm jej měl do r. 1415 Půta
z Častolovic
a od r. 1415 Kuneš
zřízena 1786.
74*
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z Konojed.

Zlicko — Zlonín

Po tomto následovali sy perka,

avšak od r. 1449—1547 patřil

nové a když pomřeli. dcera Běta, jež vy Pražanům.

dala Z. 1444 Zdeňkovi z Postupic.
Strýc tohoto 'a následník Mikeš prod. Z.
1456 bratřím : Lípy a tito 1458 zase
Zdeňkovi. Mezi tím byl hrad zbořen a
pustina držena pak až do r. 1648 ke
Kom. Hrádku. Později patřila k Mrači a
v l. 1725—1850 ke Konopišti.

Zlicko, pojmenování míst, která se
jmenovala prvotně bezpochyby Zliě neb
Zliěe. Tak se nazývá ves u Náchoda,
jež slove 1533 Zezlicko.

Zliče,“Zlicko, Zličané. Hora Stará

Ferdinand l. prodal Z.
(1551) Petrovi Chotkovi z Vojnína,
od něhož se dostal 1570 Janovi Kutovci
z Úrazu. Patřil odtud ke Hlubočerpům
a s nimi přip. k Tuchoměřicům, k nimž
1669—1850 patřil. Kdy fara zanikla, není
známo.
Zliv, ves \: Hluboké, jež byla ode dávna
a až do r. 1850 přísl. zámku Hluboké.
Zliv, ves u Libáně n. s tvrzí, odkudž
se psal 1327 Jaroslav, děkan Boleslavský.
L; 1357 byl tu farní kostel, jehož podací
patřilo zdejším vladykám (příjmení jich
Drštka a Pomazánka). V 15. stol. nabyli
Zlivě vl. z Labouně
a psali se odtud

Kouřim u města Kouřimě byla bezpo
chyby hradem, který se snad jmenoval
Zlič neb Zliče. Knížata zde vládnoucí Zlivskými.
Otík : L. prod. Z. 1525
opanovali tu část země, jižně od Labe, Petrovi Rašínovi : Ryzemburka.
která sahala na západ až k Mochovu, na Odtud patřila do r. 1686 ke Staré a
jih_až k hoře Blaníku, na východ až 1686—1850 ke Kopidlno. Fara zanikla
blízko k nynější Kutné Hoře. Odtud se za neznámé doby (H. X. 310.)
říkalo kraji tomu Zlicko a obyvatelům
Zlivštein
nazývá se v 16. stol. tvr—
Zličané. V staré legendě vypravuje se 0 boji ziště u Zlivě.
Radslava knížete Z. se svatým Vácslavem.
Zlonice (pův. Zlonici),
městec se
Jinde je psáno, že mocný Slavník byl zámkem, jenž se nazýval Štáf (z něm.
sestřencem Zlickému, & opravdu pak se Stauf). Z. bývaly ode dávna zbožím krá
nachází Z. v držení Slavníkově a bylo lovským, ale byly tu také drobné statky.
částí jeho rozsáhlého knížectví. Po zalo Ve 14. stol. tu byla fara. V 15. stol.
žení hradu Kouřimě nazýval se kraj Kou spustl hrad a vesnice patřila od r. 1420
AlbrechtŠlik 2 H0
římským, ale starý název pamatoval se pp. z Zirotína.
ještě ve 14. stol.
liče prod. Z. 1535 Ondřejovi Tatkovi
Zliče, ves 11 Č. Skalice, jež se přip. : Ku'řího, po němž dědil 1554 Václav
z Adlaru. Potomci jeho
l. 1393. Od 16. stol. do r. 1850 byla Valkoun
přísl. Náchoda.
(1576 Jan 1—1584, Bohuchval 1- 1653,
Zlichov, Líchov, ves u Sedlčan, byla Jan Jaroslav -i- 1663, Bohuslav Bernart
1. 1352 a pak asi do r. 1450 přísl. 1- 1693 a Václav Jan) drželi zámek Z.
Sedlčan a odtud patřila až do r. 1856 až do r. 1707 starajíce se bedlivě 0 po
ke hradu Chlumci. Nicméně držen také vznesení Z., jež 1705 k jich prosbě na mě
až do r. 1642 k Sedlčanům. Ve 14. stol. stečko povýšeny. Norbert Leopold Lib
slove jen Líchov, v IS.—17. stol. Lí šteinský z Kolovrat získal Z. po
chovy, ale zároveň také 1541—1608 Z. r. 1707 (1- 1716). Syn jeho Norbert Vin
Zlichov (staroč. Zliec'nov), vesu Smí cent prodal Z. 1721 Filipovi hrab. ze
chova. Na místě nynějšího kostela stála Vchynic, jehož potomstvu velkostatek
1257 kaple sv. Štěpána, jež připojena ke posud náleží. V l. 1726—1744 kostel
kapitole Vyšehradské. Ve 14. stol. byl tu znova vystavěn. Erb: "Štít napříč rozdě
farní kostel, jehož podací patřilo pp. lený, spodní pole červené, vrchní stříbrné
z Tetlna
(1359)_ avšak již 1. 1376 byl a přes ně polovice černé orlice (erb Val
Z. v držení kl. Kartouzského
pod kounovský). (H. Vlll. 207, podrobné dějiny
Petřínem, jenž k. 1388 práva Vyšehrad vydány 1905).
ská. L. 1420 spálen Z. Král Zikmund
Zlonín, ves u Kojetic, ode dávna statek
Pražského. Cís. Zik
zastavil Z. 1421 a 1437 Vácslavovi z Lang proboštství

Zlosín — Zruče
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mund zapsal Z. Jindřichovi z Le rojid tu svobodství. Odtud se nazývali Zmy
(1436) a pak šlo to zboží postupováním slovští z Radvanova. Po nich nabyl

až na Jana Pytlíka
(1505).

ze Zvoleněvsi větší části Bohuslav Dvořecký'z

Později zase k proboštství

placen.

Ol

vy— bra m ovic; statek ten mu zabrán a před.
1631 k Cbýnovu.

Zlosin (i Zlusín, v 16. stol. Zlosejn),

Zhaneč, Zlaneč, n. ves u Hraběšína

ves \: Velvar, v níž měli (1316) Petr & (Čáslavě), na místě slove Zdanice.
Bartoň statky. V 16. st. patřil Z. ke L. 1303 seděl tu Vaník Šídla. Jan spe
Chvatěrubům, oddělen 1565 ke Kozominu četil 1415 stížný list Ves v 16. stol.
ale připojen zase 1571 ke Chvatěrubům. pustá patřila ke Krchlebům (P. A. VII.
562)
Později patřil k Veltrusům.

(v 16.stoL podle němec— Znata. (spíše Zuata, t. j. Svata,
i Lobotice a Lo zněmčelé Zwoda), názvy řek v krajině
ves u Podbořan, l. 1350 farní Sedličanů. Z. r. 1181 přip. jest nynější

Zlovědice

kého Zlovotice
bětice),

Buzka ze Z., později několika vladyk. Fleisse, přítok Ohře.
Větší část měli 1518 Jiří Henigár,
Znončice, Zloněice (pův. Znojčici),
1545 Ruprecht z Haugvic,
1546 Mi ves u Velvar, jejíž část darována 1052

kuláš z Globen, později Fictumové
(1564—1595). L 1595 koupil je s tvrzí

Jindřich ze Štampachu

ke kostelu Boleslavskému. Později
patřilyk proboštství Pražskému.

a patřily pak L. 1436 zapsány Jindřichovi z Lerojid

až do r. 1850 k Nepomyšli
a pak dostaly se postupováním Janovi
Zlovice, n. ves 1.1Neustupova, jež se Pytlíkovi
ze Zvoleněvsi (1511).
1400 přip. Až do r. 1538 patřila ke Později vybaveny a zase k proboštství
tvrzi Háji & t. r. připojena k Neustupovu. připojeny.
Znosim, ves u Vlašimě, až do r. 1420
Zlukov, ves u Veselí n. s tvrzí, na níž
seděli 1491 Jindřich, Oldřich,Mikuláša Petr zbožíkláštera Louňovského a pak
Smrčkové ze Mnichu. Od nich do Vlašimě. Táborští opanovavše Z., dostali
stal se Z. Kateřině kněžně Minstr na ni zápis (1437) a drželi ji do r. 1547.
berské a pak dceři a 1545 vnučkám. V l. 1600—1601 patřila k Domašínu a
Později přip. k Řečicku. V Z. narodil se v l. 1601—1850 k Vlašimi.
Zrubek, samota u Zlíchova (Sedlčan),
Jak. Vojta (Slukov, H. IV. 340). ",.-F'
Zluňovice viz Louňovice.
n. ves s hrádkem. Ves byla 1352
Zlýčína, obec. Zley č1n, ves u Smí a 1379 přísl. Sedlčan. Hrádek založen
chova, jež se přip. r. 1045, protože tu později a byli tu purkrabími 1400 Přibík

člověk darován kl. Břevnovskému.

z Mitrovic,

1401Hroch: Beztahova

V 15. stol.
l,. 1319 seděli tu Bech a Jakub. Anežka & 1412 Heřman z Kuřího.
odkázala Z. 1528 Vácslavovi hrádek zahynul a l. 1541 byly tu jen
z Vartenberka. L. 1571—1608 patřila dvůr a přívoz.
část k Hostivici a pak k Jenči. Část pa
Zruče (prvotně Zruč, v 15. stol. již
oboje), městečko n. s hradem, 1328 sídlo
třila od r. 1590 k Tuchoměřicům.
Zminné, ves u Pardubic, kteráž patřila Heřmanovo. L. 1355 seděl tu Petr z Or

Lešanská

r. 1227 ke klášteru

Sedleckému, líka a pak Ješek z Kolovrat

(1-1374).

byvši mu odkazána Kojatou Hrabišicem. Od jeho synův k. Z. Mikuláš Kolovrat
Asi do r. 1421 patřila k Sezemicům a (ok. 1398) a měl je pak od r. 1410 syn
pak ke Kunětické hoře a do r. 1850 Aleš. Po nich následovali Zručtí ze

k Pardubicům.

Zmrzlice viz Mrzlice.
Zmyslov (nikoliv Smyslov),

Chřenovic

(1433 Milota, 1442—1470

Ctibor, pak synové Jindřich, Jan a Aleš,

ves ok. 1536 Láva, 1540 Zdeněk). L. 1548

u Tábora, jež se přip. 1387. Z vladyk k. je Jan Černčický zKácova, po
z Ka
zdejších jmenuje se 1408 Petr, jenž němž následovali Kalenicové
v l, 1421—1137 zemřel. V 16. st. bylo lenic (1553 Jiřík, 1556 Adam, 1560

Zruče — Zvíkov
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Jan st., 1574 Jáchym, 1609 Albrecht, sv. Anny v Praze. Cís. Zikmund zapsal
a
1616 Albrecht Bavor). L. 1623 k. je Ar-, Z (1436) Bohuslavovi z Postupic
nolt Perglas z Losentic, po němž, držená odtud z části ke Kostelci, z větší
, následovala dcera. V 17., 18. a 19. stol. ' části ke Hrádku a od r. 1559 k tomuto celá.
se rodiny majitelův zhusta střídaly. Za
Zvěřinec, n. hrad u Jesenice (Sedlčan),
naší pamětidržel Z. Jan Skrejšovský. ;v l. 1362—1394 statek Martinův neb
Erb: Červený štít a na něm dva stříbrné 'Maršův, pak synův jeho Bohuše a Miku
rohy neb slonové trouby erb to Kaleni láše, z nichž tento byl předkem Hořic
kých z Hořic. B. prodal Z. po r. 1412.
cův. (H. XII 146.)
Zruče, ves u Plzně, jež se přip. r 1238. L. 1442 byl v držení N. Leskovce.
L. 1413 patřila Půtovi, Vaňkovi a Pur Na poč. 16. stol. spustl a Vilém, Bohu
kartoviz Vlkosova. JanzValdšteina slav, Václav, Petr, Chval a Jan, bratří

zastavil Z. obci Plzenské

a 1517 do Růtové

z Dárného

prodali 1537 Z.
: Rati

prodal. Tato tu byla vrchností do r. 1850. hrad pustý Mikuláši Měděnci

bořic.

Zrzavý viz Rzavý.

Zvěřínek (v starší době Zvěřinec),
Zubří, ves u Nasevrk, prvotně duchovní
zboží, asi od r. 1420 v zástavě. Od ves u Poděbrad, v l. 1345—1492 přísl.

Bernarda Sobka z Kornic k. je 1547 hradu Poděbrad a pak Chvalovic. Část
1543 obci
Jiří' z Moškvic, pak je měli Kusto prodal Bedřich z Donína
Této odňata 1547 a přip.
šové, kteří se odtud psali. Pak patřilo Nymburské.
Z. až do r. 1703 k Valům. L,. 1704 tu
založena kaple a v ten čas panské sídlo.
Z. bylo odtud statkem o sobě, až přik.
1741 k Nasevrkům. (H. B. IV. 199.)
Zubřina,
Z 11b r n i n a, staročeské

k Poděbradům, k nimž se také Chvalov
ská část dostala.
Zvěstov, ves u Otic n. s tvrzí, statek
1359 Maršův, 1361 Anzelmův, pak 1382"

ještě r. 1363 Kamýkům z Pokratic

od r 1548Janovi Vidlákovi

až 1392 OndřejeRoháče z Dubé. Část
správné pojmenování (1386—1410) po patřila 1426 k Odlochovicům, tvrz 1443
toka Řubříny.
Jindřichovi z Kralovic
a 1457 Jetři
Na poč. 16. stol
Zubrnice, far. ves u Ústí n. l.., v níž chovi : Leskovce
byl farní kostel před r. 1363 Z. patřily patřilŠkopkům z Bílých Otradovic,
a jich příbuzenstvu, ale před r.

koupila je kapitula

1368 kova

ze Slav

a pak k Neustupovu. V 17. stol.

Litoměřická. patřil Skuhrovským.

po r. 1652 Ma

Po r. 1420 uchváceny k Byčkovicům, ale lovcům, pak se střídaly rozličné rodiny.
1.. 1454 zase navráceny kapitule. Při zří Pozemským statkem byl Z. do r. 1850
zení biskupství oddány tomuto. Fara za (M. B. I. 96).
niklá 1723 obnovena.
Zvěstovice, Žes to vic e, ves \: Habru,
Zuklín, ves u Kašper. hor, v 17. stol. ode dávna přísl. kl. Vilémovského,
přísl. Dobrše, pak statek o sobě, který od r. 1557 zpolovice a od r. 1599 celá
prodal Vác. Ignác hr. Vratislav
1713 ke Spyticům. V 17. stol. vystavěn tu dvůr
jezovitské koleji Klatovská. Po a potom ipanské sídlo. L 1659 přik.
zrušení řádu patřil k stud. fondu, ale k Golč. Jeníkovu. od r. 1686 patřily
prodán zase 1812 a patřil do r. 1850 k Hostačovu a později zase k Jeníkovu
ke statku Hoštickému. V Z. narodil se a to až do r. 1850.
Zvičina, ves u Hostinného, jež byla
1739 Matěj Studnička, zhotovitel dřevě
ode dávna příal. Miletína. L. 1590 přidě
ných hodinek kapesních.
Zvanovice, n. ves na klášterství Že lena k Poličanům, patřila pak'do r. 1620
k Dubenci a v l. 1624—1850 k Poli
livském, jež se r. 1226 přip.
Zvanovice,
ves 11 Čer. Kostelce, jež čanům.

