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Současná představa o stavební podobě velkých hospodářských dvorů ve středověku se opírá především o vý-
sledky povrchových (geodeticko-topografických) průzkumů těch lokalit, které zanikly nejpozději v 16. stol.
a poté je pohltil les. V archeologickou památku se proměnil také dvůr Rychvald v centrální části Džbánské
pahorkatiny. Podle výrazných destrukcí kamenných zdí dodnes určíme rozsah jeho pravoúhlého ohrazeného
jádra a základní rozvrh zástavby, dokonce i půdorysné členění některých budov. Kusé údaje v písemných
pramenech naznačují, že dvůr ve 14. stol. přináležel k majetkům kláštera klarisek v nedalekém Panenském
Týnci.

pozdní středověk – dějiny osídlení – hospodářský dvůr – stavební kultura – povrchový průzkum

An isolated Late Middle Ages farmyard with a fortified residence: Rychvald near Dřevíč (Central Bohe-
mia) and its analogies. The current notion of the construction appearance of large farmyards in the Middle
Ages is based primarily on the results of surface surveys (geodetic-topographic) of these sites, which were
abandoned at the latest in the 16th century and subsequently covered by forests. Also the Rychvald farm-
yard in the central part of the Džbán Downs was transformed into an archaeological monument this way.
The distinct ruins of the stone walls can still be used to determine the expanse of the right-angled enclosure
surrounding the centre, the basic layout of the development and even the ground plans of certain buildings.
Brief information in written sources indicates that in the 14th century the farmyard belonged to the Poor
Clare monastery in nearby Panenský Týnec.

Late Middle Ages – settlement history – farmyard – construction culture – surface survey

Úvod

Výzkum vrcholně a pozdně středověkých dvorů se ubírá několika směry, jež se jen málokdy pro-
tínají, což přirozeně souvisí s roztříštěnou povahou pramenné základny. Mezioborovým úběžníkem se
staly především dvory klášterní, které v písemných pramenech zanechaly nejzřetelnější otisk a záro-
veň se čas od času octnou v zorném poli archeologů, výjimečně i stavebních historiků. Různé typy
dokumentů představují vděčný studijní materiál historiků, kteří si kladou za úkol především rekon-
struovat na časové ose geografický rozsah držav jednotlivých ústavů a postihnout jejich strukturální
proměny, čili vzájemný poměr zemědělské výroby ve vlastní režii na straně jedné a na druhé naturál-
ních a peněžních odvodů z rentovních statků stejně jako poddanských usedlostí. Došlo i na shromáž-
dění dobových názvů a popisů konkrétních staveb v areálech klášterních dvorů (Charvátová 1987).
Jakkoli reprezentativní v daném rámci přehled zmínek je, čítá pouze několik desítek jednotlivých
slov či stručných formulací, přičemž ponejvíce latinské termíny jen matně přibližují funkci a podobu
budov. Nicméně jako celek tyto údaje dovolují alespoň v základních obrysech poznat vzezření stře-
dověkého klášterního dvora v českých zemích. Je ale zapotřebí vzít v potaz, že k dispozici máme –
jak upozorňuje K. Charvátová – především prameny cisterciácké provenience, což může (výrazně)
zkreslovat náš náhled. Těžko totiž rozhodnout, nakolik se specifické rysy hospodaření tohoto řádu
(srov. Charvátová 1996) projevily v stavební podobě dvorů.

Jako nejzajímavější výsledek probírky zmínek o zástavbě se jeví zjištění, že běžnou součástí hos-
podářských dvorů (premonstrátských, benediktinských i cisterciáckých) byla budova označovaná
jako propugnaculum. Při výkladu významu tohoto výrazu K. Charvátová došla k přesvědčivému
závěru, že jím byla označována pevná stavba, která někdy nabývala věžovitého rázu a měla vlastní
opevnění (Charvátová 1987, 291). Blíže upřesnit tuto obecnou charakteristiku však dostupné písem-
nosti neumožňují. Platí to i pro prameny hmotné, neboť v českých zemích neznáme – nepočítáme-li
několik „podezřelých“, dosud důkladněji neprozkoumaných budov v bezprostřední blízkosti některých
konventů (např. Milevsko) – ani jeden dochovaný objekt, který bychom mohli s jistotou či alespoň
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s velkou pravděpodobností spojit s uvedeným označením. Klášterní dvory buď zanikly už ve středo-
věku, a pokud (častěji) přetrvaly do novověku, v naprosté většině došlo k úplné obměně jejich archi-
tektonické tvářnosti. Ani když obrátíme pozornost k dobovým ikonografickým pramenům české pro-
venience, nebudeme o mnoho moudřejší. Z nouze zmíníme alespoň „univerzální“ znázornění dvora –
tvrze v Bibli Václava IV. (např. Chotěbor – Smetánka 1985, obr. 1–2). Co se týče mladších vyobra-
zení, K. Charvátová si na známé Willenbergově vedutě Plas všimla věže osamoceně stojící na okraji
klášterního komplexu, kterou zřejmě právem zmiňuje v souvislosti s budovami typu propugnaculum
(Charvátová 1987, 294–295). Schematická kresba však povšechnou představu upřesňuje jen málo
(též srov. Rožmberský 1999, 5).

Ze zběžně načrtnuté bilance pramenných opor logicky vyplývá, že posun v poznání zástavby
a velikosti klášterních hospodářských dvorů je bezprostředně odvislý od archeologického terénního
výzkumu. Ač je šance na reprezentativní, plošně rozsáhlejší odkryvy velice nízká, poštěstil se už
přinejmenším jeden vskutku klíčový objev, a sice na katastru dnes zaniklé obce Jenišův Újezd na
Teplicku (Meduna 2002; 2006; Lissek 2006).1 V předpolí hnědouhelného dolu zde byla prozkoumá-
na velká část rozsáhlého areálu zaniklého cisterciáckého dvora Hrnčíře z 13.–15. stol., který prošel
složitým stavebním vývojem. Další cenné poznatky přinesly programové povrchové průzkumy zanik-
lých sídel. Jako mimořádně úspěšné se ukázalo několikaleté cílené pátrání po cisterciáckých dvorech
v západních Čechách, ač jen ve dvou z identifikovaných lokalit přetrvaly relikty zástavby v „čitelné“
podobě (obr. 5: B, C; souhrnně Anderle – Rožmberský – Švábek 1993; Rožmberský 1999). Další dob-
ře zřetelné pozůstatky cisterciáckého dvora byly objeveny v rámci rozsáhlého průzkumu zaniklých
středověkých sídel na Černokostelecku, konkrétně v lokalitě Dolánky (obr. 5: G; Smetánka – Klápště
1981). Míra dochování kamenných destrukcí je ve všech třech lokalitách tak vysoká, že samotný
geodeticko-topografický průzkum nejen přesně ozřejmil plošný rozsah ohrazených areálů, ale i polo-
hu, a dokonce i vnitřní členění některých staveb. A následně, na základě srovnání s odkrytými torzy
staveb dvora Hrnčíře, lze dnes asi nejvýstižněji zformulovat představu o velikosti a uspořádání
klášterního (potažmo velkého vrchnostenského) dvora ve 14.–15. století. Mimochodem, součástí
uvedených cisterciáckých dvorů, vyjma lokality Dolánky, byly objekty, které dnes označujeme jako
tvrziště, tentokrát snad přesněji jako příkopem vydělené plochy, kde (zřejmě) stály budovy typu
propugnaculum (srov. Charvátová 1987, 292–294).

Poměrně dobře dochované rozvaliny staveb v lokalitách Džbánek, Třebekov i Dolánky nutně
vyvolávají otázku, zda se v českých lesích neskrývají nějaké další podobné, třeba už objevené,
ovšem zatím nedoceněné a nedostatečně zdokumentované stopy srovnatelných ohrazených areálů.
Na jednu takovou lokalitu před časem upozornili autoři soupisu středověkých nemovitých archeo-
logických památek okr. Rakovník (Blažková – Lomecká – Neustupný 2008, 26–28). Jedná se o zbyt-
ky dvora Rychvald na pomezí středních a severozápadních Čech, které byly do literatury uvedeny
už mnohem dříve, převážně chybně považovány za tvrz. Při první obhlídce dané lokality si vzpo-
meneme na pořekadlo o svícnu, pod nímž bývá tma. Dobře zřetelné stopy zástavby dvora se totiž
nacházejí v bezprostředním předpolí rozlehlého pravěkého a raně středověkého hradiště Dřevíč,
jemuž archeologové a historici věnovali nemalou pozornost. Naopak o Rychvald zatím neprojevili
vážnější zájem, ač reliéfní relikty kamenných konstrukcí jsou dobře „čitelné“. Až v r. 2008 byl
zhotoven jejich náčrt (Blažková – Lomecká – Neustupný 2008, obr. 23), dnes nahrazený podrobným
geodetickým plánem, jehož vyhodnocení tvoří jádro předkládaného příspěvku. Dokumentace sama
by ale sotva umožnila bližší charakteristiku majetkoprávního rázu sídliště. Protože novější literatura
v podstatě jen opakuje závěry dávné Sedláčkovy rešerše písemných pramenů, je nutné jít ad fontes.
Ovšem už na základě publikovaných údajů můžeme předběžně usuzovat, že lokalita Rychvald příslu-
šela k majetkům kláštera klarisek v Panenském Týnci. Je ale třeba prověřovat i jiné, jakkoli méně
pravděpodobné interpretační možnosti. Souběžně totiž zaujmou zprávy o proboštech sázavského
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1 Stranou ponecháváme archeologické odkryvy dvorů existujících po relativně krátkou dobu na přelomu raného
a vrcholného středověku. Jde o specifickou skupinu ohrazených areálů, jejichž ucelený přehled přinesla zevrubná
publikace lokality daného typu, zjištěné na katastru vsi Ledčice na Podřipsku (Gojda et al. 2010).



kláštera, v předhusitském období sídlících přímo na ploše někdejšího hradu Dřevíč. Tím jsme postaveni
před otázku, zda by předmětný dvůr mohl představovat hospodářské zázemí právě onoho proboštství.