Zvíkov, Zvíkovec, ves u Krumlova,
prod. 1319 od pp. : Cimburka klá
šteru sv. Jiří, avšak patřila ve 14. stol. ve 14. stol. na drobné statky rozdělená
ke Střimelicům a v 15. stol. klášteru
po lánu aneb po dvou. Markvart z Po

Zvíkov — Zvířetice

řešína
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prodal Z. 1387 Janovi : Ro 'prodal bratru Ratimírovi (1544), avšak

žemberka, Jan z Třebomyslic od
dal ostatek 1471 k faře & panenskému
klášteru v Krumlově. Odtud patřil Z. dí
lem ke hradu, dílem faře a část obci
v Krumlově.

po něm zase zdědil. Od něho pocházejí
některá novější stavení na hradě (1—1574).

Po něm držela Z. napřed vdova Eliška
(1- 1576) a po ní Kryštof ze Šv. jemuž
byl králem dědičně doprodán (1574). Po
Zvíkov, Zvíkovec, ves u Lišova n. něm dostal Z. za díl strýc jeho Jan Vi
s tvrzí, 1357 sídlo Nedamírovo, 1369 Je lém (1584), po němž (1- 1590) následo
škovo a 1405 Bohunkovo. L. 1519 se vali synové. Syn Jiří Ehrenrich prodal Z. ,
děl tu Jiří Majnuš z Březnice, kje— 1612 Janovi Jiří ze Šv., po němž přestal
hož dceři přiženil se Heřman _Lhotský
býti sídlem panským, jsa však mimo Tře

ze Zásmuk,

jenž 1536 ves obdařil. boň přední pevností rodu Švamberského.

Ves prodána 1539 k panství Třeboňskému,
ale tvrz přikoupena před r. 1551 k pan
ství Hlubockému (H. III. 188).
Zvíkov, ves u Nechanic, !. 1395 ma
jetek vladyk z Babic, 1404 Matouše ze

Z. BořekBoharynský z Hrádku pr.
1530 Z. obci Hradecké, která jej do
r. 1547 držela. Pak patřil Z. k Boharyni

&byldlouhá létav držení Jestřibských
z Ryzemburka
a v druhé pol. 18. stol.

Rodovských

o sobě byl Z.
Bíd. 30).

z Hustířan.

Po Janovi (7 1617) spravoval jej syn
Petr. Když po bitvě Bělohorské celé krá
lovství v poslušnost cís. Ferdinanda ll.
uvedeno, odporovaly jedině pevnosti Švam
berské a Tábor. Císařští oblehli Z. na
podzim r. 1621 a když Tábor a Třeboň
podlehly, Z. 1622, 23. května tuze oble
žen a brzo potom dobyt. Po celou válku
tu zůstala vojenská posádka. Panství za
bráno & prodáno 1623 Janovi Oldřichovi

Statkem knížeti z Eggenberka.

R. 1663 dostal

do r. 1850 (Sommer Z. zase posádku. Po vymření rodu Eggen

berského dostal se Z. rodu Švarcem
Zvíkov (staroč.Zviekov, něm.Klin berskému (1710). Za těch dob Z. ve
genberg,
podle česk. jako by upomí lice hynul a měl jen důležitost jako ho
nalo zvuk)hrad,jenžse poprvé přip. r. 1234, spodářské stavení; ale i když tu dvůr
zrušen, zůstával pod střechami. V 18. st.
valem se naň hrnula zkáza. Dobré paměti
kníže Karel obnovil památné části veli
kým nákladem. Bývalé přihrazené pod
hradí skoupila zasázel křovím (H. XI. 1).

byv nedávno před tím zřízen, avšak vlastní
jeho vystavění padá do doby ok. ]. 1260.
Mezi prvními purkrabími bývaly osoby
stavu panského. L. 1285 obležen od krále
pro neposlušnost purkrabí. Ok. l. 1306

zastaven Jindřichovi z Rožemberka

(1- 1310), po němž jej držel syn jeho
Petr. L. 1336 vyplacen a byl potom v pří
mém držení králův až do r. 1420. Po
tom byl v zápisném držení purkrabí.
L. 1429 obležen od Táborův, ač marně.
Kázáním královým uvázal se v něj t, r.

Oldřichz Rožemberka

Zvíkovec viz Zvíkov.
Zvíkovec (pův. Zviekov),

far. ves

n. s tvrzí u Mže, po níž se nazvali r. 1229
bratří Vícemil, Vlček a Jindřich ze Z. a
pak synové Vlčkovi Unka a Vlček (1243).
Ve 14. stol. tu byl farní kostel. Páni

byli 1363 Beneš z Chrastu,

a obdržel naň OndřejŠpalek ze Slatiny,

1407—1415

1434 bratři

V 15. a*16. stol. seděli tu
zápis r. 1437. Po Oldřichovi následovali z Dubňan.
ze Brodův. K poslední
jeho synové. L. 1469 učinili Písečtí a Zvíkovští
Vodňanští v noci útok na Z., ale odra z nich přiženil se Kryštof Koko řovec
ženi. Jindřich, vnuk Oldřichův, prodal Z. a prodal Z. 1601 VáclavoviVarlychovi

(1473) Bohuslavovi ze Švamberka.

z Bubna.

Jindřich syn tohoto vystavěl 1501 most
pod hradem a stavěl na hradě (1- 1523).
Strýc jeho Kryštof následoval po něm
(1- 1534). Když se synové jeho dělili, do
stal Jindřich Z. (1540), jehož polovici

v držení pp. z Klenového, Broumův zMi
řetic a j. a byl statkem až do r. 1850
(Sommer Pils. 332).

Tomuto 1623 zabrán, byl pak

Zvířetice (pův. Zvieřetici),
zbořený hrad u Bakova,

ves a

založený ok.
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r. 1284 od Zdislava z Lemberka,

pra zbořen. Část vsi patřila pak ke zboží

otceZvířetických z Vartemberka.
Asi od r. 1318 následovali

nové Heřman a Markvart,
měli potomky. Z. drželi z nich ok. 1350
Hašek, ok. 1370 Havel a Oldřich, 1381
Jan', 1402 tohoto synové, pak Petr (1-1446)
a tohoto synové Havel & Hašek (1- 1465).
_Po nich nabyl Z. Heřman (1465—1478).
Jan, syn jeho, dostal Z. na díl (1- 1501)
a bratr jeho Petr prodal je Václavovi

Sezimovi

Veselickému a 1533 celá ves k Opočen

po něm sy— sku. Kostel nový vystavěn 1713. Fara
z nichž oba zanikla po r. 1620. L.. 1787 zříz. tu 10

kalie a 1855 fara (H. XIII. 86).

Zvoleněves (t. j. Zvolenova

ves,

obecZvolenoves, í'ar.vcsuSlaného, 1318
sídlo Vícenovo a 1358 Přibčnovo. Pak tu

seděli 1386 Prokop Seidl,
1401 Hum
precht z Tasnovic
& j. v. Od r. 1465
měl ji Jan Pytlík. V 16. stol. seděli tu

z Ústí (před r. 1616). Sy Zejdlicové

z Šenfeldu a od r. 1609

nové tohoto postoupili Z. 1528 Janovi Mylnerové z Mylhauzu. Poslednímu
jehož syn Adam je z nich Z. zabrána a odevzdána 1612 Zu
prodal 1556 strýcům svým Jindřichovi zaně Chrtové. Později dostala se rodu

z Vartemberka,

a následo
(1- 1604), Abrahámovi a Janovi (1- 1573). Sasko-Lauenburskému
L. 1605 dostaly se za díl Janovi, synu vala pak posloupnost popsaná u Zákup
Abrahámovu. Od něho je k. 1610 Jiří (H. v111. 259).
Vratislav
z Mitrovic (1- 1616). Zvolenské, Z vole n s k 0, n. vesv okolí
L. 1622 zabrány Janovi Vlkovi z Kvít Kopidlna neb Králové Městce, l. 1500 již
kova a prodány pak ke knížectví Fryd pustá. Jan Zlivský z Labouně prodal
lantskému. Dostaly se zástavou (1624) ji MikulášiTrčkovi.
Maximilianoviz Valdšteina
('i' 1654), Zvonějov, Zvoňov', samota n. ves
jemuž 1635 na dobro ponechány. Po— u Štok, v níž byl v l. 1364—1420 farní
_tomci jeho přivtělili Z. k panství Hradišť kostel. Z. drželi do r. 1383 pp. z Lich
l. 1402 Jan z Chotělic,
skému [. 1675 koupenému. L. 1720 hrad temburka,
kteří byli
vyhořel a byl odtud zříceninou (H. X. 101). 1411—1413 Jan z Leskovce,
Zvírotice, Zvířetice, ves u Sedlčan, pány na Stříteži. V 15. stol. vypálena ves
již daroval král Jan (1322) Heřmanovi kromě kostela a patřila pořád ke Stříteži.

z Miličína.

Později drženy Z. k Sedl

Zvotoky (prv. Dvokotoky i Oko

čanům a páni z Rožemberka měli tu toky, Zvokotoky), vesu Volenic(Stra
1384—1391 tvrz. Zástavou dostaly se konic). L. 1045 dostala se kl. Břev
Ve 14. a 15. stol. zapiso
1450 ke Chlumci, později drženy ke Kře novskému.
penicům a v l. 1642—1850 ke Chlumci. vány tu platy k oltáři ve Volyni a špi
Zwodau, ves u Falknova, česky bez tálu v Písku. Část vsi patřila v l. 1569
pochyby Svatava
řečená. Patřívala dí— až 1850 ke Strakonicům, část 1586
lem k Lokti, dílem ke hradu Falknovu a k Ohrazenici a 1587—1850 k Tažovi
dílem k obci Falknovské.
cům, část do r. 1696 ke Kraselovu a
Zvole, ves u Jílového, v níž býval 1696—1850 k Němčicům.
kostel ňliální ke Vranému. Ok. ]. 1310
Zvoz (něm. Schóm ern), ves u Krum
seděl tu Mladota, 1356 měl Zvoli Henslin lovit-'a nesmí semásti se Všímary (něm.
Menhartovič. L. 1357 k. tu plat' Jan bi Schimern). Z. sie/"přip. teprve v 16. stol.
skup Litomyšlský a postoupil jej 1358
Zvozno (půvj. H_._v_qzd
no), ves u Týna
klášteru Zbraslavsk*ému,jenž 1363 n. V., jejíž větší část patřila k arcibiskup
získal právo dědičné od Volflína Menhar ství (k Týnu). Menší část byla zeman
toviče. Po r. 1420 přišel klášter 0 Z. a stvím, na němž seděli 1404 Ctibor a Jan
bratří z Dírného'a_'pak Keblovští
patřila v l. 1437—1850 ke Břežanům.
Zvole, far. ves u Jaroměře, v níž byl ze Hvozdna. Později patřila ta část ke
far. kostel před r. 1364. Na zdejší tvrzi Bzí a Hozlaurové tu mívali tvrzku (H.
seděl v l. 1364—1395 Dlužek z Veselice. 111. 196).
Jeden pán prý oddal Z. na založení klá
Zvrask, n. ves v Žatecku (podle Pa
šterce tudíž, ale klášter ten asi r. 1421 lackého Popisu na str. 603).

Žabokhky — Žaky
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V

Z.
Žabokliky, far. ves u Žatce, v níž byl mek u Trutnova s městečkem, jež se
far. kostel již před r. 1360. Ves tehdá dřívenazývalo Bornflos
(později Bern
rozdělena byla mezi několik vladykf'statky stadt). Hrad drželi 1353 Albrecht ze Chře
některé skoupil před r. 1372 Beneš Se novic, 1360 Mikuláš ze Žibřidova,
kerka z Sedčic a byly pak v držení pak se dostal Bolkovi knížeti Opolskému
jeho potomkův. “Jinéf patřily k blízkým (1- 1368), po němž následovala vdova
statkům. Sedčická část dostala se ke Krás Alžběta. I.. 1421 osazen od Slezanův. Od
nému dvoru, k němužji ostatek přikou těchto koupen 1447 pro zastavení loupeží.
pen. Kostel 1738 znova vystavěn.
Ok. l. 1453 k. od Jiřího z Poděbrad,
Žabokrky, n. oblíbený název míst jako jenž jsa králem propůjčil jej (ok. 1461)

byl pak
1. položení v okolí Mn. Hradiště, pod Hanušovi z Varnsdorfu.
nímž byl dvůr Podžabokrtský, 2. vesnice přísl. Trutnova. L. 1523 dobyt od zem—
u Náchoda (1533), 3. vesnice u Potšteina ské hotovosti pro loupeže. Po Kryštofovi
(1358), 4. mlýn u Malče (1456 Žabo z Jendorfu ('l- 1563) patřil dcerám a jich
kliky, 1544. Žaboškrty), 5. předměstí potomkům. Vyplacen 1591 a prodán dě
u Strakonic (1488, 1569).
dičně (1607) Heřmanovi Cetrycovi
Žabonosy, ves u Kouřimě, l. 1352 z Karyše. Od syna tohoto dostal se
farní, statek 1357 Bohunkův & Petrův, '1622 v držení rodu Trčkovského.
1380 bratří 2 Jenšteina.
14.09 přísl. Když 1634 statky tohoto zabrány, daro
Hradenína. Pak náležely . do r. 1547 ván . jezovitům
(domu noviciátnímu
u sv. Anny ve Vídni). Po zrušení řádu
Kouřimským, dostaly se 1552 Skuhrov
ským ze Skuhrova a 1567 Horňá— (1773) byl Ž přísl. studijního fondu až
teckým z Dobračovicftkteří je skoro do r. 1838. Erb: Štít červený, u zpodu
70 let drželi (Bohuslav 1' 1601, Mikuláš trávník, na něm medvěd sedící se zlatým
1601—1621, Jan Všebor'-|- 1635). Byly obojkem, an se drží předními nohami za
pak v držení Winklhoferův
a přik. dvě jedle po obou stranách vyrostlé (H.
1652 k Radimi. Fara před tím zanikla V. 161).
Žakava, ves u Blovic, 1354 farní ves.
(P. A. 1. 228, M. XIV. 60. Bernau, Pla
Patrony byli 1350—1372 Rous z Litic,
nany).
1397 Aleš
Žabovřesky (pův. Žabovřesci), ves 1380 Heřman z Lopaty,
Kromě toho tu byl ještě
u Libochovici, jež se vyskytuje !. 1336 z Pokouic.
jako přísl. Budyně a patřila 1376 obci zemanský statek, z něhož pocházeli Ža
Budyňské. Před r. 1413 oddělena pro kavci z Žakavy (13600ldřich).V15.st_
Jana Zajíce : Hazemburka, k. 1413 patřila . k Pokonicům, avšak po spu
Statek ten
ke Klapému, k němuž asi do r. 1553 pa— štění těchto byla tvrz v
třila. Odtud byly 'Ž. přísl. Budyně do přik. před r. 1530 k Poříčí a patřil po
r. 1850.
zději ke Štahlavům. Fara v 17. stol. za—
Žabovřesky,

ves u Zbraslavě, jež pa nikla (H. mm.

Žákova hora, hora na hranicích Čes
třila v l. 1115—1239 klášteru Kladrub
skěmu, avšak se Zbraslavi se dostala bi— kých, jež se přip. r. 1366.
skupům, pak králům a r. 1292 klášteru
aky, ves u Časlavě n. s tvrzi, v 15. st.

Zbraslavskému.
Cís. Zikmundzapsal majetekkláštera Sedleckého, ale
Ž. (1426) Pešíkovi Předborovi z Ra asi ok. ]. 1420 vdržení obce Čáslav
dešínu,

ale 1. 1455 navráceny klášteru. ské zápisném. Klášter prodal

Přísl. Zbraslavě byly do r. 1850.

Řehoři Borovskému

. (1540)

dědičně a od

Žacléř (nikoliv Zaclíé ř, druhdy i Š a toho dostaly se pak k Tupadlům. L. 1571
clíř. podle něm. Sch a'tzlar), starý zá odprodány BurjanoviTrčkovi z Lípy
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Žampach (z něm. Sandbach), zbo
a svedeny na veliký dvůr. Drženy pak do
r. 1635 ke Světlé, postoupeny 1635 Ferd řený zámek, pod ním nový zámek a ves
ZikmundoviKurzovi ze Senftenavy, nice u Žamberka. Hrad založen na roz—
přip. později k Habrům. Od těchto od hraní 13. a 14. stol. od Petra, praděda
loučeny 1808 n přip. 1830 ke Žlebům vladyk Hložkův a Koldův ze ., ale byl
(H. Xll. 9'1).

Žalany,
ves 11 Teplice, ve 14_ stol.
: části statek kapitoly u sv. Apolináře,
od r. 1420 v zápis. držení vladyk z Mi
nic, z části statek křižovníkův a od

již 1324 v držení pp. z Lipého. L 1355
dobyt tu a zajat Jan Pancíř od samého
Karla IV. Karel IV. daroval Ž. (1367)

Čeňkovi : Potšteina,

dovali

synové

Jan

po němž násle

(1- 1395)

a Mikeš

Vl. 1498 (1' j. 1427). Tomuto vzal Ž. Jan Mě—
až 1590 patřily k Doubravské hoře a stecký z Opočna (před r. 1427), ale
r. 1436 v držení Vřesovcův.

navrácen později Janovi, synu Mikšovu.
L. 1469 hrad obnoven. Jan, potomek
Žalavec, n. ves (t.j. samota) u Chý Janův, zastavil 1513 . Burjanovi Trč
nova za Táborem, jež se přip. 1390, ale kovi z Lípy, jenž jej zase prodal a te
v 16. stol. se již o její poloze nevědělo. prve l. 1540 vyplacen od Zdeňka Žam
v l. 1590 —1850 k Teplici.

Žalmanov (ŽalmanÍ Šalamoun),něm. pacha z Potšteina.

Sollmus,

dříve Salmans),

Po smrti tohoto
far. ves dostal se za oddíl synu Vilémovi (1568)

u Bochova, založena tuším v první
vici 14. stol. od vladyky Žalmana,
syn Mikuláš ji r. 1358 držel. Již
tu byl far. kostel. R. 1359 vládli tu

polo
jehož
tehdá
Ješek

z .a Jan z Stuhnic,

'l

jenž jej 1569 bratřím prodal. l,. 1574
Ž . prodán a byl pak v držení Adama

Bukovského

z Hustířan ('l- j. 1591).

Tohoto vnuk prodal jej 1626 Bedřichovi

od r. 1403 pa st. z Oprštorfu a ten jej odkázal 1629
.třil Ž. Boršům z Oseka a držen pak až jezovitům
(koleji Hradecké). Za těchto
do r. 1850 k Andělské hoře.

Žamberk (z něm. Senftenberg,

hrad spustl. Po zrušení řádu (1773) byl
napřed statkem stud. fondu, pak prodán.

Zenften berg, t. j. láz), město,prvotně Za naši paměti držel jej hrabě Lůtzow,
městečko založené od pánův hradu Pot
šteina před r. 1322. Po r. 1341 rozdě
leno bylo na polovice mezi držitele Žam
pachu a Litic, Těmto patřil také farní
kostel. Polovice Litická osvob. 1497 od
odúmrtí. Když 1575 polovice od Karla

o nás vysoce zasloužilý (H. II. 119).

Žampacha : Potšteina prod. Mikuláši
z Bubna, patřil celý Ž. k Liticům. Asi
tehdá tu vystavěn zámek, v němž pak
držitelé Litic bydlívali, když pak skrze
Švédy pobořen, přeneseno sídlo do Doud
leb. V držení hr. z Bubna zůstal Ž. až
do r. 1809, “kdež prodán Veriandovi hr.

z Ronova, pak Berkové & 1417 Mi
kuláš Kolovrat.
L. 1444 vypálen od

z Windischgr'átzu.

andov (z něm. Sandau),
u České

městečko

Lípy, jež se přip. ]. 1282. Ve

14. stol. patřilo pp. z Klinšteina,

kteří

byli také patrony farního kostela. Po
nich následovali v l. 1384—1405 pp.
Lužičanův. Berkové jej měli do r. 1457
a pak držen k Děčínu. V 16. stol. byla

tu tvrz a Ž. byl v držení rodiny Pen

cíkův. V 17. stol. jej drželi Proyové
z Geislberka
a pak přik. k Paliěi.
Od r. 1815 byl Erb: Štít modrý, na něm stříb. věž s bra

v držení sv. p. Parishův.

L. 1729 vy nou, okny, cimbuřím, červ. střechou a zl.

stavěn kostel. L. 1850 stal se Ž. sídlem
c. k. úřadův. V Z. narodili se Prokop
Diviš (1- 1765), E. Albert a A Seydler.
Erb: Štít zlatý, u zpodku trávník, na
němž divoká svině své přirozené barvy,
na kteréž sedí orlice půl černá, půl čer
vená s rozložitými křídly, zl. nosem a
střih. pružinou.

makovicemi. Ke věži je přikloněn žebřík.

andov,

ves u Uhl. Janovic, l. 1318

majetek Jana ze Zbraslavic.
L. 1611
držel jej Adam Slavata z Chlumu,
pak patřil do r. 1636 k Ledči, vl. 1636
až 1657 ke Golčovu Jeníkovu, pak jezo
vitům a později až do r. 1737 k Pečkám.
Až do r. 1850 byl přísl. Jindic.

Žandov dolní — Žatec
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Žandov dolní, město 11 Kynžvartu, L. 1336 stavěn farní kostel p. M., jehož
prvotně (1197), ves, kterou daroval král podací patřívalo králům; kromě něho bý—

Přemysl(1213) kl. Teplskému.
tu byla již 1. 1317. Vl.

Fara valy ve 14. stol. na předměstí kostely sv.
1357-—1366 Jakuba, sv. Maří Magdaleny, sv. Martina,

patřil pp. z Kynžvartu,
ale 1. 1370 sv. Michala, sv. Mikuláše, sv. Václava, sv.
nabyl ho Boreš z Oseka, jenž obmýšlel Jana Ev. v Mlynářích, sv. Prokopa v Dvor
níku a kaple Božího těla ve špitále. Též
tu byl klášter minoritův. Přední rodiny
byly tehdá německé, ale znenáhla přibý
valo Čechův (pekaři byli od r. 1386 sami
Češi). L 1366 vysazena silnice od Chebu
k Praze tak, aby šla na . Podobně bylo
1401 se silnicí Míšenskou. Když vznikly
nábož. války, přidala se obec Ž. ihned
cemi. Mezi nimi jest erb Věžníkův
k jednotě Táborské a vyvrátila zdejší
z Věžník.
kláštery. Žatečtí účastnili se mnohých
antov, n. ves u Chlumce n. Cidlinou, bojův, učinili 1420 v říjnu velkou škodu
která stála u Skochovic. Odtud psali se králi Zikmundovi & ubránili se v září
Žantovští : Nedakřevic. L. 1571 1421, když kurňrstové Němečtí oblehli
byla již pusta.
město. L. 1427 byl to a nad ostatními
ár (vlastně Z 2 á r, genit. z ej ž 6 r 11, městy \“ okolí Jakoubek ze Vřesovic hejt
jinak Žďár),
ves u umberka (Nov. manem. U věrnosti k Táborům vydrželi
hradův, jejíž obyvatelé nazývali se prvotně Žatečtí až do Lipanské bitvy. Z válek vy
Lazici).
Kníže Bedřich daroval Ž. klá získali četná zboží, jež jim císař 1436
elenic.
šteru Světlskému v Rakousích (1186), král nechal. L. 1438 poraženi u
Přemysl jemu jej potvrdil (1221), Ok. V 15 stol. přibývalo obci jmění & mě
]. 1270 prodán a patřil později až do šťanům blahobytu a vzdělání. V jednáních
r. 1610 k Novým hradům. L 1610 od r. 1546 vedli si . mnohem rozhodněji
prodán k Žumberku, s nímž později při než jiná města, začež nejen pokutováni
pojen zase k Novým hradům.
tak jako jiná města, nýbrž i hradby je
aravice, ves \: Přelouče, prvotně jich probořeny. Část pobraných statků
přísl. kláštera v Opatovicích, avšak od 1554 navrácena & potupa strany hradeb
r. 1421—1560 Kunětické hory, z části později zrušena. V druhé polovici 16. st.
do r. 1538 Vyšehněvic. Celá ves patřila kupováno několiv statkův. V 17. stol. po
čalo se stěhování Němcův do Ž. L. 1616
do r. 1850 k Pardubicům.
asanici, prvotní název vsi Řesanice. založeny kostelní knihy. L. 1618 přidali
Žatec. král. město, založené prvotně se Ž. ke stavům odpořilým a ač se r. 1620
jako hrad v bývalém knížectví Luckém hned poddali, přece pokutováni na statcích.
(viz Žatecko) a to bezpochyby již před Obec upadla v tehdejších bězích u veliké
r. 1052, kdež tu prý darován desátek ka dluhy, ač jim 1627 statky navráceny.
pitole Boleslavské. Ž. byl ode dávna sí Dluhy rostly po dvojím dobytí města
dlem knížecích úředníkův. Kostelu Vyše |. 1632 a 1636 a skrze vydírání při re
hradskému darování tu (ok. 1088) lidé formaci. Vystěhováním pro víru se počet
někteří na podhradí a 1130 platy z hradu. obyvatelstva tak ztenčil, že český ráz jeho
Ode dávna (zejména 1186) byl také Ž. nemohl býti udržen. Poněmčování pokra
sídlem arcijáhnovým. V polovici 13. stol. čovalo v l. 1659—1690 a dokončeno
přeměněn bývalý hrad v město, jež ob bylo ke konci téhož století. Němčina
darováno 1266 svobodami a obdrželo po měla převahu od r. 1661. V 18. stol. ob
zději jinou svododu na opravení hradeb. drželi ž. několik důležitých svobod a
Od krále Jana obdrželi Žatečtí několik v městě umístěn krajský úřad. V 18. a
svobod, pak i od následujících králův. 19. stol. utrpělo město několika požáry.
městečko zbořiti a přeložíti, ale zůstalo
přísl. hradu Boršengrynu a později drženo
ke Kynžvartu. V l 1448, 1464, 1471 a
1575 dostal Z. od pánů rozličné svobody
(Podrobné vypsání v díle M. Urban, Ge
schichte der Stádte Kónigswart u. Sandau).
Erb:
erv. štít, na něm dvě stříb. věže
s okny, černými střechami & zl. makovi
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Ž. byl rodištěm několika učených mužův a
mnozí učenci odjinud rodilí tu působili. Erb:
Modrý štít, u jehož spodu hradba s branou
(& věží nad ní) otevřenou a mřeží vytaže
nou. Po obou stranách jsou stříb. věže
s okny, cihelnými střechami a zl. makovi—
cemi a mezi nimi štítek království Českého.

atecko, název krajův politického a
církevního. 1. Žatecký kraj povstal
z knížectví Luckého,
jehož obyvatelé
byli Lučané. Obsahoval patero krajin,
jedna u potoku Hutné, ústícího u Stan
kovic, druhá při Úzké (k Chomutovu),
třetí při Březnici, čtvrtá v podkraji řeky
Mže a pátá v okolí nynějšíko Žatce ře
čená Louka. Po bitvě na Turském poli

opanováno Lucko od Čechův a stalo se
ještě dvakráte knížectvím, když je držel
Zpytihněv Il. za živobytí otce svého a
kníže Vladislav je dal 1111 bratru svému
Soběslavovi. Vláda krajská Ž. a Litomě
řická, komornictví, truksaství & maršal
ství pokládány tehdá za nejvýhodnější
hodnosti. Zprávci (hrabaty, purkrabími)
kraje byli: 1068 Smil Bozenovič, před
r. 1101 Božej Vršovic, pak Jiřík Stano
víc (1- 1116), 1147—1176 Jarohněv,
1177—1183 Zdeslav Divišovic, 1195
Slavibor, 1196 Bohuslav, 1211 Heřman,
1232 Bohuslav a Nevlas, 1277 Přibyslav.
asi od r. 1346 purkrabě Kadaňští.
L. 1266 přip. se sudí 1336 zemský úřad
kraje Žateckého, při němž psány desky.
Uředníka jmenoval 1343 purkrabě Kři
voklátský a 1380 podkomoří. Poprava
náležela purkrabí Kadaňskému, od r. 1366
iměstům, od r. 1392 pp. z Kolovrat,
tuším též pp. z Oseka a ze Šumburka.
Kraj sahal od okolí Mostu a Loun a zá
padně až za Žlutice. Na jižní straně za
sahovalo . prvotně až do krajiny Bedru
žické, ale později krajina tato přivtělena
k Plzensku. L. 1714 přivtělen kraj Lo
ketský s Chebskem a panstvím Falknov
ským (jež posud k Plzensku náležela)
k Z., avšak pro velkou rozsáhlost roz
dělen 1751 zase na podíl Žatecký a Lo
ketský. Tak to zůstávalo do r. 1850.
2. Kraj arcijáhna Žateckého obsahoval
kraje děkanské Žatecký, Žlutický, Teplský,
Loketský a Kadaňský.

3, Kraj děkana Žateckého obsahoval
kostelylv Žatci, fary Libočany, Břežany,
Soběsuky,. Žabokliky, Libědice, Kněžice,
Mory, Velkou ves, Zlovědice, Buškovice,
Podbořany, Vroutek, Kryry, Očíhov,'_Le
tov, Siřem, Pšov, Libořice, Želeč, Měcho
lupy, Holedeč, Radíčeves, Dobříčany, Li
bišice, Hradiště, Lipenec, Opočen, Hři
vice, Nečemice Pnětluky, Selmice, Brloh,
Cítolib, Oboru, Černčice, Louny, Dobro
měřice, Postoloprty, Skupice, Lenešice,
Rannou, Volevčice, Blažim, Bitozeves,
Staňkovice, Nehasice, Minice, Havraň,
Malé Březno, Strupčice, Všestudy, Sušany,
Škrle, Vysočany, Hrušovany, Hořetice,
Strannou a neznámé Všechlapy.