Topografická situace a přírodní podmínky

Lokalita Rychvald (k. ú. Kozojedy, okr. Rakovník) se nachází v centrální části Džbánské pahor-
katiny, která tvoří zdvižený jihozápadní okraj české křídové tabule (obr. 1).

Pahorkatina na V zasahuje do kladenského okresu, takřka k Slanému, na Z sleduje hranice lounského a rakov-
nického okresu, její severozápadní svahy shlíží k Žatci. Pro zdejší krajinu jsou charakteristické kontrastní rozdíly
přírodních podmínek, které se mj. projevily v dlouhodobém zalesnění rozsáhlých enkláv, hlavně vyvýšených plo-
šin vlastního masivu Džbánu, těsně obklopených i prostoupených intenzivně zemědělsky využívanými plochami.
Místním ornicím dodávají charakteristické zabarvení zvětraliny hnědočervených permokarbonských usazenin,
které jsou kryty téměř vodorovnými vrstvami druhohorních hornin, z nichž nejvýše uložená, poměrně pevná opuka
tvoří náhorní plošiny a stolové vrchy. Krajinný reliéf je v centrální, nejvyšší partii Džbánu (okolo 500 m n. m.)
utvářen několika paralelními protáhlými údolími drobných přítoků Ohře. Na jejich okrajích vystupují strmé svahy,
místy až svislé skalní stěny. Geomorfologické členění je navíc umocněno barevným kontrastem mezi obděláva-
nými plochami vyznačujícími se červenými ornicemi, které jsou hojně využívané pro chmelnice, a strmými bílý-
mi opukovými svahy, často bezlesými a nesoucími teplomilnou vegetaci, jež se zdvíhají k opukovým plošinám,
původně krytým kyselými doubravami (Ložek – Kubíková – Spryňar a kol. 2005, 568).
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Obr. 1. Krajinný reliéf a sídelní síť ve střední a východní části Džbánské pahorkatiny. Vyznačeny jsou lokality

zmiňované v textu. ■ lokality známé z písemných nebo archeologických pramenů před r. 1200. ● lokality

známé před r. 1400. Šedá plocha: území ležící ve výšce 400 m n. m. a výše (kresba Z. Neustupný).

Fig. 1. Landscape relief and settlement network in the central and eastern part of the Džbán Downs. The

sites mentioned in the text are marked: ■ sites known from written or archaeological sources prior to 1200;

● sites known prior to 1400. Grey area: territory at an elevation of 400 m above sea level and higher.



Ač uprostřed i po okrajích Džbánské pahorkatiny napočítáme několik sídlišť založených a zároveň zaniklých
už v mladším středověku, lze předpokládat, že procesy pustnutí příliš nezměnily krajinný ráz. Na rozsáhlých opu-
kových, dobře propustných plošinách, dnes souvisle zalesněných, totiž většinou chybějí vydatnější vodní zdroje,
které by umožnily vysazení větších sídel. Vesnice a městečka jsou proto převážně soustředěna do víceméně sou-
běžných potočních údolí, která přibližně ve směru JZ–SV člení masiv Džbánu. Tyto sídelní pásy zároveň sloužily
jako přirozené komunikační koridory. A právě volbou polohy se zaniklý Rychvald nápadně odlišuje od většiny
okolních sídel, která přetrvala do současnosti. Jeho obyvatelé se totiž – na rozdíl od svých sousedů v blízkých údol-
ních vsích Smilovice a Kozojedy, jimiž protéká Pochvalovský potok (též zv. Smolnický či Vinařický) – usadili
při okraji rozsáhlé opukové plošiny (ca 470 m n. m.).

Stopy zástavby Rychvaldu se nacházejí na rovném temeni nevelkého jazykovitého výběžku opu-
kové plošiny (obr. 2). Na J a JZ není výběžek vymezen vůbec, kdežto na SZ a V jsou jeho ostré okra-
je tvořeny strmými srázy a skalními stěnami. K SV se terén také svažuje, ale výrazně pozvolněji. Zde
svah nespadá přímo až na dno údolí, nýbrž po několika desítkách metrů přechází do úzké šíje. Její
hřbet stoupá k temeni výrazného stolového návrší, jehož plochu zaujal raně středověký hrad Dřevíč.

Poměrně mírný sklon severovýchodního svahu činí z výběžku, na němž se rozkládala zástavba Rychvaldu,
jedno z mála příhodnějších míst na dlouhém okraji plošiny, odkud bylo (je) možné od JV sestoupit do údolí
Pochvalovského potoka a zároveň dosáhnout temena stolového návrší. Proto se zde dodnes sbíhají lesní cesty
do jediné trasy, která směřuje do údolí. Po několika desítkách metrů od hrany plošiny se rozděluje v úzkém sedle,
odkud dvě ze tří větví dále klesají do údolí – jednak po západním svahu samotné plošiny a stolového návrší do
hlavního údolí Pochvalovského potoka, resp. do Smilovic a Kozojed, a jednak po východním svahu návrší do
bočního údolí, kde pramení bezejmenný přítok Pochvalovského potoka. Třetí cesta naopak stoupá od sedla po
hřebeni úzké šíje na temeno stolového návrší. Obvodové hrany jeho trojúhelníkového temena jsou zvýrazněny
průběžným valem, jediným v terénu patrným pozůstatkem raně středověkého (a pravěkého) hradu Dřevíč. Plocha
vlastního hradiště je dnes z převážné části využívána jako pole. Přímo na návrší stojí jen jediná usedlost a při ní
barokní kaple sv. Václava, resp. její presbytář (zbudována byla na konci 17. stol., k ubourání její lodě došlo v zá-
věru 19. stol.; podrobněji viz níže). Nasnadě je předpoklad, že současná zástavba navazuje na vrcholně středo-
věkou (předhusitskou) situaci, kdy na Dřevíči sídlili probošti sázavského kláštera. O prostorové kontinuitě svědčí
vydatný pramen, který vyvěrá jen několik desítek metrů východně od usedlosti (a kaple), v blízkosti dvora zalo-
ženého kolem r. 1700 (k dataci viz níže). Prameniště situované těsně pod hranou temena návrší existovalo už (resp.
nejpozději) v raném středověku. Tehdy bylo chráněno výběžkem obvodové hradby (Bubeník 1988, 186–189).
Rovněž umístění barokní kaple zřejmě není náhodné, jak napovídají nálezy (raně) středověkých hrobů v jejím
bezprostředním okolí (Bubeník 1988, 221).

V těsné blízkosti Rychvaldu se rovněž nachází vydatný pramen (obr. 2: p), ale nebýt regionální
literatury (Sábl 1973, 76), patrně bychom jej přehlédli. Vyvěrá sice u severozápadního okraje výběžku
opukové plošiny, ale v obtížně přístupném místě – u paty skalní stěny, která je vysoká zhruba 20 m.
Zdá se tedy, že cesta od Rychvaldu k němu vedla oklikou, po vrstevnici, která spojuje prameniště
s úžlabím mezi výběžkem plošiny a stolovým návrším (hradištěm Dřevíč).

Popis pozůstatků zástavby

Rozvaliny staveb nalézáme na plochém výběžku jazykovitého tvaru, v jehož východní polovi-
ně lze podle dobře zřetelného průběhu ohrazení rozpoznat areál vyděleného hospodářského dvora
(obr. 3: C). V jeho blízkém okolí je pak rozloženo několik osamoceně situovaných konvexních a kon-
kávních objektů (obr. 3: A, B, D–F), zjevně také zbytků staveb, těžko přesněji interpretovatelných.
Dvůr lehce obdélného až lichoběžného půdorysu je orientován takřka přesně podle světových stran,
přičemž delší osa probíhá ve směru S–J. Jeho plocha je dnes vymezena asi 1 m vysokým valem,
kamennou destrukcí na sucho kladené zdi; místy jsou na koruně valu patrné obrysy líce zdi. Na vý-
chodní straně obvodový val těsně přiléhá k hraně plošiny, která ostře přechází do takřka kolmého
srázu. Na západní straně se val zhruba uprostřed své délky mírně láme tak, že se zde rozšiřuje ohra-
zená plocha. Na téže straně se nacházel vstup do dvora, asymetricky umístěný při severozápadním
nároží. Dodnes je zřetelné, že vstup měl charakter koridoru, resp. že byl oboustranně ohraničen do-
vnitř zataženými krátkými rameny obvodové zdi. V severo- a jihovýchodním koutu je obvodový val
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rovněž přerušen. Oba tyto průrazy však zjevně vznikly až po opuštění dvora. Dodnes jimi prochází
lesní cesta, jež sleduje hranu svahu. Výrazné povrchové relikty vnitřní zástavby dvora v podobě ka-
menných destrukcí sledujeme takřka podél celé severní linie ohrazení (obr. 4: C), zbývající plocha
dvora je víceméně rovná, vyjma kupovitého útvaru v severovýchodním koutu. V soustavě různě vy-
sokých kamenných hřbetů, souběžných či kolmých vůči severnímu ramenu obvodového valu, lze
na první pohled rozpoznat obrysy dvou vícedílných obdélných staveb, situovaných v řadě za sebou
a zároveň přiložených svou delší stranou k ohrazení. Výrazně bytelnější byla stavba východní, zjevně
trojdílná, jak napovídají tři trychtýřovité útvary modelované okrouhlými kamennými hřbety. Koruna
destrukce této budovy místy dosahuje výšky až 1,5 m, přičemž nejmohutnější je po obvodu krajního,
západního dílu. Ten byl dvoupodlažní, resp. zčásti zapuštěn pod úroveň terénu, což vyplývá z výraz-
ného výškového rozdílu mezi dnem trychtýřovité sníženiny a přilehlým povrchem dvora (navíc je
nutné vzít v potaz, že zahloubený prostor je z větší části zaplněn rozvalenými zdmi). Velký objem
kamenných destrukcí dokládá, že šlo o stavbu s výrazným podílem kamene v obvodovém plášti, snad
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Obr. 2. Nejbližší okolí zaniklého středověkého dvora Rychvald. Vyznačeny intravilány a fortifikace stře-

dověkého původu: areál raně středověkého hradu Dřevíč, vrcholně středověké opevněné sídlo „Hrádek“;

k – barokní kaple sv. Václava v prostoru raně středověkého hradu Dřevíč, p – pramen (kresba Z. Neustupný

na podkladu digitalizované vrstevnicové mapy).