Žátoň,
Schatau,

též Šatava,

podle něm.

ves u Vimberka, jež se přip.

1359 jako přísl. hradu Husi. Zikmund
Huber založil tu (1404) kapli a poustevnu,
jež zařízena jako fara. V 15. stol.'_to vše
zpustlo a před r. 1581 zřízen tu dvůr
Žátanka, k němuž přistavěn 1750 lovecký
zámek.

Žátonka

(něm. Kapellenbach), pří

tok horní Vltavy, jenž se přip. r._,1531.
Jméno dostal od Žátoně.
ďákov, ves pod Orlíkem nad Vlta
vou, jež se přip. r. 1277, jsouc tehdá da

rována klášter'lu

Břevnojvskému.

Od té držen ke zboží Kosteleckému,
s nímž připojen (1420) k Orlíku. K to
muto patřil do r. 1850.
Ždanice,
\'es u Kouřimě, jež měla
far. kostel již před r. 1367.
. patřily

klášteru

Skalickému hned od jeho

založení (ale před tím zejména 1305 byly

kláštera

Sedleckého, od něhožkou

peny 1358 pro kl Skalický). Ok. !. 1421

opanovali je Kouřimští,

jimž 1436

nechány a klášter jim je 1462 doprodal.
Kouřimským patřily do r. 1623 a pak
do r. 1850 ke Kostelci. Fara asi v 17. stol.
zanikla.
Ždanice, far. ves u Pardubic, již 1358
farní. Podací a ves rozděleny byly mezi

klášter

v Opatovicích

a vladyky

(1353—1361 Otu, 1358 Vseta a Zbynka,
1360 Ramše a j.). Část duchovní přip.
1421 ke Kunětické hoře a celá ves dr

žena 1560—1850 k Pardubicům.V 17. stol.
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zanikla fara. L. 1837 zříz. duchovní OldřichpředekŽďárských z Chrastu.
zpráva 11 1861 fara obnovena. (P. A. Potomci jeho Petr a Václav, bratři, prod.

. ok. l. 1530 Janovi Hradištskému
ves u Domažlic, z Hořovic, jehož potomci jej drželi až
předr. 1420 majetek kláštera Pivoň do vymření. Alžběta Ludmila Pešička

x. 749-)
Ždanov, Ždanovo,

ského,

pak obce

V 15. stol. spustla

vzdělána.
danov,

Domažlické

z Komárova zdědivši jej (1624) po ma

& ok. l. 1579 znovu teři prod. jej 1634 Petrovi Jiřímu zPři

chovic. Později byl v držení Horšic
n. ves u Pobipes (Kácova), kých a Magaurů, k. 1685 od hraběnky

jež se 1. 1411 přip.

Gutšteinové

a přip. pak ke Hradišti

Ždanov,._-Žda'novo,

n. ves vlújezdě (H. mm.)
Zďár, dvůr u Kladrub, jenž se přip.
klášteru Kladru b. Později se__nepřir. 1239 jako majetek kláštera Klad
rub. Od kláštera pronajímán a 1436
pomíná.
Žďár viz Žár.
zapsán od císaře Petrovi Polákovi.
z Kra—
? Žďár, pův. Žžár, ves u Dubé, staré Později byl v držení Ucháčkův
Asi
přísl. hradu Bezděze, jež se 1376 přip. čína a 1455 vladyk ze Hrádku.
Krašovském (u Žlutic), jež patřila r. 1186

V 15. stol. bylo_ tu také služebně man ke konci 15. stol. přip. zase ke klášter
ství.
ství. (B. D. 232.)
Zďár, Žďárec, ves u Skutče, jež-jse Žďár, far. ves u Doupova n. s tvrzí,
1392 přip. Z. byl vždy přísl. hradu Ry Starodávnýstatek Žďá rský ch ze Žd'á ru
chemburku.
(posud v Sasku žijících). L. 1295 měl
ďár dolníia'horní (chybněZárov jej Stanislav. Ve 14. stol. byl tu farní
něm. Soor), dvě-vsi u Trutnova. V dol kostel, jehož patrony byli předkové Žďár
ním býval kostel filiální k Starým Bu ských. (Viz Slovník Naučný) Poslední tu
kům, při němž r. 1374 zřízena nová byly dvě šlechtičny, které prod. . 1653
Od jeho
fara pro velkou vzdálenost od Buků. Ž. Janovi Karlovi z Příchovic.
patřil k Star. Bukům. U Hor. Ž. byla potomkův koupil jej 1662 Jan Hertvík
bitva 1745, 30. září mezi Rakouským a z Nostic
a jeho rodu patřily až do
Pruským vojskem. Ono mělo výhodné po 1803. T, r. k. jej Arnošt Flejsnár
stavení, jehož však velitel nedovedl vy z Ostrovic.
Velkostatek je tu posud.
Žďár Pluhův, farní ves u Kard. Ře
užitkovati. Nicméně poražen teprve po
kolikerém útoku. (Kriegschronik l. 74.) čice, jež se přip. r. 1267. Tehda tu se
ďár, ves u Chabařovic, z něhož vy děl OldřichPluh, předek Pluhův z Rab

cházely 1233 desátky ke klášteru
sv. šteina. Potomní držitelé byli 1381 Da
Jiří. Tento prodal
1367 Henzlinovi mian, 1399 Chval, 1437 Albrecht Růt
z Turgova.
Později zase prodán od : Dírného, 1457 ProkopaJan zVoj
bratří z Vartemberka Jindřichovi z Po slavic. Potomci tohoto byli 1496—1523
kratic.
V l. 1401—1754 patřil ke Vše—Jan, pak Václav, 1543 Heřman a Miku
bořicům a 1754—1850 ke Břežnici.
láš. V l. 1557—1571 sedělitu Ostrovci
ďár, ves u Vodňan,"rkterá bývala ode : Kralovic a pakVrchotičtí : Lout
davna přísl. Protivína, ale od 15. stol. kova (1577 Jan, pak Burjan, 1609 Mar
držena ke Hluboké. L. 1578 od ní oddě keta, 1622 Zikmund Kunrát). Od r. 1635
1664—1688Čer
lena a držena ažldo r. 1850 k Proti patřil Ekrštorfům,
a 1688 k. k Řečici. Od 16. stol,
vínu. Ve 14. a 15. stol. bylo tu man nínům
ství. služebně ke hradu Zvíkovu.
tu byl kostelík, při němž zříz. 1859 fara,
ďár, ves u Blovic někdy s tvrzí, (H. IV. 336. T. B. 133.)
l. 1326 sídlo bratří Zdeslava a Viléma,
ďár, n. ves mezi Ždanovetn :: Starým
jichž potomci :tu seděli do 15. stol, Ve Postřekovem.
14. stol. byl tu farní kostel. L. 1453
ďár veselý,
ves 11 N. Brodu, ve
držel jej Bohuslav : Chlumu & 1478 14. st. statek arcibiskupův k Heralci, po
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r. 1420 přísl. Lipnice & asi od 1560 až k Úští a od 17. stol. do r. 1850
1636 Světlé. Od r. 1636 patřil k Ha bešicům.
brům.

Žďárek,

Žebletín, pův. Žebletici,

_

k 1-1

ves u Dou

n. ves, nyní rybník mezi Štít pova, jež se přip. r. 1196 jsouc v dr
žení hraběte Milhosta, který ji chtěl dáti

ným a Novým Etynkem. V 15. stol.
zpustl -Ž. a držen od r. 1545 k Ži
rovni'ci.
Žděřec, ves u Dubé v 15. stol. přísl.
hradu Housky (jako Ž. velký a malý.)

Část přik. 1532 od Petra : Týna.
Ždíkov viz Zdíkov.

Ždírec, Žďářec,

far. ves mezi Polnou

a Jihlavou. V ní byl farní kostel již před
r. 1367 Ž patříval ke zboží Střítežskému.
Po r. 1620 zanikla fara, ale 1689 zase

na nový klášter. Od 14. stol. do r. 1850
byl Ž. přísl. Žďáru.
ebnice, far. ves u Kralovic, v níž
byl far, kostel před r. 1378. . patřívala

ode dávna ke klášteru

Plasskému.

. 1421 zastavena pp. z Gutšteina

a

držena pak k Bělé. Po r. 1502 vyplacena
& držena zase 1558 ke klášteru. Přísl.
Plas byla do r. 1850. l. 1639 založeny
kostel. knihy.

Žebnice (pův. Žabn ica), přítok Labe
obnovena.
dírec, místo, z něhož byl placen z Čech do Sas tekoucí a tam pod mě
r. 1455 plat do Lipého (Č. Lípy), snad stem Žebnicí ústící, jenž se přip. r. 1241,
ebrák, n. dvůr pod hradem Rot
u Bořejova.
Ždirnice, ves, jejíž šestá část patřila šteinem (u Turnova), snad na místě vésky
1383 ke hradu Střekovu, snad nynější Rotšteina. Příp. se r. 1415.
samota Sernitz u Chlumce (Chabařovic).

Žeberk (t. j. Seeberg),

n. hrad na

vysoké hoře nad Eisenberkem, jenž patřil
od r. 1277 Albertovi ze Seeberka, k jehož
dceři přiženil se 1325 Ota z Bergova.
Pro vysokou polohu a nesnadný přístup

Žebrák, jiný název Oldřichovce

u Neustupova (Otic).

ebrák (lat. Mendicum,
Bettlern),

staroněm.

město, jež mělo ve 14. stol.

svou faru. Ž. byl ode dávna přísl. hradu
téhož jména a pak až do r. 1850 Toč
níka. Král Václav IV. povýšil měko Ž.
udržován
. jen jako pevnost a za pří— na město a udělil mu hrdelný soud, což
bytek postaven Nový Ž. (nynější Borek majestátem 1486 potvrzeno. Ferdinand ].
neb Jirkov). Po pp. z Bergova držel část potvrdil 1534 svobody a udělil 1545 a
1368 Jindřich ze Rvenice a potomci 1557 majestáty na trhy. Svobody obdrželi
jehozvalise Planskými ze Žeberka. od zástavních držitelův 1552 a 1571 a
l.. 1383 k jej Tym z Koldic. L. 1395 král. potvrzení ]. 1576 a 1596. L. 1611
sice prodán, ale 1. 1402 zase koupen od vypleněn od Pasovských. V Ž. narodili
Koldicův, byl 1418 v držení Víta ze se Šeb. Hněvkovský a bratři Nejedli
Šumburka,
jemuž ještě 1437 patřil. (tito tu také pohřbeni). Erb: Štít králov
Asi před r. 1454 nabyl Ž. Albrecht ství Českého, avšak pravá horní čtvrt
z Konipas
a připojil vesnice, které vykrojena stříb. polem a horní část lva
k Ž opuštěnému patřívaly, k Borku.
jest zlatá; přikryvadla červ. stříbrná. Hel
Žebice, sam. u Kluk (Bělé), n. ves, mice zavřená a v zlaté koruně lev tak,
jež byla 1324 přísl. Loběe a manstvím jako je na štítě.
ke hradu Bezdězi. L. 1406 uvázali se
Žebrák, zbořený hrad, u předešlého
v
Jan a Štěpán, synové Mikulášovi. založený ve 13. stol. od Přibyslava. Po
Ok. l. 1466 zemřel tu Jan : Tajné. něm jej měl Oldřich ('l- 1304), předek
V 16. stol. koupeny
k Vidimi a pa Zajícův : Hazemburka. Syntohoto
třily od r. 1705 ke Stránce.
Zbyněk dostav Ž za díl postoupil 1336
Žebířov, Řebířov, Šebířov horní Ž. králi Janovi; Odtud byl královským
a dolní,
dvě vsi u Úště, prvotně jen zbožím až do r. 1868. L. 1349 měl jej
jedna, jež byla až do r. 1591 přísl. v zástavě Jan Jindřich, kníže Korutanský,
Hrádku Helfenburka. Obě vsi patřily pak a málo-před tím tu vyzdvižena kaple sv.
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Apolináře & sv. Markéty. Karel lV. zase v 15. stol. patuilyPražské kapitole.
vybavil
a zastavil jej před r. 1358 Zápisy 1420 a 1436 dostaly se v držení

Purkartovi, purkrabí

Magdebur Kladenských

z Kladna,

ale jen

a ok. l. 1377 měl jej v zástavě z části; většina vsi držena od 16. stol.
syn jeho ke Smečnu a to do r. 1850.
Žehrovice Mšecké, ves u Mšece, jež
Václav IV. vl. 1383—1409 rád se na Ž.
zdržoval bavě se tu honbou. Tu přijímal patřila 1361 ke hradu Kornhauzu zí 1380
panovníky a poselství. Ok. ]. 1401 zalo tu plat vykázán pro klášter Ročovský.
žil na panství hrad Točník a v l. 1401 Část tato byla pak v držení Žehrov
i s tvrzí (1392
až 1409 střídavě bydlíval na obou hra ských : Kolovrat
dech. Ale později stal se Točník předním Herborta, 1416 Jana, 1452—1475 Jin
hradem na panství, ač . stále v dobrém dřicha, 1488—1506 Mikulášek Kromě
stavu udržován. Zástavní držitelé Točníka toho tu byly drobné vladyčí statky. Po
byli pány ina
L. 1557 byl již Ž r, 1506 k. Ž. ke Kornhauzu. Odprodány
sice 1561, ale zase koupeny a patřily
opuštěn (H. VI. 140).
Žebrákov (pův. Žabrákov),
ves k němu do r. 1850.
u Příbramě, jež patřila r. 1233 klá
ehušice, zámek a ves u Čáslavě
šteru Ostrovskému. Před r. 1336 prvotně farní ves (r." 1350) s tvrzí, 1361
vysazeno tu manství ke hradu Kamýku, až 1370 sídlo Vítkovo, pak synů jeho
jež po r. 1348 přikázáno ke Karlšteinu. Hynka a Ješka a 1402—1419 bratří
ebrákov, l. 1610 dvůr v nově zalo Vítka a Jana. Ok. r. 1430 nabyl jich
2 Ne
žený u Holetic, býv. panství Nepomyšl Chotun, předek Žehušických
ského.
stajova (1454 Jan, 1459 Hertvík, 1480
Žebrákov,
n. ves a přísl. panství Václav, pak tohoto synové, od r. 1529
Duchcovského. (Palackého Popis na Václav). L. 1547 zabrány a prod. asi
1549 Karlovi ze Žerotína. Od r. 1564
str. 603).
L. 1598 k. je
ebrákov, n. vesvokolí Vidic (u Přimdy), patřily pp. : Donína.
jehož po
jež založena před r. 1407, ale ještě v témž Adam star. z Valdšteina,
století zpustla.
tomci tu seděli do r. 1661. Tehda je k.
ebrov, n. svobodství, jež drželi v 15. Michael hr. z Thunu
& potomci jeho
a 16. stol. Žebrovci.
Poslední z nich byli tu do r. 1850 vrchností. Fara za
Jan prodal dvůr Ž. Karlovi Mráckému
nikla v 17. stol. a kostel l. 1760 znova
z Dubé a držen odtud ke zboží Pyšel vystavěn. V Ž narodil se 1747 hudebník
skému.
J. N. Stach (Punto).
. byly v l. 1540 až
Lehouň (staroč. Žehúň), far. ves 16. stol. městečkem a erb jich byl štít
u Kr, Městce, kdež r. 1137 zasvěcen jest zlatý a v něm divoký muž zelený (H.
kostel, postavený od mnichův Opatov XII. 307. M. X. 133).
.
ehuškovice, kancelářské psaní ves
ských. K témuž klášteru patřila Ž ještě
l. 1361, avšak prod. & měli ji 1380 nice u Zbraslavě, jíž se mají vyrozumí
skému,

Petr z Vartemberka.

Heřman z Choustníka,

1380 Ctibor vati Čisovice (staré Čusovice).
Želčany (pův. Želičané) ves u Blo

Liška a Jan Sirotek ze Semína.

V 15. stol. tu byla tvrz. Později přik. ke vic. 1379 dva vladyčí statky obsahující,

Hradištku a v l. 1534—1850 patřila ke al. 1401 kláštera v Rokycanech.
Chlumci. Kostelní knihy založeny 1721 Po r. 1420 opanovala je obec R0
kycká a puštěny jí 1575 dědičně. Po
(H. v, M 2. 44).
Žehrovice kamenné (prv. Žehro zději patřily k Nebílovu a 1715—1850
vici), ves u Kladna v osadě Tuchlov ke Šťahlavům.
ské. Polovici jí dal Břetislav I. (1045)
eleč (t. j. Želkův dvůr, obec. Zeleč,
kl. Břevnovskému,
jenž ji ještě 1224 do Zelče), ves u Soběslavě n. s tvrzí.

držel; ]' 1277 dostaly se . kl. Ostrov ok. l. 1361 statek pp. z Landšteina
skému mimo vladyčí část (1318), ale .(bratří Jan, Vilém, Vítek, Filip, Petr),
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Od

nich

k. jej

před r.

1404

Lipolt samostatnosti této patřila v l. 1623—1350

L. 1455 držel jej Jan ke Smečnu.
Želenice (u Děčína) viz Zelenice_
Rzavého. L. 1507 k.Ž. Mikuláš Špa—
elenice, far. ves u Bíliny n. s tvrzí,
novský z Lisova, jehož potomek Ol 1307 sídlo Macintovo a 1312 Kunrátovo.
z Kraselova.

Předbor z Radejšína, 1486 Vítaze

dřich prodal jej 1550 Vilémovi a Petrovi Ve 14. stol. tu byl farní kostel,

Vokovi z Rožemberka.

jehož

Tento jej pře patrony byli 1357—1363 Kerunkové

vzal (1565) a prodal jej 1596 s pan : Lomu a od r.1416'Stupic0vé : Ž.
stvím Bechyňským. K tomuto patřil až jsouce many hradu Mostského. Od r. 1499
do r. 1677, kdež prodán Ferdinandovi patřily „Novohradským z Kolovrat
z Lobkovic.
V držení Lobkovském a to až do r. 1575, kdež prod. Václa
Sulevic. Od těch
byl až do 19. stol. a přiženěním dostal v0vi Kaplířifze
se v držení Harachův.
Těm patřil přip. 1599 k Mirešovicům a patřily asi
od r. 1711—1850 k Bílině
velkostatek do nedávna (H. VII. 78).
Želeč, far. ves u Žatce. Patrony ko— Želenky, Želínky '(t. j.'_Malé Že
stela farního byli 1360 Vilém ze Skály, lenice, něm. Schellenken, staroněm.

1366 Pohan z Kostomlat,

1369 Al

Klein-Selnitz, WenigenfSelnitz),

bert z Kolovrat,
1402 Zikmund ze Ž. ves u Duchcova n. s tvrzí, 1393 statek
Od r. 1409 držel , Otík Rus z Kra Heřmana ze Stupic &z části od r. 1397
kteří byli many k Most
šovic a 1437 jeho potomek Jan, 1462 Vchynských,
Břetislav ze
Od Kapounův k. Ž. skému hradu. Jiní zemané zdejší byli

1551 Jan Čelechovec

z Kralovic, many k Oseku. Od konce 15. stol. seděli
tu Želenštíz Sebuzína. Asivl. 1530

po jehož potomcíchnásledovaliOstrovci
z Kralovic.
L. 1575 prodán k Očí
hovu, stal se 1596 zase statkem Hrob
čických, patřil pak k Ličkovu (1623).

až 1545 skoupil od nich díly tvrze Václav

z Lobkovic

a držel pak k Duchcovu.

L. 1583 přiděleny ke Všechlapům, ale
Od 18. stol. do r. 1850 byl statkem po dostaly se s nimi 1592 zase k Duchcovu
& patřily k němu do r. 1850.
zemským.

Želechovice,

ves u Lovosic, 1363

statek Vítův. P'ak tu měli statky

Želevčice

(pův. Želevčici),

ves

1377 u Zlonic, jež se přip. r. 1228 jako ma

Vaněk ze Vchynic, 1391 bratři ze Su jetek kláštera

sv. Jiří. Později pa

levic.
Až do r. 1486 patřily ke Košťá—třily biskupovi a darovány 1337 kl.
:kromě vladyčí části
lovu a pak k Čížkovicům. Když od těch Roudnickému
odděleny, vyzdvižena tu tvrz, kterou dr (1405 Otík, 1432 Albrecht a Jan a j. v.)

Duchovní část snad dostali Slanští.

žel 1615 Felix Častovec Kaplíř. Od
r. 1617—1636 patřily k Teplici, od níž Drželi Ž. do r. 1547, a od r. 1549 pá—
na'čas odděleny; pak byly do r. 1850 třily ke Vranímu. Od 17. stol. do r. 1850
patřily ke Zlonicům.
přísl. Teplice.

elevice (pův. Želejovici),

ves

Želejov.
ves u Hořic, jež se přip. u Libochovic, 1237 sídlo Šebestianovo a
r. 1267. Byla vždy a až do r. 1544 1307 Petrovo a Sulislavovo. Klášter
přísl. Miletína.

Želejovice viz Želevice.
Želenice (pův. Želunici,
i Želonice),

sv. Jiří měl tu dvůr ve 14. stol. Sice
tu seděli i potom zemané, zejména též

v 14. stol. Hodkové

z Ž. L. 1496 patřily ke hradu
ves u Slaného, jež se přip_ Skalce, v 16. stol. část k Oseku a Duch-'
Svatov covu a část ke Kostelci nad Tupadly.
jenž je držel asi do r. 1300. Kromě toho tu byla tvrz. kterou drželi

r_1228 mezi statky kláštera
jírského,

Před r. 1363 byl tu far. kostel, jehož Kaplířové do r. 1593 a prod. pak k Li
patrony byly králové. Ves sama (kromě bochovicům, k nimž patřila do r. 1850.
lánův rychtářových) byla asi od r. 1300 Duchcovská část patřila do r. 1850
v držení obce Slanské a po zničení k Libčevsi.
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Železná, far. ves u Unhoště, jež se
přip. r. 1292 a 1295, byvši od krále
k biskupství darována. Ve 14. stol. byl
tu farní kostel, jehož patrony byli arci
biskupové. Kunrát arcibiskup, zastavil Ž.
1423 Markétě z Ředhoště. Později pa

třila pp. ze Šternberka,

rována 1507 Pražské

tomkův jeho do r. 1660, Následoval pak
Diviš Lev Žakavec
& od r. 1666 pa
třily k Vlachovu Březí (část 1670—1850
k Dubu).

Želichov, Želichovice, ves u Milo
vanic, až do r. 1420 majetek kláštera
od nichž da Louňovského, v l. 1420—1437 přísl.
kapitole. Ta Vlašimě a 1437—1547 Táborských.

L. 1548 k. k Popovicům, byla pak do
držela Ž. do r. 1850.
Železná, ves u Podbořan, jež se přip. r. 1571 přísl. Otic a odtud Jankova. Po
1. 1380. Část patřila obci Žatecké zděli patřila k Jemništi.
elina, far. ves u Kadaně, v níž byl
do r. 1547 a ta 1548 prod. k' Chomu
tovu. Druhá část patřila Bludům, dostala farní kostel před r. 1356. Ž. patřila ode
se pak Krajířům a od r. 1563 patřila dávna ke kr. panství Kadaňskému. L. 1484
Erhartovi ze Štampach u. Od syna to kostel přestavěn (P. A. Vlll. 373).

Želiv, Želivec (pův.Tetětici, Cě
hoto prod. 1580 Janovi z Lu ngvic a k.
1584 k Petršpurku. L. 1596 přidělena tětici), ves u kláštera Želivského, v níž
k *Libořicům.

založen ok. r.

1139 chrám sv. Petra.

Železné hory (Montes íerrei), pohoří, R. 1226 slove ves tato Želivec, v 15. stol.
Cětětice. Byla přísl. kláštera Želivského
snad n. hrad v okolí Plas. hned od jeho založení.
. dostala se

jež se tak nazývá již r. 1369.

eleznice,
Odtud psal se Čeč (1175 sudí dvorský),
jenž daroval ok. r. 1180 vsi Bykov a
Vlčkov kl. Plasskému. Syn jeho Budivoj
žil v l. 1175—1213. Jiný Budivoj žil
v l. 1269—1290 a prodal s mateří ves
Ledce témuž klášteru.
eleznice,
městečko u Jičína ok.
r. 1320 statek Ratiborův a 1343—1356
Jarkův. Ok. r. 1350 byl tu farní kostel
a Ž. patřívala tehda ke Bradlci, avšak
páni měli tu také hrad a Půta z Tur
gova (1379) psal se také ze Ž. L. 1539

v 12. stol. biskupům

Pražským,

byvši jim darována od knížete náhradou
za Podivín, ale vyvazena potom, když
byl klášter zakládán.

Želivský

klášter

založen 1139 od

kníž. Soběslava I. a manž. jeho Adlety.
Prvním opatem byl Rynart (Reginhard) &
první řeholníci benediktini. Později opat
zapuzen a 1149 uvedeni sern premon
strati z kláštera Steinfeldského s opatem
Gotšalkem. Brzo odtud založena nová
převorství a kláštery Jeruš, Louňovice,
prodal Albrecht z Valdšteina
tvrz a Kounice. Po Gotšalkovi následovali opa
městečko Ž. 3 vsi Těšín a Lhotku obci tové Ota (1183), Haštal (1184), Vilém
města Jičína, která tu byla vrchností (1190), Heřman (123 3) a Marsilius (1243)
do r. 1850. L. 1759 kostel znovu vy Bohaté nadání kláštera potvrzeno 1226
stavěn a l. 1829 velká část městečka vy od papeže Hanoria Ill. Opat Heřman k.
hořela. Erb: Štít červený a na něm stříb. 1233 Humpolec a podací v Jihlavě.
hradba se stínkami & branou otevřenou, Tehda klášter vzdělal velkou část klá
v níž zl. dveře, za hradbou stojí tři věže, šterství, usadiv tu německé osadníky. Ná
každá s oknem, cimbuřím, černou kon sledující opatové byli Jakub (1288), Tyl
čitou střechou a zl. makovicí (H. V. 198). man (1306),Ctibor(133o),Tylman (133_8),

Železný Brod viz Brod Ž.
Želiboi'ice,

Hynek (1351), Bernart (1355—1357),
ves u Volyně, 1329 sídlo Bohuslav neb Bohuněk (1358—1371),
Jindřich (1372—1376), spravovali klá—
šterství dobře. Ok. r. 1375 kostel a klá
šter vyhořely. Po Jindřichovi opatoval

Bohuslavovo a 1352 Bedřichova. L. 1434
seděl tu Mikuláš. L. 1531 patřily Ž.
k Vimberku, 1563—1602 z části k Ceh
nicům a 1597—1762 z části k Zálezlům.
L, 1612 odděleny od těchto pro Bernarta

Hysrle

zase Jindřich (1376——14oo), jenž obdržel

1390 pontifikalie a měl nemalé spory

: Chodův a byly statkem po s markrabí Jodokem. Následovali pak

Místopisnýslovník: Část historická.
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Ctibor (1400—1405), Petr (1406—1419). ventu, jehož stavbu dokončili opatové
L. 1420 klášter od Táborův vypleněn. Vít Rossler (1654—1661), Siardus Falco
Řeholníci uprchli včas do pevné Jihlavy, (1661—1677), Milo Strobl (1678—1695),
kdež byl volen před r. 1424 opat Drslav, Kandidus Švenda (1695—1698), Zikmund
ale již 1. 1428 byl opatem Jindřich, 1432 Bernbrach (1698—1702)
a Jeronym
Ctibor, 1435 Přibyslav a 1437 Držek. Hlína (1703—1725). L. 1712 konvent
Tento ujal se klášterství, jehož jen malá i klášter vyhořely. Klášter pak řídili
část od cís. Zikmunda zastavena. Opat 1725—1752 Dan. Schindler, 1752—1774
Marek obnovoval klášter a vybavoval Arnošt Morávek, 1775—1792 Gabriel
části zastavené. L. 1447 stal se opatem Fliegell 1792—1806 Zikmund Hemerka,
Jan, jemuž král Jiří klášterství potvrdil. 1807—1830 Vojtěch Fendrych (převzal
Po Janovi zvolen po r. 1464 opat Martin, 1807 konvent v Něm. Brodě), 1830 až
jenž od krále odstoupil. Král tedy
1856 Ignác Sekoušek, 1857—1890 Nor
zabral a zapsal celé klášterství Burja bert Sychrava. Po něm volen 1890 dobré
novi Trčkovi z Lípy (1468, 29. bř.), paměti Ferd. Bursík. V 19. stol. vyšli ze
zapsav mu již před tím (1467) komorní zdejší kanonie spisovatelé Jeronym Solař
plat kláštera. Opat odcházel do Jihlavy, a Viktor Bezděka. L. 1907 vyhořelo opat
ale na cestě zavražděn. V Jihlavě volen ství, bývalý zámek Nový ž. (v, Petrů,
(1468) opat Václav, jemuž král povolil klášter Želiv, H. XII. 251).
eliv, bývalá vesnice, dol. 1555 přísl.
(1480) zastavené statky vyplacovati. Avšak
on (1468—1492) i opatové Petr (1493 až Klenového, pak Dešenic, snad nynější
1500), Volfgang (1500—1515), Bartolo Fleischhófe v okresu Nýrském.
Zelivec, ves u Dol. Kralovic, až do
měj (1528) majícejen faru Jihlavskou a něco
statkův na Moravě, nebyli s to vypláceti. r. 1525 přísl. Rataj, a odtud Čestina ko
Opat Ondřej prodal nad to faru Jihlav stela. V 17. stol. patřila ke Krasoňo
ským (1533), kterou však na rozkaz vicům.
Želivec pod Křížky, ves u Jílo—
králův zase přejíti musel. Po něm volen
1555 Martin, jenž zemřel 1. 1567. Ná vého, 1402 Petra z Pětichvost, v 16. stol.
sledovali Kašpar (1568 —1589), spolu obce Novoměstské Pražské, 1547
opat Zábrdovský, a po jeho smrti pro— až 1696 ke Kamenici a 1696—1850
půjčen klášter (totiž právo a zbytek) Ja k Dobřejovicům.
elkovice, ves u Hořovic n. s tvrzí ,
novi Loheliovi, opatu Strahovskému, a
k tomuto klášteru připojen. Mezi tím bylo po níž se psal 1437 Havel Hovorka z Ž.
klášterství v ruce Trčkův a připojeno V 17. stol. tu bylo troje manství ke
. Karlšteinu, totiž Kožákovské, Polednovské
k Lipnici. Před r. 1559 oddělena
s částí klášterství pro Ferdinanda Trčku. a Rousovské.
Tu vyzdvižena tvrz nová & zvána Nový
Želkovice (pův. Želikovici), ves
Želiv. Bratřím a dědicům Ferdinandovým u Bíliny, jež byla r. 1237 sídlem Šeb
klášterství l. 1582 dědičně prodáno. Dr kovým. R, 1362, když tu byl far. kostel,
želi jej pak Mikuláš ('i' 1595), Maximi drželi Ž. Vlček a Pešek, bratři, jichž po
lian (1- 1597) a Jan Rudolf. Tento pro tomci tu seděli _r. 1404 s Petrem Kolú
R. 1436 držela Ž. Lidmila
dal . 1599 Prokopovi Dvořeckému, chem z
po němž následovali Jan Bedřich z Gryn z Sulevic. L. 1514 patřily k Chodžovu,
pichlu (1615) a Karel Jórger 2 To pak do r. 1545 ke Košťálovu, od něhož
letu.
Tomuto zabrán, zastaven sice přiděleny k Libčevsi a patřily k ní do
!. 1621, ale zadarován 1622 klášteru
r. 1850. V 17. stol. zanikla fara (M.