Fig. 2. The area directly surrounding the deserted medieval Rychvald farmyard. Developed areas and forti-

fications of medieval origin: grounds of the early medieval Dřevíč stronghold, the High Medieval fortified

“Hrádek” residence; k – the baroque Chapel of St Wenceslaus on the site of the early medieval Dřevíč

stronghold; p – spring.



celokamennou. Západní budova byla patrně o něco užší a zjevně lehčí konstrukce, neboť koruny ka-
menných destrukcí dosahují výšky pouze asi 0,5 m. Proto lze uvažovat, že z kamene byly tentokrát
vyskládány jen podezdívky. Co se týče vnitřního členění, nedávají tvary reliktů tak jasnou představu
jako u sousední trojdílné stavby. Jednoznačně rozpoznáváme pouze jeden prostor čtvercového půdo-
rysu, vsazený do severozápadního kouta ohrazení. Přímo před někdejším dvorním průčelím východní
budovy stála nějaká menší stavba, která se dnes v terénu projevuje jako okrouhlá kupa s výrazným
podílem hlíny. V tomto případě tedy můžeme uvažovat o dřevohliněné, resp. hrázděné konstrukci.

Severně od ohrazeného areálu se nacházejí zbytky dvou budov, shodně orientovaných jako stavby
uvnitř dvora. Nejbližší je soustava nízkých kamenných hřbetů a plošin (obr. 4: B), které jako celek
skládají útvar víceméně obdélného půdorysu, jehož delší strany jsou rovnoběžné s přilehlým sever-
ním úsekem valu po obvodu jádra dvora. Zjevně jde o pozůstatky vícedílné, snad trojdílné stavby,
jejíž rozměry – co do délky i šířky – odpovídají rozměrům té stavby uvnitř dvora, která měla nespor-
ně trojdílný půdorys. Na rozdíl od ní ale nešlo o stavbu kamennou v pravém slova smyslu; objem
kamene v destrukci tentokrát odpovídá pouze podezdívkám. Druhá z obou staveb severně od ohra-
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Obr. 3. Celkový plán terénních reliktů zástavby zaniklého dvora Rychvald, 14.–15. století. Označení jednotli-

vých objektů odpovídá obr. 4 (základní geodetické zaměření vyhotovili J. Batulka a Zv. Dragoun, zákresy

jednotlivých objektů upravili autoři 2007–2008, kresba J. Kypta a Z. Neustupný).

Fig. 3. Overall plan of terrain relicts of the deserted Rychvald farmyard, 14th–15th centuries. The labelling

of individual features corresponds to fig. 4.



zeného areálu se v úrovni povrchu terénu projevuje pouze jako dvakrát zalomený kamenný hřbet ve
tvaru rovnostranného písmene U (obr. 4: A). Těžko říci, do jaké míry tento objekt vypovídá o někdejší
velikosti či konstrukčním charakteru stavby, nebo jde o torzo většího celku, poničeného třeba vybí-
ráním kamene. V prvním případě bychom nejspíš uvažovali o vícedílné stavbě, přičemž podezděná
část by se dnes projevovala jako kamenná destrukce; ostatní díly (díl) mohly být celé ze dřeva, tím
by po nich nezůstaly žádné stopy. Poblíž destrukce této stavby se nachází větší trychtýřovitá jáma
(hl. ca 1,5 m), snad zanesená nádrž na vodu (obr. 3: F).

Západně od ohrazeného areálu registrujeme dva větší objekty. V kratším odstupu to je takřka
kruhová kupa hlíny (obr. 3: E). O něco dále větší hromada kamení zhruba čtvercového půdorysu
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Obr. 4. Terénní relikty zástavby

zaniklého dvora Rychvald, srov.

obr. 3. Šrafovaně vyznačeny

patrné fragmenty líců zdí a po-

dezdívek, tečkovanými liniemi

hranice novodobých narušení

(dokumentace autoři 2008,

kresba J. Kypta).

Fig. 4. Terrain relicts of the

deserted Rychvald farmyard,

cf. fig. 3.



(obr. 3: D; 4: D), k níž na severovýchodní straně přiléhá mělká jáma obdélného tvaru, kterou z druhé
(vůči kamenné kupě protilehlé) strany vymezuje nízký hřbet hlíny. Povrch kamenné kupy je značně
nepravidelný, zjevně narušený příležitostným vybíráním kamene. Z jejího beztvarého povrchu na
dvou místech vyčnívají malé fragmenty líců obvodové, na sucho kladené zdi.

Rozbor pozůstatků zástavby a možné analogie

Dříve než se poohlédneme po srovnatelných lokalitách, je nutné zamyslet se nad tím, jak dalece
a zda vůbec můžeme s výše popsanými relikty staveb zacházet jako s celkem. K obezřetnosti nutí
výsledky archeologického odkryvu dvora Hrnčíře, který doložil několikeré výrazné změny jeho zá-
stavby v poměrně krátkých časových odstupech (Meduna 2006). Na základě povrchového ohledání
pozůstatků staveb můžeme otázky stran relativní chronologie zodpovídat dílem jednoznačně, dílem
dost vyhýbavě. O objektech v rámci ohrazeného areálu víme, že pocházejí z jedné a téže fáze (záni-
kové). Vnitřní zástavba i ohrazení totiž tvoří organicky provázaný celek. Naopak názory na relativní
stáří ostatních staveb, jejichž relikty se dnes více či méně zřetelně projevují v bezprostředním okolí
ohrazeného areálu, mají povahu spekulací. Shodná orientace ohrazeného areálu se stavbami situova-
nými v jeho severním sousedství naznačuje vzájemnou časovou souvztažnost. Co se týče absolutního
datování na základě archeologických nálezů, k dispozici máme jen hrst keramických zlomků získa-
ných povrchovým sběrem v bezprostředním okolí kamenných destrukcí. Příslušné nádoby lze rám-
cově datovat do 14.–15. století.2

Druhý okruh základních otázek se týká možností a mezí funkční interpretace jednotlivých staveb.
Už výše jsme při popisu ohrazeného areálu použili slovo dvůr. Daný termín můžeme pravděpodobně
vztáhnout i na zástavbu v jeho okolí. Lze si docela dobře představit, že některé hospodářské stavby
se mohly nacházet i vně plochy vymezené kamennou zdí. Na druhou stranu je problematické vysvět-
lit, proč by se mimo ohrazený areál ocitla mohutná (zčásti) kamenná stavba, jejíž nepřehlédnutelné
rozvaliny určují západní okraj lokality (obr. 3: D). Byť se relikty jednotlivých staveb zřetelně proje-
vují na povrchu terénu, nevíme, zda plnily obytné, či hospodářské funkce. Výjimkou je mohutnější
z obou staveb uvnitř ohrazené plochy, kterou podle charakteristického trojdílného členění můžeme
pokládat za obytný dům. Prostřední díl potažmo označíme za síň, západní – soudě podle částečného
zahloubení – za komorový blok, zbývající východní díl tedy za jizbu. Jen rámcově lze říci, že sou-
sední stavba lehčí konstrukce plnila nejrůznější hospodářské funkce. Čtvercový prostor v severozá-
padním koutu dvora mohl sloužit – jak naznačují bytelnější podezdívka a čtvercový půdorys – jako
sýpka. Stavby vně ohrazeného areálu nejsme schopni uspokojivě charakterizovat. Pozornost zvláště
přitahuje kamenná destrukce mohutného objektu zcela na západním okraji lokality, který rovněž
evokuje sýpku, ale mnohem větší. Bylo by ale překvapivé, že by se tak důležitý objekt nacházel mimo
ohrazenou plochu, navíc ve vzdálenosti několika desítek metrů.

Probírku analogií zástavby dvora Rychvald lze sotva začít jinak než porovnáním se dvěma obdob-
ně příznivě dochovanými západočeskými lokalitami, taktéž osamoceně situovanými opodál vesnických
jader. Jednak se dvorem Třebekov (obr. 5: B), o jehož příslušnosti k doméně plaských cisterciáků
neklamně vypovídají písemné prameny, a jednak se dvorem Džbánek (obr. 5: C), který můžeme poklá-
dat za majetek pomuckých cisterciáků – sice jen hypoteticky, avšak dost pravděpodobně (Anderle –
Rožmberský – Švábek 1993). Všechny tři lokality se vyznačují totožným charakterem ohrazení v po-
době kamenné, na sucho kladené zdi, která není lemována příkopem. Výrazné destrukce obvodových
zdí ve všech těchto případech dovolují přesně určit výměru ohrazeného areálu. Pokaždé se jedná
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2 Jde o keramiku náležející do širšího severozápadočeského okruhu; srovnatelné soubory pocházejí např. z neda-
leké zaniklé vsi Svídna (Smetánka 1988, obr. 18, 19). Tenkostěnný, kvalitně oxidačně vypálený střep má žluto-
okrovou či světle hnědou barvu. Nalezeny byly dva ovalené, na vnitřní straně vyžlabené okraje hrnců, které před-
stavují jedinou citlivější datační oporu. Typologicky analogické výrobky ze severozápadních Čech lze datovat do
1. pol. 15. stol., např. soubory z jímek 24, 31 či 43 na parcelách mosteckých domů čp. 221–226 (Klápště ed. 2002,
tab. 113: 3, 119: 6, 132: 1).
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Obr. 5. Schémata zaniklých hospodářských dvorů podle povrchového průzkumu, Čechy, 14.–15. stol.:

A – Ostrov (překresleno podle Smetánka – Klápště – Richterová 1979, obr. 2); B – Třebekov (překresleno

podle Anderle – Rožmberský – Švábek 1993, 263, obr. 2); C – Džbánek (překresleno podle Anderle – Rožm-

berský – Švábek 1993, 268, obr. 6); D – Svídna (srov. obr. 6); E – Roudnička (překresleno podle Korbová

Procházková 2011, příloha); F – Rychvald (srov. obr. 3); G – Dolánky (překresleno podle Smetánka – Klápště

1981, příloha 1). Šedě: terénní pozůstatky ohrazení hospodářských dvorů. Černě: terénní pozůstatky

kuželů (motte) opevněných jader v rámci hospodářských dvorů. Kresba J. Kypta.