Strahovskému.

L. 1630 dostavěn XIV. 97).
Želnava (chybně Zel na va, staroněm.
nový chrám. L. 1643 obnoveno opatství
Seldenau), farní ves
a prvním opatem stal se Štěpán Magni Saldenau.
('l- 1649). Nastupce jeho Norbert Mik. 11Horní Plané, založená na statku pro
z Amelauxen začal 1652 se stavbou kon bošta Vyšehradského.
Ok. l. 1360

Želnice — Žerovice
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1375 pp. ze Sulevic,
L. 1395 byl tu farní kostel a ves v dr Hynek Berka z Dubé,

najal si ji Ješek z Kosovy

Hory.

žení kláštera

1398—1402
1417 Vilém

Korunského. Král (z Ronova). V 16. stol. patřily ke hradu
Václav najal si ji 1412, ale Zikmund ji Kamýku, jehož držitelé sem přenesli ok.
1420 zase klášteru vrátil. L. 1460 najal [. 1548 své sídlo. Přidělení 1589 do
si ji zase Prokop z Rabšteina,

ze
držena staly se Vilémovi Kamýtskému
Lstiboře,
jenž je přip. 1596 k Libo

pak do r. 1501 k Prachaticům a vl. 1501
až 1850 ke Krumlovu. Před r. 1463 za
nikla fara, zase obnovena před r. 1585,
a když po r. 1620 zanikla, zase 1633
obnovena. L. 1712 kostel znovu vystavěn
(T. 3- 335).
Želnice, n. ves u Rybníka (Dobříše),
jež byla od 15. stol. přísl. hradu Dobříše.
'V druhé'polovici 17. stol. již nestála.

chovanům. Oba statky k. 1667 Jan Hert

vík : Nostic

a zůstaly pak v držení

potomkův. Fara zanikla v 17. stol. '

Žernovník,

ves u Bezdružic, jež patří

vala n. Kojatovi Hrabišici

(1227),

pak spadla na krále a před r. 1253 do

stala se křižovníkům

s červ. hvě

zdou. Později (asi v 15. stol.) dostal se
. v držení vladyk, pak přik. ke Krasí
ves u Nechanic, kovu. V l. 1712—1850 patřil k Bezdru
l. 1365 přísl. zboží Hořického a v 15. stol. žicům.
Radikovic.
Žernovy, ves u Náchoda, n. městečko,
Žepy (obec. Řepy), ves u Smíchova, při němž vystavěn před r. 1319 hrad,
jež se přip. r. 1264, byvši tehda klášt. něm. Riesen hurg pojmenovaný,jenž se
Břevnov. navrácena. V držení tohoto
česky také Ž. nazýval. Odtud pocházeli
byla asi do r. 1420. Pak uchvácena od pp. z Ryzemburka,
kteří se na ně
světských a dostala se 1448 Prokopovi kolik větví dělili. Hrad drželi z nich
ze Šárky, jehož potomci ji ještě 1. 1474
1358—1380 Pešek (s Mladotou), 1395
drželi. L. 1543 dostaly se . na díl Ji až 1417 Beneš. Po tomto následovali

Želunice viz Želenice.
ely

(prv. Zžel),

říkaDešenského
až

z Dešenic. V1. 1562 Černčičtí z Kácova a od r. 1457
Jan z Hazemburka.
L. 1487 prodán
Petrovi Adršpachovi z Dubé, po

1585 patřily ke Břvem & odtud
k Jenči & Červ. Újezdci. Filiální kostel
tu byl již od 14. stol. Za naší paměti tu
zřízena trestnice pro ženské.

erůce nz Zerčice

němž jej uchvátili

1527 věřitelé. Držel

jej pak 1534—1544Jan z Pernštejna,

poněmŽehušičtí : Nestajova.

Po

Žeretice, ves u Jičína. jež se přip. jich vymření dostaly se Ž. na díl Man
r. 1385. L. 1413 držel ji Martinz Cho
daléněÚlibské z Újezdce (1580),po
mutic, později vl. z Ryzemburka.
níž následovali Bedřich z Ujezdce

V 16. stol. patřily z části
z části ke Bradlci.

k Milčevsi,

ernoseky malé, Žernosečky
(prv. Žernoseci),

(1589), Vilém z Talmberka

(1595),

pak Jan, bratr tohoto. L. 1601 k. !( Ná
chodu, Hrad pak spustl a městečko skleslo

ves u Lovosic, 1276 (H. V. 38).
Žerotice, n. ves v bezprostřední blíz
u Čívic (Choltic), s nimiž sdílela
(1420) Rydkéři ze Skalky
a měl je kosti
držitele.
1453 Jan Kníže ze Sulevic. V1. 1509

ves Bojslavova, ale v l. 1348—1420
přísl. Lovosic. Král Zikmund zapsal Z.

až 185o patřily zase k Lovosicům. Ta
aneb následující přip. se již v podezřelém

ernoseky

Žerotín viz Žirotín.

Žerovice

(prv. Žarovici

?), ves

u Přeštic, od konce 13. stol. kláštera

listu (1057),

velké,

ves u Litoměřic Chotěšovského &1356proboštství

n. s tvrzí, ok. [. 1280 statek Bohuslavův

& jeho synův (Vchynských)
l. 1341—1365 měl je

Vyšehradského.

Vilém z Ryžem

a Petrův. berka opanovav ji postoupil ji králi,
Křišťan. ale zase 1469 obdržel za držena pak ke

Tehda tu byl farní kostel. Pány

byli Skále. a Švihovu. V 16. stol. patřily Ž.
75*
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Žíhel

k Přešticům, s nimiž byly spojeny do lo'vé ze Ž. L. 1454 dostal tu Jan ze Ctě
nic odúmrť. Část koUpil 1502 Slavata
r. 1 50.

Žestoky (obec. Řestoky, prv. Že z Chlumu ata patřila do r. 1850 kČ.
stoci, avšak záhy již Řestoci), ves Kostelci, k němuž iostatek v 16. stol.
u Chrudimě. Klášter Litomyšlský měl tu připojen.
ok. l. 1100 řemeslníka. Kostel a jiné do
Žhov, na Žhově, jakési místo v okolí
Berounském, kdež byly dány role kapi
I... 1318 držel je Nykvart. Ve 14, stol. tole Vyšehradské (ok. r. 1088).
tu byl far. kostel. Na tvrzi seděli 1368
Žibřidice (něm. Seifersdo rf, lat.
vl. z Orle, 1416 Jan Pysk, 1-437 Bo Zifridivilla),
far. ves u Jablonného,
huslav, 1457 Soběslav z Miletínka. (Část v níž byl far. kostel před r. 1370.
patřila klášt. v Podlažicích.) Pak tu se patřívaly k panství hradu Lemberka ato
děli 1480 Hertvík : Rušinova,
1512 až do 1'. 1850. Zaniklá fara obnovena
Jiří z Kunčího, 1524 Jan z Luka 166.2 a kamenný kostel (na místě dřevě
vice, pozdějiTalackové z Ještětic ného) vystavěn 1672.
ibřidice viz Vratislavice.
(1542 Václav, 1561 Jindřich,
1571
ibřidov, n. ves v okolí Mimoně,
Václav, 1603 Adam). L. 1613 patřily

staly se 1115 kl. Kladrubskému.

Gerštorfům,
zabrány a prod. 1623 kdež daroval Jan ze Zviřetic (1371)
Lvovi Burjanovi Berkovi z Dubé. plat klášterci ve Světlé. V 16. stol.

Odtud patřily k Rosicům. Fara v 17. stol.
zanikla (H. I. 223).
estov, ves u Krumlova, r. 1290 až
1313 sídlo Chvala a Přibyslava, bratří
2 ,a 1293 Oldřichovo. Odtud pochá

zel rod Žestovcův

: Světví, jichž

byl tu hamr

a Ž. patřil k Děvínu.

Při—

pomíná se ještě 1549 a pak spustl.

ibřidov něm. tůblern,
dříve
Stublen vl. 1379—1850 přísl. hradu
Rožemberka.

Židíněves

(obec. Židnoves),

ves

předky byli bratří Ludvík a Bernart. 11M1. Boleslavě, po níž se nazýval r. 1255
Sice tu byly drobné statky vladyčí, : nichž Malhost :
L. 1302 patřila Beneši

část se dostala k faře Hořické & oltáři : Vartenberka
a král VáclavII. po
v Krumlově; část byla již od 14. stol. výšil ji na trhové místo. V 16. stol. byla
kláštera Vyšebrodského. Tomuto patřila vesnicí a v l. 1558—1850 přísl. Března.
část (i s Hořickou) do r. 1850, ostatek
Židovice, far. ves u Mostu, v níž byl
do r. 1850 ke Krumlovskému
arci— far. kostel před r. 1359. Ž. patřívaly ode
dávnaklášteru Světeckému.
kněžství.

Žestovice viz Zvěstovice.
Žíhel (pův. Žiehel, něm. Schóles,
Žezlovice viz Jažlovice.
pův. Schola, Schól), město, pův. ves,
Žežice, Žižice (lépe než Zezice), jež se přip. r. 1238, avšak r. 1268 již

farní ves u Ústí n. L., v níž byl farní tu bylo městečko. Ž. byla v l. 1238 až
L. 1448
kostel před r. 1363. Ž. držel tehda Vít 1448 majetkemkl. Plasského.

z Želechovic;

od r. 1375 drželi je zast. Janovi Caltovi

z Kamenné

vladyky z Lun gvic k Doběticům. K těmto hory a patřila odtud k Rabšteinu až do
náležela 1473 část a později celá ves až r. 1595. L. 1559 obnoveny výsady.
do r. 1568, pak ke hradu Blansku a L. 1595 dostala se na díl Mikuláši Lib

s ním do _r. 1850 k Břežnici. L. 1780 šteinskému z Kolovrat. L. 1599 k.
ji Václav Chotek : Chotkova, jehož
vystavěn tu nový kostel.
ežice, ves u Příbramě, v l. 1291 až synu Jiřímu 1622 zabrána a prodána
: Chuděnic.
1584 přísl. panství Příbramského. V 15. st. HeřmanoviČernínovi
spustla a obnovena za vlády obce Pří Odtud patřila k Petršpurku. Fara zanikla
bramské (1584—1850).
po r. 1623, ale 1691 obnovena & kOstel

Žhery (pův. Žháři), ves 11Č. Brodu, 1731 znova vystavěn. Erb 1559 daný:
z níž vycházel od r. 1339 plat ke kapi Štít červený (nyní omylem modrý), v němž
od zpodku až do vrchu bílá věž s bra

tole Vyšehradské. Odtud se psali Oprša

Žihobce — Žilina
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nou, mřeží zapadlou, u svrchu té věže a Ž. proto dělen. L. 1426 seděl tu Václav,
stínky a dvě okna, ze kterých plameny předek Žichovcův z Duban, kteří tu'
(žeh) šlehají.
měli statek ještě 1. 1510. L. 1538 patřil
ihobce (pův. Živohybici), far. ves Ž. k Bílině, ale ještě 1. 1573 stála tu
u Sušice, kterou daroval kníže Břetislav tvrz. Od Bíliny oddělen 1637 k Patokry
1045 klášt.
Bře-vnovskému. Ve jím a v l. 1642—1830 patřil k Lib
14. stol. byly tu farní kostel a tvrz. Dr čevsi.

žiteli obou byli vladyky z Kadova neb
Žíchovice (pův. Žichovici),
ves
z ., jichž potomci zvali se Apolonové
u Sušice, jež se přip. r. 1045 mezi statky
z . V 15. stol. vládl tu rod, jenž měl kláštera
Břevnov. V drženíjeho byly
příjmení House. L. 1467 dobyty od krá . až do r. 1420. Pak drženy zápisně
lovských. V 16. stol. drženy k Rábí, od ke hradu Rábí a ok. ]. 1525 od kláštera
r. 1547 patřily Kocům a drženy k Dra dědičně dokoupeny. L. 1565 postoupeny
žovicům, později k Dobrši, od níž 1609 od panství Rábského Janovi Kavkovi

odděleny. Později seděli tu Bukovan

z Říčan
(1- 1577), který tu tvrz vy
ští. V 17. stol. střídali se tu cizi rodové, zdvihl. Jan K. z Ř. prodal
. 1603 Jin

zejména od r. 1659 Iselínové,

po nichž dřichovi Libšteinskěmu

2 Kolo—

zůstaly památky. Anna z J. prodala je vrat,
jenž je vzdal 1631 Oldřichovi
1709 Janovi Filipovi z Lamberka, bi Františkovi, synu svému. Později byly
skupu Pasovskému a patřily pak k Žicho v držení Krakovských z Kolovrat,
vicům. Fara po r. 1623 zanikla, 1788 dostavše se 1650 Alžbětě, manželce Vi
obnovena (H. Xl., G. S. 269).
léma Albrechta K. z K. Syn její Jan
Žichlice (pův. Žichlici), ves u Te František je prohospodařil a dostaly se
plice, avšak v zákl. listu Vyšehradském Janovi Filipovi z Lamberka
(1707),
(1088) přip. se dvě vesnice. Ž. patřily jehož rod tu byl vrchností do r. 1850 &
později klášt. Teplickému a vysky velkostatek dosud drží (H Xl. G. S. 267).
tují se v l. 1512—1850 jako přísl. Te
Žichovice, dv. popl. n. ves u Ka
plice.
sanic, 1384 statek Dobešův a 1440 On—
Žichlice, ves u Plzně, po níž se psali dráčka a Auditora. Od 16. stol. patřily
r. 1181 Bohdan z ., 1290 Hroznata a k Čestínu kostelu a v l. 1713—1850 ke
Vilém, 1293—1322 Abraham a jeho sy Kácovu.
_

nové. L. 1315 k. Ž. kl. Plasský

adr

Žikov (prv.Žukov, nikolivŽichov),

žel je do r. 1420. Odtud patřily do ves u Sušice, která patřila 1331 ke hradu
r. 1622 k Bělé a navráceny 1623 zase Velkému Boru. Oldřich z B. prodal tu
klášteru. Ku Plasům patřily do r. 1850. dvůr. S Box—em
dostal se pak Ž. klášteru

Žichlinek (z něm. Sichlingsdorf,

Zderazském

u. Byv odcizen náležel do

ale již 1380 Sichelsdorf),
farní ves r. 1547 obci Sušické, potom byl samo
u Landškrouna, jež byla od r. 1304 ma statným statkem zemským do r. 1850
jetek kl. Zbraslavského
a pak přísl. (G. S. 272)
hradu Landšperka.. l.. 1380 byl tu filiál.
Žikov (pův. Žukov), dvůr a mlýn
kostel. V l. 1506 —-—1850patřil Ž. k Land u Olešné, jež se přip. r. 1186. Kníže
škrounu. Obyvatelé obdrželi 1541 obda Bedřichdaroval jej tehda řádu sv. Jana..
rování. Kostel vystavěn 1725 na místě L. 1240 seděl tu Oldřich, l. 1363 Kun—
dřevěného. l-. 1769 zříz lokalie a 1850 rat z Lhoty. V l. 1401—1430 patřil
fara. Blízko stála tvrz Krotenful
(P. klášteru v Rokycanech & potom až do
r. 1588 k Libštcinu. L. 1622 zabrán
A. X. 733, M. V. 46).
ichov, ves u Bíliny, po níž se na Václ. Gryspekovi
a puštěn 1638 k Li
zývali v l. 1239—1251 Jindřich z
blínu, k němuž do r. 1850 patřil.
ok. 1280 Martin a Purkart, syn Jindři
ilina, ves u Strašecího, v níž byl
chův, 1341 Ješek, syn Purkarrův a 1358 1352 Filialní kostel ke Družci. Ž. byla
atd. Stup. Rodina tato se pak rozvětvila do r. 1353 přísl. Křivoklátu a pak

Žilov — Žinkovice
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rnansionářův. V 16. stol; patřila zase ke Od Ekrštorfův
přik. ke Bzí (1675).
Křivoklátu, ale král Ferdinand dal ji Fara zanikla v 17. stol. L. 1785 zřízena
1552 Janovi Bořítovi z Martinic. lokalie, 1853 fara (H. Ill. 196, T. B. 121).
Patřila pak do r. 1850 ke Smečnu.
Žíňany, ves u Poříčí n. S. Od Vrati

Žilov (prv. Žulov),

ves u Plzně, po slava ll. obdarovány tu dědinami i klá

níž se nazývali r. 1269 Rupert z . a
synové jeho Rupert a San & 1315 Milo
slav, 1343 Ota, 1376 Harant. L. 1379
tu bylo pět vladyčích statkův. V l. 1401
až 1421 žil Racek z
Drobné statky
skoupeny k Bělé, k níž Ž. do r. 1651
patřil. V l. 1651—1850 držen k Nekmíři.

ilovice (snad Žílovice

šter Ostrov. i kostel Vyšehrad.

(1085—1089). L. 1415 seděli tu Jan a
Přech, 1432 Jan Kavanec, 1450 Daniel.
Od r. 1497—1850 patřila část ke Kono
pišti, část do r. 1566 k Soběhrdům,
1566—1648 ke Hrádku a pak ke Mrači
(s prvou částí, jež patřila 1540 ke Mrači)

pův. Že a 1725—1850 ke Konopišti. Žíňanky

lovici), samota, n. ves u Lhoty Chrou patřily do r. 1725 ke Mrači a pak ke
stovské, po níž se psali 1226—1244 Konopišti.
Petr a 1244 Něpr, jeho syn. Později pa
inkov, obec. Žinkovy, pův, Ži

třilyke klášterství

Podlažskému, zenkov,

Žiznkov,

městec,od r. 1176

aneb z něho vzniklému panství .Chrast— sídlo panské Oldřichovo, po němž je měl
skému. L. 1601 prod. Anně Slavatové syn Protiva (1183—1219) a tohoto sy
]. 1607 k. ke Chroustovicům, pak patřily nové Protiva (1235—1245) a Půta. Tento
Bernartovi Mikuláši z Gerštorfu,
jenž založil Potštein nad . — . pak drželi
tu měl sídlo. L. 1623 zabrány. Později 1263 Vilém, 1318 Oldřich, 1374 Sobě
k. k Chrasti (H. I. 220).
hrd, Ojíř a Oldřich, patronové zdejší
Zim, far. ves u Lovosic, v níž byl fary, 1396 Bavor, vše z . aneb z Pot
far. kostel před r. 1357. Patrony byli šteina. Po nich následovali pp. z Kleno
držitelé Skalky & s nimi vladyky zdejší vého (ok. 1440 Přibík, pak Jan, vnuk
(1357 několik, 1369—1378 Petr, 1406 & 1519 tohoto synové, kteří Ž. rozdě
Hanuš ze Všebořic, 1413 sami potomci lili. Ok. r. 1580 zcelil je Jan z K.
Skaleckých na Řehlovicích). V 16. stol. (1- 1624), po něm následoval syn Vilém
patřila část ke hradu Ostrému, pak 1528 (1- 1642), pak tohoto synové. L. 1684
až 1653 k Újezdu a odtud 1850 k Lo vyhořel kostel a 1736 znova vystavěn.
vosícům. Druhá až 1683 k Chotomíři a L. 1712 k.
Jan Fr. ze Steinau,
pak také k Lovosicům. Třetí patřila 1532 k jehož dceři se přiženil Václav hr.
až 1544 ke Stoličkám & pak do 1'. 1585 z Vrtby. V držení potomkův zůstal Ž.

k Malhosticům. Čtvrtá náležela do r. 1629 až do vymření (1830) a přešel děděním
k Řehlovicům & 1629—1850 ke Hlíňa na rod Lobkovský.
Erb jest takový prý
nům. Fara zanikla, ale obnovena 1699. jako království Českého (H. IX. 241, T.
Žimutice (pův. Žimuntici,
t. ]. B. 229).
Zikmundova čeleď), far. ves u Týna n.
Žinkov, I. 1379 statek Černíka číš
Vlt., v níž byl farní kostel již r. 1261.
Zde měl statek 1318 Jindřich, pak Chval níka králové, jenž patřil ke Dvorci & Čer
níkovu
(u N. Kdyně), buď část předešlého,
& jeho synové Bláha (1358) & Bohuslav. neb zaniklá
ves.
Po nich následovali bratří Přibík a Drž
Žinkovice
(pův. Žizenkovici), ves
kraj (1389), Dědili potom Diviš z Do
bronic
& po tom asi 1414 Lipolt u Nepomuku, jež se přip. r. 1228 mezi

z Kraselova.

V l. 1430—1468 držel

statky kláštera

Svatojírského.

část Jan. Tvrz drželi po Kraselovských L. 1379 byly tu tři vladyčí statky. V 15. st.
(asi 1530) Čabeličtí
napřed k Týnu, zpustla ves a zůstalo tu jen popluží, jež
ale od r. 1582 držel je Karel C. a jeho patřilo 1525 k Žinkovu, 1591—1598
potomek(1624—1648 Václav), avšak 1630 k Žitínu a pak zase k Žinkovu. L. 1682
až 1635 Filip Krac z aríšteina, stál tu dvůr Žinkovičky.
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soudíc : něm., L. 1371 držel Ž. Oldřich : Ústi

a po
Schurz), městec u Dvoru králové, prvotněj' něm Kamaret z . (1393), jehož rodina
ves a manství k Trutnovu, na němž se-l (1437 Purkart, pak Diviš a tohoto sy
děli 1448 Budiš, 1450 Heinc. Pak jel nové) tu do r. 1485 seděla. Následoval
měli od r. 1481 vl. ze Sloupna, po nichl VáclavVencelík z Vrchovišť, jehož
Jan Litoborský,
od r. 1506 Jindřichlsyn Petr ji prohospodařil. Prodána 1544

jenž obec
Berka a od r. 1512 Švamberkové.: Albrechtovi : Gutšteina,
V 16. stol. patřil Zilvárům : Pilní 1547 svobodami obdařil ('l- 1550). Vnuk
kova.

L. 1622 zabrán a prodán Maří jeho Šebestian dědil . & prodal ji 1564
Majdaleně Trčkové. Po druhé konti Jáchymovi z Hradce. Od té doby mělo
. stejné držitele s Jindřichovým Hrad
cem až do vymření rodu Slavatovského.
Patronat nad kostelem (již 1350 farním)
měli v l. 1594—1773 jezovité. L. 1685
založeny kostelní knihy a 1729 obnovena
fara. Při dělení pozůstalosti Slavatovské
L. 1825 vyhořel celý. Městské právo měl 1693 dostala se . Anně _Lucii, manž.
Po
od r. 1698. Erb: Modrý štít. na něm Adolfa Vratislavaze Šternberka.
stříb. hradba s branou; po obou stra tomci jeho byli tu vrchností do r. 1850
nách této jsou andělé, držíce vavřínový a drží velkostatek podnes. Erb: Štít čer
věnec. Za branou jest věž s okny, cim vený a na něm stříb. jednorožec ve skoku
buřím a cihelnou střechou a okolo ní tři (H. W. 112, T. B. 399).
iŠov, ves u Uhl. Janovic n. s tvrzí,
zlaté hvězdy (H. V. 94).
iřina (pův. Žuři na), potok pomezný, 1318 statek Protivojův. Ve 14. stol. tu
který dělíval Zličany od Čechů a kní byl far. kostel, jehož podací patřilo zdej
žectví Slavníkovo od knížectví Bolesla ším \'ladykám. Ke konci 15. stol. zakou
vova, bezpochyby dnešní potok Mo pili se tu předkovéŽišovských z Údimě
chovský.
a seděli tu do r. 1601. Ž. koupil Jindřich

skaci (1634) postoupen 1635 jezovitůml
dolnorakouským u sv. Anny k nadání'
domu novicův ve Vídni. Tito tu zřídili
kostel a residenci a rozšířili ves v mě
stec. Po zrušení řádu (1773) zpravován
pro stud. fond a 1828 zase prodán.

Žirotín (lépe než Žerotín),

ves a Něnkovský

: Medonos

a synové

zboř. hrad u Panen. Týnce, sídlo pp. jeho prod. jej 1609 Veronice, manž. He
z Ko
z ., z nichž prosluli 1290 Habart, 1321 ralta Václava Libšteinského
Tento podědiv Ž.. daroval jej
bratři Plichta, Jarek a Habart, 1358 Ha lovrat.
bart starší, pak Plichta (1- 1400), jehož 1628jezovitům Kutnohorským a
synové byli Jaroslav a Plichta. Tento Ž. patřil pak ke Křeseticům (H. X". 268).
Žitavská děkanství zasahovalo ve
prodal svou polovici a seděli na ní pak
pp. z Hazemburka,
kteří získali pak 14. a 15. stol. do nynějšího království
celý Ž. Okolo 1. 1504 měl jej Čeněk Českého, obsahujíc fary a kostely Hrá
Míčan : Klinšteina &pak jeho synové. dek, Wetzwalde, Wittig, Bílý kostel,
Ok. l. 1561 dědil jej Petr Chotek Chrastavu., Liberec, Rokytnici, Vratisla
z Vojnína
(1- 1571) a po tomto zeť vice, Rumburk, Warnsdorf, Vogtsdorf &
Jindřich Brozanský ze Vřesovic. Krásnou lípu a kromě toho několik far
Ten připojil Ž. ke statku Vraní, byl pak & kostelův v Horní Lužici, pokud staré
'
s ním v držení Doupovcův
(1589 až hranice Čech sahaly.

1623), pak Vratislavův.
K těmto se
itenice (pův. Žitenici),
far. ves
přiženil Jan Karel Hložek ze Žam u Litoměřic, v níž měla kapitola Litomě
pachu. Následoval 1673 Ferd. Popel řická ode dávna vinaře. Vratislav ll. da
z Lobkovic
a 1678 k. Ž. k Budyni roval prý . (1088) kapitole
Vyše
hradské. Patřily napřed proboštovi, ale
(H Vlll. 219).
_
Žirovnice, město a starý hrad, který od r. 1285 kapitole samé. Ve 14. stol.
držel 1345 Oldřich : Hradce a po něm tu byl farní kostel. Král Václav zap'sal Ž
synové jeho Oldřich a Heřman (1359). 1410 Haškovi : Robce a měli je potom
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pp. ze Vřesovic.
Janovi z Roupova

L. 1491 zastaveny Žitovlice (pův. Žitovlici), ves u Li
a zůstaly v držení báně, v níž byl far. kostel před r. 1371.

jeho rodu (1540 Petr, 1556 synové
Václav a Jan, 1589 dětí jich) až do
r. 1621. L. 1611 dány dědičně Václa
vovi Vilémovi 1 R. Po konfiskaci r. 1621

Z vladyk zdejších přip. se r. 1371 Ště

pán a Zdeněk X. r. 1373 Jan Verdek

ze Žlunic, r. 1377 Bernart z Vale
čova, r. 1398 Jan z Zásady,
1404
jemužvelko Zdeněk z Ž. a r. 1414 atd. Zikmund ze
statek dosud patří. L. 1658 založ. ko Slivna, předek rodiny vladyckéŽitov
stelní knihy.
lických z Slivna. Od těch prod. 1463

navrácenyk proboštství,

Od 17. stol. do
itenice, n. ves na místě nynějšího bratřím z Veitmile.
Nového dvora mezi Tupadly a Žáky, jež r. 1850 patřily k Rožďalovicům. Zdejší
se přip. r. 1267, jsouc v držení křižov kostel dřevěný vystavěn 1618 znova, ale

níkův

Německých.

Od těch pronají byl 1757 na spadení a vystavěn nynější

mány. Po r. 1420 opanovala _je obec

Čáslavská

& nazývali se odtud Kou

delové a Nykláskové : Žitenic,
majíce

tu statky

drobné.

které

kostel do r. 1772. Fara zanikla v 17. st.