Fig. 5. Diagram of deserted farmyards in Bohemia determined by surface surveys, 14th–15th centuries:

A – Ostrov (redrawn on the basis of Smetánka – Klápště – Richterová 1979, fig. 2); B – Třebekov (redrawn

on the basis of Anderle – Rožmberský – Švábek 1993, 263, fig. 2); C – Džbánek (redrawn on the basis of

Anderle – Rožmberský – Švábek 1993, 268, fig. 6); D – Svídna (cf. fig. 6); E – Roudnička (redrawn on the

basis of Korbová Procházková 2011); F – Rychvald (cf. fig. 3); G – Dolánky (redrawn on the basis of Sme-

tánka – Klápště 1981). Grey: mounds – remains of farmyard enclosures. Black: cone-shaped structures

(motte) – remains of fortified cores within the farmyard enclosures.



o pravoúhlý (obdélný či takřka čtvercový) útvar, jehož rozměry jsou v případě Rychvaldu přibližně
o polovinu menší: 45–50 x 55–60 m oproti 70–90 x 135–150 m (Džbánek), resp. 70–80 x 95–120 m
(Třebekov). Dlužno však dodat, že uvedené hodnoty se týkají toliko ohrazeného areálu. Pokud bychom
zohlednili veškerou plochu se stopami zástavby na Rychvaldu, pak by se výměry zhruba vyrovnaly
(v lokalitách Džbánek i Třebekov se dnes patrné stopy zástavby nacházejí výhradně na ploše obeh-
nané kamenným valem). Na první pohled mnohem výraznější rozdíl však tkví v absenci/přítom-
nosti tvrziště, resp. samostatně opevněného objektu typu motte: uvnitř ohrazených dvorů Džbánek
i Třebekov se nacházejí – na rozdíl od Rychvaldu – okrouhlé plošiny o průměru 10–15 m, vytvaro-
vané širšími příkopy.3 Jako shodné se naopak jeví uspořádání a charakter obvodové zástavby, zvláště
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Obr. 6. Hospodářský dvůr v zaniklé středověké vesnici Svídna: A – detail reliktů zástavby (zaměření autoři

a B. Marethová 2008, kresba J. Kypta); B – celkový plán lokality, šedě zvýrazněna zástavba dvora (podle

Smetánka 1988, 27, obr. 1, upraveno).

Fig. 6. The farmyard in the deserted medieval village of Svídna: A – detail of relicts (survey by authors and

B. Marethová 2008, drawing by J. Kypta); B – overall plan of site; development in farmyard highlighted

in grey (from Smetánka 1988, 27, fig. 1, modified).

3 Lze předpokládat, že samostatně opevněné útvary představovaly běžnou součást cisterciáckých dvorů ve stře-
dověku. Další cenný doklad představuje zákres podkrušnohorského Nového Dvora v mapě stabilního katastru
(Klápště 1994, obr. 71: 3). Obrysy budov jasně vymezují obvod velkého obdélného areálu, v němž se nacházel
okrouhlý objekt, bezpochyby tvrziště. Nový Dvůr založili osečtí mniši, přetrval do moderní doby, ovšem nedávno
zanikl v důsledku povrchové těžby uhlí.



když porovnáváme situaci v lokalitách Rychvald a Džbánek: bytelné vícedílné stavby lemují jeden
z přímých úseků ohrazení, a to téměř v celé jeho délce.

Další cisterciácký dvůr, který tentokrát tvořil součást složitějšího sídelního komplexu, odhalil
podrobný povrchový průzkum zaniklé vesnice Dolánky na Černokostelecku (obr. 5: G; Smetánka –
Klápště 1981, 419–423, 448–449). Ta v polovině 14. stol. přešla ze šlechtických rukou do majetku
skalických cisterciáků. Autoři průzkumu tuto majetkovou změnu důvodně nahlížejí jako příčinnou
souvislost vzniku velkého ohrazeného areálu o rozměrech 80 x 70 m, jenž se bezprostředně přimkl
k usedlostem poddaných. Nejméně ze tří stran jej obepínala kamenná zeď, jejíž torzo místy vyčnívá
z povrchu mohutného destrukčního valu. Podél jednoho úseku zdi vedl mělký příkop. Na zbývající
čtvrté straně obvod dvora určila erozní rýha vymodelovaná drobnou vodotečí. Dost možná byla cel-
ková plocha dvora větší, neboť z jednoho nároží vybíhá ještě třetí rameno zdi, které se po asi 20 m
pravoúhle lomí a dále směřuje přímo, po dalších 25 m zbytky ohrazení přestávají být zřetelné. Vnitřní
plochu dvora člení velké množství jam, patrně zasypaných sklepů či suterénů. Ač podle terénních
reliktů tentokrát nelze určit celkové půdorysy budov, zdá se, že ohrazená plocha byla zástavbou mno-
hem více zaplněna než v lokalitách zmíněných v předchozím odstavci. Lze dokonce předpokládat,
že dvůr neměl větší prostranství. Postrádáme i tvrziště coby součást jeho areálu. Dlužno ale zmínit,
že tvrziště se v lokalitě Dolánky nachází stranou jádra vsi, ač v nevelkém odstupu. Toto sídlo autoři
průzkumu hypoteticky kladou do doby před majetkovým převodem vesnice do cisterciácké držby.
Úvaha to je sice logická, ale možná jen zdánlivě pravděpodobná. Méně jasná je situace hospodář-
ského dvora v nedaleké zaniklé středověké vesnici Lažany (Smetánka – Klápště 1981, 423–427,
448–449). Sídlo typu motte s přilehlým, poměrně malým hospodářským dvorem je zde situováno
v těsném sousedství poddanských usedlostí. V jádru vsi registrujeme i zbytky ohrazeného areálu
s mohutnou kamennou trojdílnou stavbou. Autoři průzkumu jej interpretují jako vrchnostenský
dvůr, který vznikl poté, co ves připadla skalickému klášteru. Celkovou rozlohu dvora, resp. průběh
ohrazení, nelze na základě povrchového průzkumu postihnout.

Rozšíříme-li srovnání o plošně odkrytý cisterciácký dvůr Hrnčíře v Podkrušnohoří, zaujme nás
míra jeho stavebních proměn v průběhu zhruba dvou století, ale při snaze o celkovou rekonstrukci
rozsahu i uspořádání zástavby tentokrát tápeme (Meduna 2006, s lit.). Jasnější představu v daném
ohledu máme jen o jeho nejstarší fázi, datované přibližně do 1. pol. 13. století. Tu reprezentuje roz-
sáhlá plocha vymezená mělkým příkopem, jehož úplný průběh se zjistit nepodařilo. Ovšem už mini-
mální zjištěná výměra takto ohrazené plochy přesahuje rozlohu Džbánku, největšího z výše zmíně-
ných dvorů. Přímočaré závěry však nejsou na místě, neboť bychom přehlíželi odlišný časový kontext
a nejspíš i rozdílné hospodářské nároky.4 Z našeho pohledu relevantní srovnání nabízejí pozůstatky
zástavby mladších sídelních fází dvora Hrnčíře. Jenže v rozpětí 14.–15. stol. nedokážeme ani odhad-
nout celkovou výměru dvora, byť bylo asi v úplnosti prozkoumáno jádro jeho zástavby. Jde o různě
stará torza zdí a zahloubených objektů, zčásti současných a zčásti mladších vůči příkopem vyděle-
nému útvaru, který morfologicky spadá do kategorie tvrziště. Mohutný příkop zde vykrojil oválnou
plochu o rozměrech asi 40 x 25 m, tedy mnohem větší než v lokalitách Džbánek a Třebekov. Nás však
mnohem více zaujme, že příkop byl tentokrát ještě v průběhu existence dvora z podstatné části, ne-li
dokonce zcela, zavezen. Daný závěr vyplývá z nesporného stratigrafického vztahu: půdorys jedné
z hospodářských staveb zřetelně zasahuje do prostoru (zasypaného) příkopu. A ač se o důvodu jeho
zavezení můžeme jen neurčitě dohadovat, nelze vyloučit, že podobný vývoj doznal i dvůr Rychvald.
Tato spekulace, jakkoli vágní, je na místě, neboť šířka zavezeného příkopu jádra dvora Hrnčíře se
pohybovala kolem 6 m a hloubka činila více jak 2 m. Ona hospodářská stavba přesahující hranu
příkopu měla zřejmě věžový charakter, nepřímými doklady jsou výrazná šířka základového zdiva
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4 Výrazné stavební proměny dvora Hrnčíře autor výzkumu právem nahlíží jako otisk odlišných hospodářských
nároků vrchnosti: „První – rozsáhlý areál s mohutnou sýpkou či sýpkami je konceptem autarkního systému, téměř
beze zbytku převzatého ze západoevropského prostředí. Realita českého středověku … našla svůj odraz v adaptaci
na nabídku tohoto systému, jejímž konkrétním projevem je změna grangie v běžný hospodářský dvůr“ (Meduna
2006, 253, 255).



a charakter destrukce. P. Meduna ji považuje za bytelnou sýpku. Tato (v horizontální rovině) jedno-
prostorová budova stála v těsné blízkosti vícedílného domu, k němuž se – jak uvažuje P. Meduna –
napojoval další špýcharový blok. Jmenovaný dále nabádá: „Jistě nás okamžitě napadne souběh dvou
sýpek či špýcharů a možné vysvětlení lze zřejmě hledat ve struktuře klášterního dvora. Špýchar obyt-
ného domu je ‚soukromým‘ majetkem ‚magistra grangie‘, zatímco věžový špýchar uchovává sklizeň
z klášterních pozemků či část naturální renty příslušných vesnic“ (Meduna 2006, 253). Nad citova-
nými hypotézami si vybavíme situaci reliktů zástavby dvora Rychvald. Na mysli tane dvojice staveb:
jednak vícedílný obytný dvůr se špýcharem (resp. dvoupodlažním komorovým blokem), jednak
mohutná solitérní kamenná stavba, nejspíš patrová, situovaná na západním okraji lokality. Právě ji
bychom mohli – inspirováni Medunovými závěry – považovat za sýpku vrchnosti. Tato budova sice
stála opodál ohrazeného jádra dvora, ale mohla být samostatně obklopena nějakou masivní dřevě-
nou konstrukcí. Ještě bližší srovnání s Rychvaldem patrně umožňuje půdorys stavby o rozměrech
7,5 x 8 m, dochovaný v podobě žlábku vyplněného maltou, který ležel v odstupu ca 50 m od soudo-
bého jádra dvora Hrnčíře (Meduna 2006, 252, obr. 2), tedy v podobné vzdálenosti v jaké se nachází
objekt D od ohrazeného jádra dvora Rychvald.

Uvedené klášterní dvory tvoří na pohled jasně popsatelnou typologickou skupinu, avšak dost
možná jen zdánlivě, neboť bez širšího srovnání si nelze uvědomit míru jejich (případné) odlišnosti
vůči jiným režijním či rentovním dvorům světských i církevních majitelů/držitelů. Nemenší význam
pro naše úvahy tedy mají statky situované přímo ve vesnických jádrech, které se oproti okolním used-
lostem poddaných sedláků vyznačovaly výrazně větší rozlohou a/nebo charakterem samotné zástav-
by. Náš pohled padne zejména na venkovské dvory bezprostředně prostorově spjaté s opevněnými
sídly – tvrzemi. Opět budeme moci souběžně vycházet z výsledků povrchových průzkumů i plošných
odkryvů (výlučně) zaniklých sídel. A navíc máme štěstí, neboť ve výčtu „modelových“ analogií
hrají klíčovou roli hned dvě zaniklé středověké vesnice z Džbánské pahorkatiny. Rámcově náleží
do téhož časového horizontu jako Rychvald, s nímž je úzce pojí i specifická stavební kultura daná
opukovým podložím, resp. snadnou dostupností stavebního kamene. Z hlediska kritiky pramene tedy
srovnáváme rozvaliny staveb s podobným výpovědním potenciálem. Geograficky bližší je lokalita
Ostrov (u Jedomělic), jejíž dobře dochované pozůstatky představují učebnicový příklad nejen tvrze
a jejího hospodářského zázemí, ale i jasné prostorové hierarchizace sídla nižšího šlechtice a used-
lostí poddaných (obr. 5: A; Smetánka – Klápště – Richterová 1979). Už samotný reliéf připomene
situaci Rychvaldu: zatímco statky sedláků se shlukly na dně ostře zařízlého potočního údolí, tvrz
a (k ní) přilehlý hospodářský dvůr byly zbudovány sice v těsné blízkosti, ale ve výrazně převýšené
poloze, ve vrcholu trojúhelného výběžku opukové plošiny. Mohutný příkop vyťal na konci ostrožny
okrouhlou plošinu o poloměru ca 5 m – sotva kde jinde připadneme na ještě menší tvrziště. Před pří-
kopem se rozkládal dvůr lichoběžného půdorysu vymezený dnes valem, kdysi opukovou, na sucho
kladenou zdí. Jeho zástavba byla více než skromná (ve srovnání s nedalekými poddanskými used-
lostmi), což ostatně odpovídá vpravdě „kapesnímu“ tvrzišti. Z rovného povrchu ohrazeného areálu
vystupuje pouze jedna větší hromada kamenů, v níž rozpoznáváme obrysy obdélné, přinejmenším
dvojdílné stavby. Ta stála podél (nikoli těsně při, ale v malém odstupu od) čelního úseku obvodového
ohrazení, poblíž brány. Případné další stavby mohly být jen dřevěné či dřevohliněné. Rozloha ohra-
zeného dvora činí ca 18,5 arů, což přibližně odpovídá velikosti ohrazeného jádra dvora Rychvald. Ten
se sice vyznačoval nesrovnatelně rozvinutější a bytelnější zástavbou, zato ostrovskému dvoru dodnes
dominuje výrazná, třebaže nejmenší možná kuželovitá podnož nějaké, nejspíš věžovité budovy.

Jen několik málo kilometrů od Ostrova se rozkládala vesnice Svídna. Třebaže zde nestála tvrz
propojená s hospodářským dvorem, zvýšenou pozornost si zasluhuje sevřené uskupení 14 usedlostí,
jejichž relikty podávají cennou představu o rozrůzněné podobě (zejména velikosti) zástavby poddan-
ských statků v regionu Džbánské pahorkatiny. Jedna z usedlostí se však natolik vymyká svým uspo-
řádáním, rozměry i charakterem jednotlivých staveb, že ji Z. Smetánka důvodně označil za hospo-
dářský dvůr (Smetánka 1988, 38–39). Její zástavba (obr. 5: D; 6) je rozdělena do dvou částí, z nichž
jedna vyhlíží jako běžná poddanská usedlost. V druhé naopak stály dvě – ve srovnání s podobou
ostatních zdejších usedlostí – výjimečné budovy, které do určité míry nacházejí protějšky v reliktech
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zástavby Rychvaldu. Jednak to je trojdílná stavba, která jako jediná v celé Svídně byla (zčásti) pod-
sklepena. A právě tím odpovídá trojdílnému domu uvnitř ohrazené plochy Rychvaldu. Připomeňme,
že jeho uvažovaný komorový blok byl také výrazně zapuštěn pod úroveň terénu. Tyto dvě budovy se
však vzájemně dost výrazně liší svým celkovým půdorysným členěním. Zatímco na Rychvaldu ona
komora zaujala krajní pozici v rámci zřejmě „klasické“ trojdílné dispozice domu, v případě trojdílné
stavby ve Svídně se komora (sklep) ocitla ve střední části. Trosky druhé budovy dvora ve Svídně,
které přitahují naši pozornost, lze v rámci celé vsi označit za nejmohutnější. Zdá se, že šlo o dvou-
podlažní objekt, přičemž kamenný plášť přecházel i do úrovně patra. Z. Smetánka ji hypoteticky
označil za bytelnou sýpku, čemuž nasvědčuje víceméně čtvercový obrys destrukce. Logicky si tedy
vybavíme rozvaliny „nejzáhadnější“ stavby Rychvaldu, tedy té, která stála vně ohrazeného jádra,
zcela na západním okraji lokality (obr. 3: D). Vzájemně se podobají co do celkového tvaru i roz-
měrů. A obě tyto hromady kamenů zřejmě představují nejzřetelnější stopu po vícedílných stavbách
smíšené konstrukce. O existenci relativně méně bytelného dílu (přístavby) zřejmě vypovídá bezpro-
středně navazující, podstatně nižší plošina (Svídna), resp. mělká, rovněž těsně přilehlá prohlubeň
(Rychvald). Obrátíme-li ještě pozornost k troskám trojdílných domů zbývajících 13 usedlostí ve
Svídně, shledáváme, že analogicky členěná stavba uvnitř ohrazeného jádra dvora Rychvald je nepřed-
čí ani svou délkou, ani šířkou. Vůči poddanským příbytkům se však zřetelně odlišuje masivnějším
a navíc zahloubeným komorovým blokem.5 Tento rozdíl však zřejmě nebyl řádový.

Za hranicemi Džbánské pahorkatiny nás zaujme prvořadě jádro vesnice Mstěnice na Třebíčsku, jež zanikla
někdy v 15. století. Její celoplošný odkryv nabídl jedinečnou možnost srovnání zástavby poddanských usedlostí
a hospodářského dvora při tvrzi vrchnosti (Nekuda 1985; Nekuda – Nekuda 1997). Vlastní jádro zdejšího hospo-
dářského dvora se v podstatě neodlišuje – co do velikosti i uspořádání – od zástavby hned několika okolních, byť
těch největších selských statků. I v zázemí tvrze se nacházel běžný trojdílný dům s jizbou, což zároveň odpovídá
ohrazenému jádru dvora Rychvald. Rozdíly vůči usedlostem poddaných však přece shledáváme, a to dost výrazné.
V bezprostředním okolí sevřeného jádra hospodářského dvora se totiž nacházejí tři relativně výjimečné (míněno
vůči zdejším selským statkům) stavby a výrobní zařízení. Tyto objekty V. Nekuda interpretuje jako kovárnu, sto-
dolu se sušárnou (s topným, v podlaze zapuštěným kanálem ve tvaru písmene T) a velký dvojdílný chlév (Nekuda
1985, 50–63). Podobnost se situací na Rychvaldu, kde rovněž stojí hned několik staveb vně jádra ohrazeného
kamennou zdí, zřejmě není náhodná. Dlužno ale dodat, že ve Mstěnicích se přinejmenším chlév nacházel uvnitř
plochy, která byla zčásti obehnána plotem či palisádou a těsně navazovala na ústřední část dvora s trojdílným do-
mem. Po dřevěném ohrazení zbyla rýha po ukotvení sloupů. Takové stopy samozřejmě nelze zaznamenat prostým
povrchovým průzkumem, což může zkreslovat naši představu o celkovém uspořádání dvora Rychvald, zejména
co se týče (možná jen zdánlivé) absence ohrazení osamocené mohutné stavby na jeho západním okraji.