Živanice, pův. Živanici,

ves u Pře—

louče, jež k. ok. 1136 od Jindřicha, bi
ještě skupa Olom. pro kostel sv. Václava. Před

v 16. stol. trvaly (P. A. VII. 561).

r. 1226 dostala se kl. Dokzanskému,

itětin, ves u Jičína, jež se přip.
r. 1395. Byla vladyčím statkem až do
poč. 16. stol. Od r. 1511—1850 patřila
část k Veliši, jiná k Bartoušovou a k.
s ním 1565 také k Veliši, třetí do r. 1555
k Třevaci a pak také k Bartoušovu a
Veliši, čtvrtá 1686 k Jičíněvsi.

ale od r.

itín, Žitíno

(prv. Žutín),

1361 byly

v Opatovicích

v držení

kl.

a byl tu farní kostel.

Po zboření kláštera (1421) drženy ke
Kunětické hoře a pak do r. 1850 k Par
dubieům. Fara zanikla již před r. 1615
(M. VII. 27).

“Živohošf, obec. Živohoušť,
pův.
ves Živogosč, far. ves u Neveklova, v níž

u Nepomuku n. s tvrzí, 1319 statek Pe měla kapitola Litoměřická kuchaře (prý
trův, 1379 několika vladyk. V 15. stol. od r. 1057). Býval tu knížecí dvůr, v němž
seděli tu Žitínové : Myslovic a po kníže Vladislav oslavil 1141 vánoce. Po
tom Žitínští
z Blaždice až do zději patřil Ž. královnám a královna
r. 1549. Později patřil Strachovským
Kunhuta darovala 1271 zdejší podací ko

z Strachovic

a 1600 k. k Žinkovu. Od stelní křižovníkům

s červ. hvěz

r. 1651 zase byl statkem o sobě, ale dou. Ve 14. stol. tu byl farní kostel.
v 18. stol. k. k Žinkovu (H. IX, 247).
V 15. stol. patřila Živhošť z části (kromě
itomíř, obec. Štolmíř
(druhdy svobodství) k Ostromeči, z části 1521
iŽitmíř, Štojmíř, Štomíř), far.ves k Netvořicům Oboje patřilo vl. 1571 až
u Č. Brodu, známá již : pověsti o boji 1850 k Tloskovu. Fara zanikla po r. 1623.
sv. Václava s Radslavem, knížetem Žlic L. 1785 zříz. tu lokalie a 1868 fara.
ivohybice \'iz Žihobce. _
kým, kteří se tu smířili. Ve 13. stol. byla
ves u Blatné, v 15. stol.
. trhovou vsí a patřila ode dávna krá— Životice,
lům. Až do r. 1321 měli ji v zástavě přísl. Kasejovic, 1543 Řesanic a později

bratří Heřman a Markvart ze Zvířetic,

samostatný statek Strojetických

ze

Až do r. 1850 byly přísl.
l.. 1328 byl 111farní kostel, jehož podací Strojetic.
patřilo kapitole Vyšehradské. Sice patřila panství Lnářského.
Ž. od .4. stol. k Poděbřadům. Od nich
ivotice, ves u Mirovic, !. 1379 statek
prod. 1565 obci Českobrodská,
jíž arcibiskupův k Příbrami. V 16. stol. pa
patřila do r. 1623. Vl. 1623—1850 ná— třila část k Orlíku a ke Zvíkovu, část
k Příbrami. část k Bukovanům, malá část
ležela ke Kostelci (P. A. IX. 503).
itonice 11.dvůr (před tím snad ves) 1585 k Těchařovicům. V 17. stol. pa
blízko Veselí a České Lípy, jenž se třila část ke Zbenicům a tak do r. 1850.
v l. 1455—1575 připomíná.
Ostatek patřil do r. 1850 k Orlíku.

Žizenkov — Žlovice

Žizenkov viz Žinkov.
Žizenkovice

viz Ži 11k o vic e.

Žiželeves (obec. Žiželoves,
Žuželeves).
farní
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Dědici Matěje ze Skochovic

prod. Ž 1498 Vilémovi z Pernšteina
prv. asi k Pardubicům (H. I. 66).

ves u Jaroměře, ]. 1355

ves. Podací

: Hustířan.

z Teplé.

patřilo rodu

Žižkov, nové město, jehož dějiny jsou
vladyk obsaženy v Raisově popisu okresu Vino

L. 1495 patřila ke Smi hradského na str. 142.

řicům, později ke Vřeštovu. L. 1548 do
stala se s jinými vesnicemi na díl Vác

Žlábecko (Zlateck0?),

n. ves do

r. 1556 přísl. Frydšteina a pak Dubu.
Žleby, městečko n. s hradem, 1289
On a syn Purkart bydleli tu na tvrzi.
a pak
L. 1588 přikoupena k Sadové, s níž sídlo Jindřichaz Lichtenburka
1622_zabrána a 1624 přip. ke Smiřicům. bratra jeho Václava ('I' 1314). Po synu
Fara zrušena 1725 a kostel v l. 1769 až tohoto Hynkovi zůstala vdova Anna, jež
prod. . 1356 Karlovi IV, ale držela
1777 znova vystavěn (H. II. 241).
Žiželice (prv. Žuželici),
městečko je do smrti (ok 1370). Pak je měl Mar

lava Kordule

ze Sloupna

(1560).

nad Cidlinou, původně bydliště Žuželi
cův (též v Německu v Polabí byli Žu
želci). Ž. přip. se již v podezřelém listu
Boleslavském (1052). Sice tu byla ve
13. stol. trhová ves a Ž. byly král. stat
kem. Král Václav II. daroval 1299
'

kvart : Vartenberka,

na němž 1388

dobyty. Václav IV. zastavil Ž. (1396)
Štěpánovi : Opočna (1' 1397), po němž
je držel bratr Jaroslav. Oldřich 2 H rad ce

prodal

1406 Petrovi Zmrzlíkovi,

ale král je vyvadil. L, 1421 dobyty od

jenž je nadal podobojích a po druhé osazeny 1428. Od
r. 1436 držel je Jiřík : Dubé, pak pp.
městskými právy (snad 1312). Zemřel po
a od r. 1483 Špetlové
r. 1318, odkázav . Petrovi : Rožem zJanovic
z Prudic.
L.. 1510 dostalo se Žehu
Dčtochovi z Třeb elovic,

berka (1- 1347), jenž tu vystavěl kostel šicltým z Nestajova
a ok. 1522
sv. Prokopa. Podací jeho náleželo kři KunšoviBohdaneckému : Hodkova.
žovníkům Cyriackým. Od 14. stol. drže
Tento
vystavěl
tu
'kostel
(1540 snad
ny . ke hradu Hradištku ato až do
r. 1534. Král Vladislav obnovil 1502 i faru). Po něm je dostal (1555) syn
Adam. L. 1575 prodány vdově dědičně.
práva daná n. Dětochem; jiné výsady Drželi je pak Chotouchovští
: Ne
byly dány vl. 1 61—1584. V l. 1534 bovid & od r. 1615 Heřman Černín.
až 1850 patřily . ke Chlumci. L. 1726
L. 1629 k. ke statkům Trčkovským, ale
celé vyhořely. V . narodil se Fr. Storch.
zabrány r. 1634. Byly pak v držení hr.
Erb: Štít červený a na něm dva stříb.
z Meggau, Kaisersteína a Bredy. L. 1736
meče se 21. rukovětmi, křížem přeložené
k. je JosefFrant. ze Š enfeldu (1- 1737)
(erb Dětočhův).
Dcera jeho Kateřina (1' 1754) vdala se
Žiželice, ves u Žatce, l. 1318 statek za Jana Adama z Aueršperka,
jehož
Benešův, v 16. stol. : části k Šumburku, potomci tu byli do r. 1850 vrchností.
z části k Vyntířovu a z části Žatec— Velkostatek jím posud náleží. Erb:
.
kých : Vejkrstorfu. L. 1615 k. k Hoře— pečetí erbem království Českého, jako bý
ticům, k nimž patřily do r. 1626, pak valé komorní městečko (H. Xll. 76).
byly přísl. Bílenic a potom do r. 1850
Žliň (prv. Žluň. něm. Schó'nlzof), sa
zase Hořetic. Bývalo tu svobodství.
u Frantálu za Prachatici, ve 14. stol.
ižice, ves u Slaného, jež se přip. ve mota
majetekkláštera Korunského.
14. stol. Ž. byly vladyčím statkem, také
Žloukovice (pův. Žlú k ovici) ves
druhdy v držení Praž. měšťanův. L. 1457
patřily ke Kačici, 1530 ke Křivoklátu a u Křivoklátu, 1382 přísl. hradu Nyžburka
a tak napořád až do připojení obou ke
od 16. stol. do r. 1850 ke Kladnu.
Křivoklátu.
.
Zižín, ves u Chrudimě s tvrzí, 1415
Žlovice tolik co Šlovice.
statek Janův, ok. 1480 Václava Haldy

Žlunice — Žumberk
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Žlunice

(pův. Žlunici),

far. ves Vice. Zakšov, Doupov, Luky, Lochotín,

u Bydžova, 1297 sídlo Gothartovo & 1318
Litoltovo. Ve 14. stol. tu byl farníkostel,
jehož podací náleželo držitelům asi tří
statkův. Jeden z nich patřil od r. 1413

Dlaskům

ze Vchynic a po nich dědil

Smil (1448—1465) předek Myškův ze
Žlunic.
Ok. 1. 1507 k. ž. Mikuláš

Trčka z Lípy, ale od jeho potomkův
prod. ok. r. 1538 Burjanovi Stranov

skému ze Sovojevic.

V držení této

rodiny byly do r. 1609. L. 1612
k Dymokurům (H. X. 402).

k.

Bukovinu, Nepomyšl, Valeč. Skytaly, Li
byni, Nahořečice, Lubenec, Vidhostice,
Přiběnice, Stebno, Strhaře, Blatnou, Chýše,
Tis, Stvolny s Rabšteinem. Močidlce,
Ostrov, Novosedlky, Stražiště, Manětinu,
Křečov, Lukovou, Bržín, Nečtiny, Krašov,
Komárov, Brložec, Štědrou a Kobylou.
R. 1573 obsahovalo děkanství Žlutické
z této pův. prostory jen kromě Žlutic a
Chýš jen to, co bylo na pravém břehu
Štřely, aVŠak i fary Rousínov, Slabce,
Hvozd a kostel Týnecký u Kralovic.

Žlutice (prv. Žlutici), město, ode Žumberk (z něm. Sunenberg), far.
dávna majetekkl. Kladrubského,
od ves 11 Nov. hradův, po níž se nazýval
něhož si jej vyměnil před r. 1186 kníže
Bedřich. Ve 14. stol. tu byl kostel filialní
k Bakovu, ale stal se brzo farním (již
před 1375). Svobody městské obdrželi

Žlutičtí

r. 1279 Englskalk ze Ž Ve 14. stol. tu
byl farní kostel. Podací náleželo 1360

Pešíkovi z Hrádku

& 1370—1412 pp.

z Rožemberka. Tvrz, dvůr a kostel do

1375 od Borše z Oseka, hromady byly pevností. Na tvrzi seděli

1389 od synův jeho Boršůvf L. 1406 vladyky ze Ž., téhož erbu jako Jivovští,
držel je Vilém z Nečtin, ale 1409 zase kteří ok. l. 1509 po meči vymřeli. L. 1544
Boreš z Oseka (1- r. 1414). L. 1415 měl Ž. Volf Pouzár : Michnic & pak
k. je Jindřich z Elstrberka,
za něhož jeho potomci. Po nich seděli Dlouhověští
svobody rozhojněny. L. 1421 a 1427 do a 1602 11.Petr Vok : Rožemberka.
byty. Od'vdovy Jindřichovy dostaly se Tento daroval Ž. (1610) dobrodruhům

pp. ze Šternberka

a Janovi Hokům
a od těch 1431 Theobaldovi
jehož potomci z Cvaibruku.
Když jejich falše najevo

Jakoubkovi ze Vřesovic,

tu přes 100 let seděli a .mnohými
svobodami obdařili. L. 1537 k. je' Jin
dřich z Plavna, jehož synové prod. .
1568 Bohuslavovi Felixovi z Lobkovic.
Následoval 1572 Jan, starší Popel z L. a
od r. 1575 Jiří Kokořovec
z Koko—
řova, jehož potomstvo tu bylo vrchností
do r. 1850. V 17. stol. se
posud
české poněměily. Kostelní knihy založeny
l. 1632. L. 1856 staly se Ž. sídlem c.k.
úřaduv. Erb: Štít polovičný, pravé pole
černé, levé zlaté a tam, kde se oboje dělí,
přes celý štít stříb. kamenná věž s dvojím
cimbuřím, dvěma okny, otevřenou bra
nou, cimbuřím a hřebenem povytaženým.
V černém poli zlatý lev (erb pp. z Plavna)
předními nohami se o věž opíraje, v le
vém poli hrábě (erb pp. z Oseka, H., XIII.).

přišly (1618), zabrán Ž a postoupen
1618 zase k panství Novohradskému.
L. 1631 založeny kostel. knihy (H. III. 244).

Žumberk

(něm. Sonnberg),

ves

u Vyš. brodu, jež se přip. r. 1259.

patříval prvotně pp. z Rožemberka,
darován pak ke klášteru Vyšňobrodskému,
ale r. 1281 zase pánům navrácen. Byl
pak přísl. hradu Rožemberka až do
r. 1850.

Žumberk, městec_u Nasevrk se starým
zboř. hradem, kterému prvotně tento ná
zev náležel, l. 1318 sídlo Pílungovo.
R. 1349 byl pod hradem far. kostel, jenž
postoupen k biskup. Litomyšl. L. 1380
patřil Vaňkovi z Bozkovic a 1385 také
Tasovi a Janovi odtudž. Pak jej měli Ka

valc0vé : Lipoltic (Kuník'j'r. 1402,

Žlutické děkanství, neb kraj děkana Jan 1415, Vaněk 1429—1440). I.. 1448

obsahovalo ve 14. a 15. stol. kostely měl jej Jetřich z Žestok,
1473 Mik.
& fary: Žlutice s Bakovem, Střídku, z Buchova a 1487 Mik. z Holohlav.
ze
Kozlov, Údrč, Bochov, Brazec, Radošo Na poč. 16. stol. měli jej Janovští

Žumberk — Županovice

Soutic a od r. 1552 Ctibor Mazanec
: Újezdce.
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stranách hradu po českém lvu ve skoku

S dcerou tohoto vyženil jej (H. I. 135).

VáclavZáruba : Hustířan(1'j.

1610)._

umburk viz Ronovec.

V rodě Zárubův zůstal do r. 1685. Dě
upanovice
(pův. Ž u p a n o vi ci),
dila jej pak Marie Maximiliana, matka ves u Dobříše, prvotně majetek Něm.
posledního & odkázala jej (1- 1694) strýci řádu. Králová Konstancie koupivši je,

svému Rudolfovi Josefovi :

Lisova.

darovala je 1235 křižovníkům

s červ.

I... 1700 k. k Nasevrkám. Erb: Červený hvězdou. V jejich držení zůstaly nepřetr
štít, na něm od spodu hůrka a na ní žitě a po koupení Starého Knína připo
obraz hradu s dvěma věžema. Po obou jeny k tomuto.