Pozoruhodný příklad rozlehlého dvora, který nebyl propojen s tvrzí, přinesl povrchový průzkum zaniklé stře-
dověké vesnice Roudnička (ve starší literatuře zv. Mořina) na Příbramsku (Korbová Procházková 2011, 78–80).
Její pravidelnou obdélnou náves obklopovalo více než deset poddanských usedlostí a jeden zvláště rozlehlý dvůr
o rozměrech přibližně 90 x 110 m (obr. 5: E). Ten byl (zřejmě jako jediný v rámci celé vesnice) ohraničen po
celém obvodu na sucho kladenou kamennou zdí, jež po zborcení vytvořila výrazné hřbety. V jednom z návesních
koutů lehce obdélné parcely se nacházejí kamenné destrukce dvou vícedílných, souběžně vedle sebe situovaných
budov. Její zbývající povrch je plochý. Tento statek se tedy typově velice podobá dvoru Rychvald, lépe řečeno
jeho ohrazenému jádru. Je ovšem nepřehlédnutelně větší.

Přemítáme-li nad interpretací reliktů budov dvora Rychvald, cenný srovnávací materiál nabízí souborná
publikace plošného odkryvu zaniklé středověké vesnice Hard v Dolním Rakousku, datované do 14. stol. (obr. 7;
Felgenhauer-Schmiedt 2008). Vzdálena je jen několik málo kilometrů od státní hranice s ČR (resp. od jiné zná-
mé archeologické lokality – zaniklé vesnice Pfaffenschlag). Možnost srovnání je o to cennější, že architekturu
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5 Zajímavou analogii představuje dům největší usedlosti v zaniklé středověké vsi v poloze V Žáku v Klánovickém
lese na dnešním okraji Prahy, podrobené nedávno důkladnému povrchovému průzkumu a nově datované rámcově
do 14.–15. stol. (Beránek 2011, 131, 145–146). Na trojdílné jádro onoho domu v zadní části navazoval čtvrtý
prostor, který se na povrchu současného terénu projevuje jako výrazná prohlubeň. Tato usedlost, kterou autor prů-
zkumu hypoteticky (důvodně) považuje za rychtu, se ve srovnání s ohrazeným jádrem dvora Rychvald vyznačuje
mnohem rozvinutější zástavbou: ústřední prostranství bylo takřka souvisle obestavěno ze tří stran.



tamního dvora nahlédneme paralelně – stejně jako ve vesnici Mstěnice – se zástavbou přilehlých poddanských
usedlostí. Od nich se výrazně odlišuje už svými celkovými rozměry; zaujal celou šířku sevřeného vesnického
jádra, což odpovídá dvěma protilehlým řadám poddanských usedlostí a dělící ulici. Z jedné strany jej vymezila
přírodní strouha, na zbývajících třech stranách uměle vyhloubené příkopy. Zatímco v linii hlavního průčelí, jež
se obrací k zástavbě poddanských usedlostí, dosahoval příkop největších rozměrů, humna oddělovaly mnohem
užší i mělčí rýhy, avšak nikoli v celé šíři parcely.6 Ohrazení tedy zjevně neplnilo úlohu skutečné fortifikace, jeho
význam naopak souvisel s právními zvyklostmi a reprezentačními nároky. Tomu odpovídá celkové uspořádání
zástavby, která se rozvinula právě na straně přivrácené k poddanským usedlostem. V čele, resp. v koutu dvora
stála mj. věžovitá stavba čtvercového půdorysu, která byla jako jediná v celé vsi zbudována s využitím malty.
Další podobná stavba čtvercového půdorysu vymezovala z jedné strany průjezd do dvora. Tyto objekty tvoří
součást složitého dvoukřídlého komplexu hospodářských, z podstatné části kamenných budov. Tím spíš zarazí,
že stavba, jíž autorka výzkumu v areálu dvora jako jediné přiřkla obytný ráz, se oproti domům na sousedních
větších selských gruntech jeví jako skromnější, alespoň co do rozměrů půdorysu. Nelze ale vyloučit, ba máme
za to, že některé rozlehlé místnosti onoho dvoukřídlého komplexu budov (třeba v úrovni patra) sloužily k pobý-
vání. Z našeho úhlu pohledu zaujmou zvláště ony dva patrové objekty, lépe řečeno nejbytelnější díly v rámci
složitěji členěných budov v čele dvora. Svým půdorysem, rozměry i patrovým řešením se nápadně podobají dvo-
jici staveb v areálu dvora Hrnčíře, které P. Meduna považuje za špýchary. Dostupné písemné prameny nejsou
natolik sdělné, abychom mohli blíže postihnout sociální postavení hospodářů na dvoře ve vsi Hard. Patrně se ale
nezmýlíme, budeme-li je ve shodě s autorkou výzkumu hledat v řadách nižší šlechty.

Nelze pochopitelně ztrácet ze zřetele ani eventuální analogie (funkční a snad i stavební) v případě manských
dvorů příslušných ke královským hradům – většina lokalit tohoto druhu zanikla nebo zmizela v pozdějších pře-
stavbách, ojedinělé případy však naznačují možné souvislosti. Příkladem může být zaniklá středověká ves
a ca 800 m od ní vzdálený dvůr Malev, manství k hradu Zvíkovu na severním Písecku (Fröhlich 2011). Jenže
pozůstatky dvora jsou v této lokalitě natolik fragmentární, že nedovolují vymezit ani celkový rozsah, ani charak-
ter zástavby. Kromě několika oválných jam a vyvýšenin evidujeme pouze dvě řady kamenů (není jasné, zda jde
o mezní pásy, či o zbytky zdí) ve tvaru písmena L o rozměrech ca 24 x 23 m.

S přihlédnutím k širokému spektru více či méně blízkých analogií obraťme pozornost k lokalitě
Rychvald, konkrétně k výpovědním schopnostem písemných pramenů. Bez nich se nelze pokusit
o celkové zhodnocení výsledků povrchového průzkumu.

Svědectví písemných pramenů a literatury

Rychvald bychom mohli označit za lokalitu známou i neznámou zároveň. „Známou“ v tom smys-
lu, že je od přelomu 19. a 20. stol. evidována v regionální literatuře a našla své místo i v základních
kastelologických kompendiích, „neznámou“ proto, že bývá považována nejčastěji za tvrz – hrádek,
zatímco ve skutečnosti jde o komplex hospodářského dvora (s opevněným sídlem).

Nejstarší zmínky o Rychvaldu v literatuře pocházejí až z 2. pol. 19. stol., resp. jeho konce. Nepovšimnut
zůstal v relaci konzervátora F. Beneše, vyslaného k prohlídce Dřevíče (1868), a (snad v důsledku toho) taktéž
v kompendiu Pravěk země České (Vocel 1868); totéž platí i o příslušném svazku tzv. starého soupisu památek,
ač právě zde došly pozornosti pozůstatky některých jiných, zhruba stejně starých zaniklých vesnic a dvorů
(Matějka 1897).7 Teprve na konci 19. stol. se Rychvald objevuje v literatuře, a to hned v několika regionálních
dílech. Za pozornost stojí dvojí interpretace terénních pozůstatků. Dodnes v terénu patrná, nízkým valem vyme-
zená čtvercová plocha byla místními obyvateli považována za starý dřevíčský hřbitov: „Südwestlich vom ‚eiser-
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6 Obdobnou situaci shledáváme např. v zaniklé středověké vesnici Kří ve středních Čechách. Tamní dvůr při sídle
typu motte je vydělen příkopem jen vůči návsi a sousední poddanské usedlosti, v týlu volně přechází do zahrady
(Klír 2008, 146).
7 „Jak za to byl p. konserv. [F. Beneš, pozn. autoři] požádán od sboru, navštívil též někdejší župní hrad Dřevič,
který jest jedna z nejdůležitějších ohrad české dávnověkosti; neb zaujímá na 18 jiter půdy. A tato rozsáhlá prostora
obehnána byla náspy vysokými, a jak se zdá měla i k větší své bezpečnosti nějakou menší ohradu asi 1/2 hodiny
odtud vzdálenou, totiž okrouhlá byla a pod jménem na Budách neb na Budíně v okolí známa jest“ (Emler 1868,
604; Vocel 1868, 429–431).



nen Thor‘ ungefähr 300 Schritte entfernt, sieht man Gräber, wo im Mittelalter ein Friedhof war“ (Veselý 1895, 46,
pozn. 3). Stranové určení sice příliš neodpovídá, a co je míněno oněmi patrnými hroby, není zřejmé (snad terénní
nerovnosti v místech pozůstatků budov). Jak z povahy terénu na jižním úbočí Dřevíče, tak i z tehdy živého míst-
ního podání lze nicméně soudit, že šlo o ohrazený prostor na Lichvardě – Rychvaldě.8 Druhá interpretace vychá-
zela ze znalosti pomístního jména Lichvarda, resp. jeho (správného) propojení s lokalitou Rychvald doloženou
v písemných pramenech. Podoba domnělého „tvrziště“ (k němuž lze stěží nalézt analogie) nevyvolala skepsi dosta-
tečně velkou na to, aby se hledala ještě další možnost výkladu čtvercového ohrazeného areálu. Jako pozůstatky
tvrze Rychvald označuje ohrazenou plochu A. Sedláček (1923), jenž měl k dispozici nejen regionální literaturu,
ale mohl vycházet i z korespondence, taktéž z doby okolo r. 1900.9 V zásadě stejná charakteristika ohrazeného
útvaru se objevuje i v podstatně mladší literatuře: „Dnes je obdélníkové tvrziště ohraničeno nízkým zbytkem valů
z opuky v délce asi 54 m a šířce asi 49 m. Uvnitř jsou ještě stopy po základech stavby“ (Anděl a kol. 1984, 413).

Interpretace lokality jakožto dvora – s neopodstatněným dovětkem, že by se mohlo jednat o předsunutý opev-
něný bod Dřevíče – se vůbec poprvé objevila na počátku 70. let 20. stol., a to v regionální publikaci: „Na přístupu
k Železné bráně jsou zbytky středověkého dvorce a snad i tvrze Rychvaldu (též Lichtenwald, lidově Lichvarda)“
(Sábl 1973, 53; tamtéž uveden i názor V. Mouchy a J. Kabáta). Úvaha o jakémsi strážním místě sice nepostrádá
logiku ohledně topografické situace, jenže slučuje časově nesourodé lokality. Cesta vedoucí od Rychvaldu
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8 Lidové podání o dřevíčském hřbitově v této poloze totiž současně eviduje i mladší literatura (Štědrý 1898, 135;
1901, 16; Chadt 1905, 6, pozn. 4). J. E. Chadt výslovně vyvrací Veselého tvrzení poukazem k tomu, že zde byla
tvrz Lichtenwald.
9 „Jižně od starodávné Dřevíče jest položení Lichtvarda, na němž znáti plochu do čtverhranu srovnanou se znám-
ky příkopu. Zde stávala tvrz řečená prvotně Lichtenwald a po jejím zpuštění se místo jmenovalo Rychvald“
(Sedláček 1923, 228); „Lichtenwald (Světlík?) ve 14. stol. tvrz, nyní položení Lichvarda blízko Dřeviče“ (Sedlá-
ček 1920, 183). Autor podle všeho na místě nebyl, podává tu popis dle sdělení F. Štědrého (na základě dopisu ze
26. 11. 1903), a i ten pouze interpretoval popis toužetínského učitele, že v dané lokalitě není znát nic než do „čtver-
hranu“ srovnaná plocha se stopami příkopu (místopisná kartotéka Augusta Sedláčka, Historický ústav AV ČR,
v. v. i., Praha, heslo Lichtenwald / Rychvald).

Obr. 7. Ač se konkrétní dvory shodovaly co do plošného rozsahu, jejich vnitřní zástavba se mohla výrazně

lišit: A – ohrazené jádro dvora Rychvald, srov. obr. 3; B – dvůr v zaniklé středověké vesnici Hard, Dolní

Rakousko, region Waldviertel, 14. stol. (podle Felgenhauer-Schmiedt 2008, 76, Abb. 118, upraveno).

Fig. 7. Although specific farmyards had the same size, their internal development could differ substantially:

A – enclosure of centre of Rychvald farmyard, cf. fig. 3; B – farmyard in deserted medieval village of Hard,

Lower Austria, Waldviertel region, 14th century (from Felgenhauer-Schmiedt 2008, 76, Abb. 118, modified).



k Dřevíči však přece poutá naši pozornost, směřuje totiž k tzv. železné bráně v jihozápadním cípu hradiště.10

Nejstarší doklad tohoto označení zachycujeme k r. 1846: „Der Berg fällt auf allen Seiten steil ab und ist überdieß
an der östlichen und nördlichen Seite noch jetzt mit beträchtlichen Wällen umgeben; nur an der Südseite ist ein
schmaler Zugang, welcher das Eiserne Thor heißt, und ohne Zweifel ehemals durch ein solches Thor geschlossen
war“ (Sommer 1846, 44). Jakkoli pozdní zmínka to je, případná výpovědní hodnota tu nicméně za úvahu stojí.11

Proč právě železná brána, event. železná vrata (nejstarší doklad je v němčině a přeložit jej lze obojím způsobem)?
Poměrně nezvyklé označení můžeme buď chápat doslovně (což část badatelů činila a automaticky operovala před-
stavou brány, do níž cesta vedla přes padací most) a ptát se po motivaci takového pojmenování, anebo si připo-
menout analogie.12 Porta ferrea vedoucí do města figuruje ve Skutcích apoštolů, týmž obratem označuje bránu
(vrata?) stojící uprostřed mostu přes Tiberu v Římě v souvislosti s událostmi r. 1156 kanovník a kronikář Vin-
centius, a konečně další porta ferrea přichází v nejstarším vymezení rozsahu majetků kapituly vyšehradské na
Prachaticku (1339).13 Jestliže v prvém a druhém případě (z městského prostředí) si bránu či vrata dovedeme
představit, ve třetím je interpretace více než problematická: shoda panuje potud, že šlo o místo, kudy do Čech
vedla Zlatá stezka (přičemž v konkrétní lokalizaci se jednotliví badatelé rozcházejí), avšak jak si tuto „bránu“
(a neméně i její smysl a fungování) reálně představit, není vůbec jasné. Předpokládáme, že doklady by tu bylo
možné rozšířit i o další případy – ostatně i dřevíčská „železná brána“ je interpretačně do určité míry záhadná,
a analogické případy (původem středověké) tu mohou naznačit, že se zdaleka nemusí jednat až o toponymum
novověkého původu. V této souvislosti se snad exkurz, jakkoli neústící v uspokojivá zjištění, nemusí jevit jako
docela samoúčelný.

Situaci na rozlehlé pláni Dřevíče, (někdejšího) hradu, který Kosmas k r. 1002 označuje jako munitissimum
castrum nomine Drevic (MGH NS II, 64), později, zejména počínaje 13. stol., známe zcela fragmentárně. Kos-
mas Dřevíč zmiňuje v kontextu bojů mezi Přemyslovci po r. 1000; věrohodnost zpráv z této doby potvrzuje sou-
časník uvedených událostí, Dětmar Merseburský. O sto let později, za časů Kosmových, byl hrad centrem kraje
(provincia Dreuics) a měl odtud plynout desátek kostelu vyšehradskému. Listina knížete Soběslava I. (1125–1140)
je sice falsum (známo z insertu z poloviny 13. stol.), ovšem faktograficky minimálně z hlediska existence kraje
Dřevíč ji lze pokládat za věrohodnou (CDB I, č. 393, s. 405–406). Roku 1175 se totiž ve svědečné řadě listiny
Soběslava II. pro plaský klášter ve společnosti vysokých dvorských úředníků a hradských správců připomíná
Petrus prefectus de Dreuuic cum fratribus suis Milgost et Agna, tj. předchůdci pánů z Mašťova (CDB I, č. 278,
s. 243–244). Jejich aktivity neměly s upadajícím hradem Dřevíč napříště nic společného – ten svou pozici jedno-
značně ztrácí, dokladem je přesun správního centra do Slaného (v listině z přelomu let 1234/1235 jsou evidovány
majetky kladrubského kláštera in provincia Zlanensi: CDB III/1, č. 101, s. 117–120). Někdy v té době (ve 13. stol.)
měl být (hrad?) Dřevíč s kostelem sv. Václava (snad na místě dnešní kaple téhož patrocinia) předán benediktin-
skému klášteru Sázava. Mohlo se tak stát až daleko později – datem ante quem je až r. 1360 (viz níže).

Majetková držba v okolí Dřevíče byla ve 14. stol. značně roztříštěná: nacházely se zde majetky
duchovenské i drobné statky šlechtické. Z duchovenských např. benediktinů postoloprtských (část
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10 Ústí cesty do areálu hradiště a částečně její průběh je zřejmý již z nejstaršího publikovaného plánu (Vocel 1868,
obr. 116), jenž zachycuje stav ještě před devastačními zásahy schwarzenberské hospodářské správy na hradišti
a v jeho nejbližším okolí (srov. Sábl 1973, 76–83).
11 Je zvláštní, že autor při popisu Dřevíče výslovně připomíná, že nejen chybějí písemné zprávy, ale nevztahují
se k němu ani lidové pověsti. To zjevně nebyla tak docela pravda, jakkoli je otázka, jak staré tyto pověsti jsou
(srov. Chadt 1905; Sábl 1973).
12 O bráně nalezneme několik zmínek ve starší literatuře: „… mezi záhybem a kolmou strání hory jen úzká mezera
ponechána, kterou lid železnou branou nazývá, za to maje, že takovou před věky těsný onen vchod se zavíral“
(Vocel 1868, 429–430); „An der Südwestseite des Walles führte der Weg über eine Fallbrücke zur Burg auf den
Punkt, der ‚eisernes Thor‘ genannt wird und ohne Zweifel ehemals durch ein solches Thor geschlossen war“
(Veselý 1895, 45); „na jihozápadě vedla cesta přes most u místa zvaného ‚železná brána‘“ (Chadt 1905, 6).
13 Skutky apoštolů: … transeuntes autem primam et secundam custodiam venerunt ad portam ferream quae
ducit ad civitatem quae ultro aperta est eis … (Skutky apoštolů 12:10). Vincentius: … Heinricus, dux Saxoniae, …,
Romam intrat et ab ipso ponte a tergo eos uir bellicosus inuadit. Et cum ad ferream portam, que in medio pontis
est, fere peruenissent, Lateranenses hec conspicientes et inter duo mala minus malvm eligentes, tam ab hostibus
quam a suis ferream portam claudunt, … (FRB II, 422–423). Vymezení majetků kapituly: … deinceps in Rozpach,
de Rozpach in Plechensteyn usque ad ferream portam (Sedláček 1920, 42; Boháč 1983, 341).



Solopysk), johanitů / křižovníků svatomářských (Pochvalov), klarisek z Panenského Týnce (o nichž
bude ještě řeč), a především pak kolovratského rodového kláštera (Dolní) Ročov (augustiniáni), jenž
byl součástí velkorysé koncepce Albrechta z Kolovrat († 1391). Ten Ročov zamýšlel vysadit jako své
rezidenční městečko (o Albrechtovi Grunt 1999). Jeho záměr nebyl realizován, nicméně kolovratskou
nekropolí klášter zůstal až do novověku. Ve vzdálenosti jen několik kilometrů od Dřevíče na S a Z
se podél Pochvalovského potoka nacházela panská sídla Divice, Vinařice, Kozojedy a Smilovice,
jež mj. svědčí o fragmentarizaci majetkových práv i v rukou světských držitelů.

Na severním předpolí Dřevíče leží ves Vinařice; sídlo nižšího šlechtice tu lze předpokládat již
ve 13. stol. (Štědrý 1901, 8–12; Volf 2008). Příbuzenskou vazbu k jejím majitelům měli ve 2. pol.
14. stol. i páni ze Žirotína, fundátoři kláštera klarisek v Panenském Týnci; na poč. 15. stol. jsou do-
ložena jejich majetková práva v Pochvalově (Štědrý 1901, 14–15). Zmínili jsme majetková práva
týneckého kláštera ve sledovaném mikroregionu – a jeví se logické je vykládat právě ve vazbě na
Žirotíny. Tím se současně bezprostředně dostáváme k lokalitě Rychvald, původně Lichtenwald (po-
místní jméno Lich(t)varda bylo mezi místními venkovany známo ještě okolo přelomu 19. a 20. stol.).14

Téměř „klasické“ mytební jméno Lichtenwald snad s jistou opatrností můžeme klást do kontextu
„kolonizačních“ aktivit 2. pol. 14. stol.: na straně jedné nechybějí lokality původu staršího (příkladem
mohou být shora jmenované Vinařice), na straně druhé právě v této době kulminují kolovratské akti-
vity, a taktéž na Dřevíči a v jeho bezprostředním okolí nebylo docela pusto. Rokem 1360 se datuje
nejstarší zmínka o tamějším proboštství. Přesněji řečeno jde o zmínky o proboštech na Dřevíči, což
není ani tak hra se slovy, jako spíše výraz určitých rozpaků nad tím, jak si vlastně dřevíčské (a jemu
analogická) „proboštství“ představovat.

Z let 1360–1405 známe jména několika dřevíčských proboštů (Chadt 1905, 7; Sábl 1973, 73–75;
Foltýn 2005, 160), jež vlastně jsou jedinou průkaznou stopou vazby mezi sázavským klášterem
a Dřevíčí, a od nichž odvozujeme vše ostatní: postoupení Dřevíče klášteru snad již ve 13. stol., jakož
i existenci proboštství (Vlček – Sommer – Foltýn 1997, 314). Možnost nahlédnout blíže do osudů
několika zdejších proboštů svým způsobem ilustruje marginálnost Dřevíče, kam byli odesíláni řehol-
níci namnoze problematické pověsti; jeden příklad zmíníme níže detailněji. Odlehlé expozitury typu
Dřevíče nebo např. Zátoně (okr. Český Krumlov) kláštera ostrovského byly proboštstvími patrně
spíše nominálně, duchovní zde sídlící se tituloval jako probošt, a vyšší personální počty v těchto lo-
kalitách lze sotva předpokládat.15 Tato skutečnost není ve vztahu k Rychvaldu tak docela nepod-
statná: uvážíme-li jeho interpretaci jako dvora a jeho existenci vymezíme 14.–15. stol., nabízí se na
první pohled vazba právě k proboštství (ve smyslu jeho hospodářského zázemí).

Uvedené představě však neodpovídá nejen předpokládaný zanedbatelný počet duchovních na
Dřevíči v době okolo r. 1400, ale i nejstarší (a celkově jedna z velmi mála) písemných zmínek vztahu-
jících se bezpečně k lokalitě Lichtenwald. Ta je téměř úsměvným vhledem do mikrosvěta v prostoru
Dřevíč – Lichtenwald, jakkoli svým úhlem pohledu poplatná charakteru pramene (vizitační protokol
arcijáhna Pavla z Janovic, který se v slánském děkanátu pohyboval od 3. do 14. prosince 1379): vina-
řický farář Jakub pod přísahou vydával svědectví o vladykovi Radimovi z Lichtenwaldu, který zapu-
dil svou legitimní manželku Annu a žije na opevněném sídle Lichtenwaldu se svou konkubínou, což
dřevíčskému proboštovi nebrání, aby Radimovi podával svátost oltářní. Mezi jedno i druhé logicky
spolu související je v textu protokolu vložena věcná informace v tom smyslu, že Radim disponuje jed-
ním lánem, který drží od abatyše týnecké.16 Co lze z předchozího vyčíst? Vyjma cenné elementární
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14 Pomístní jméno Lichvarda nefiguruje v žádném ze základních mapových děl – ve vojenských mapováních, na
stabilním kastastru, na speciálních mapách 1 : 75 000 ani katastrálních mapách (1 : 25 000) z 1. pol. 20. století.
Jeho užívání bylo zjevně pouze lokálního charakteru. Např. na mapě I. vojenského mapování je celé lesní pásmo
obepínající Dřevíč označeno jako Borr Wald (podle vsi Boru).
15 Prepositura na Dřevíči byla nejvzdálenější inkorporovanou farou sázavského kláštera (Foltýn 2005, 160).
16 Dominus Jacobus, plebanus ibidem [ve Vinařicích] in secundo anno, iuratus et interrogatus dicit, quod Radim,
cliens de Lychtnwald, habet legitimam uxorem, Ankam nomine, quam a se repulit VIIIo anno, et tenet quandam con-
cubinam in dicta municione Lichtenwald, ibi residet in uno laneo, quem tenet ab abatissa in Tynecz; et prepositus



informace o existenci opevněné lokality Lichtenwald, jejíž označení municio je ale významově stejně
široké jako indikátor sociálního statutu samotného Radima (cliens), je jistého vlastně jen velmi málo.
Formulace ibi residet in uno laneo, quem tenet ab abatissa in Tynecz by mohla, ale stejně tak nemu-
sela napovídat, že šlo o lán vázaný na samotný Lichtenwald, jako takový tedy majetek kláštera týnec-
kého, a spolu s ním za (v prameni blíže nepopsanou) reciprocitu pronajímaný.

Ani pozdější prameny do celé věci světlo nevnášejí – lokalita Lichtenwald nikdy poté již není ozna-
čována jako opevněné sídlo a neznáme žádný další doklad její vazby ke klášteru v Panenském Týnci.
Roku 1402 se připomíná jistý Hanuš z Richwald – figuruje mezi opovědníky Pražanům z řad nižší
šlechty z poměrně širokého územního okruhu v prostoru severozápadních Čech, přičemž identifikaci
jeho predikátu s Lichtenwaldem/Rychvaldem můžeme teoreticky připustit, nikoli však prokázat
(AČ IV, č. 6, s. 344). V kladném případě by tak doklad z r. 1402 byl druhou (a každopádně poslední)
zmínkou opravňující předpokládat rezidenční funkci lokality (v tomto smyslu Anděl a kol. 1984, 413).

Více než století uplynulo, než se v písemných pramenech objevily Dřevíč a Rychvald znovu –
a to pospolu: v polovině r. 1522 se Kašpar z Chouče (Kouče) a v Trmicích prostřednictvím soudu
dožadoval svých práv na Děpoltovi z Lobkovic na Bílině. Mimo jiné od něho chtěl vyplatit Rychvald
a Dřevíč, duchovní věci, kteréž on Děpolt drží k Vinařicuom, pravě se nadepsaný Kašpar Kouč k té
výplatě spravedlnost obdarovániem krále JMti jmieti majestátem s dobrú volí od Jana z Vitence (AČ
XXXII, č. 3884, s. 223). Cena tohoto dokladu spočívá především v označení Rychvaldu a Dřevíče za
duchovní věci. Stále se tedy de iure jednalo o sekularizované církevní majetky; pouhá toponyma bez
bližší specifikace neprozrazují nic o reálném charakteru obou lokalit. A současně netušíme, proč
vlastně Kašpar z Chouče o ně jevil zájem. Odpověď však marně hledáme i na další otázky: byl snad
Rychvald již ve 14. stol. církevním statkem (majetkem kláštera týneckého?) a sdílely Rychvald
a Dřevíč v 15. stol. týž osud? Na počátku 20. let 16. stol. byly prokazatelně spjaty příslušností k ma-
jetkům Děpolta z Lobkovic (patrně k Vinařicím).17

Dvůr Rychvald zřejmě zanikl již před r. 1522, jeho jméno (s opevněným sídlem?) se nicméně
zachovalo: o století později se vynořuje zmínka o lese na Rychvaldě (NA Praha, DZV 304, fol. A
3v – 4r).18 V témže prameni figuruje i výčet hospodářských dvorů na zboží Divice a z něho je ve
vztahu k prostoru Dřevíč – Rychvald zřejmé, že dvůr Rychvald už neexistoval a pozdější dvůr na
severovýchodním předpolí Dřevíče ještě neexistoval. Zmiňují se toliko tři panské hospodářské dvo-
ry: v Divicích, v Solopyskách a v Ročově, i s ovčíny, k týmž dvorům náležitými. Hospodářský dvůr,
v 19. stol. zvaný Nový Dřevíč, založili Schützové z Leipoldsheimu, držitelé zboží Smilovice. Jejich
aktivity na Dřevíči spadají k přelomu 17. a 18. stol.; r. 1689 zde měli na ploše hradiště založit (v kon-
textu rodové memoriální kultury) kostel sv. Václava, jehož prostorovou vazbu na starší svatyni lze
předpokládat, a někdy kolem r. 1700 zde zřídili hospodářský dvůr.19

Lichtenwald/Rychvald tak náleží do až překvapivě početné skupiny lokalit, které jsou ve sledo-
vaném regionu doloženy ve 14. (15.) stol. a poté byly opuštěny: zaniklá vesnice Řimín (západně od
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de Drziewicz admittit eum ad divina in prepositura sua (Hlaváček – Hledíková edd. 1973, 194). Údaje vizitačního
protokolu o duchovním tolerujícím konkubinát vladyky Radima korespondují s profilem dřevíčských proboštů,
kteří sami žili v konkubinátu (doklady Sábl 1973, 74).
17 O rozsahu majetkových práv zmíněného Jana z Vitence v oblasti dostupné prameny nic bližšího nevypovídají.
K výplatě – alespoň pokud je známo – nedošlo. A snad s ní ani Kašpar nepočítal. Jeho záměrem možná byl jen
výhodný prodej vlastních práv Lobkovicům, jejichž strategie v regionu je zcela zřejmá: cíleně skupují větší statky
i drobné majetkové enklávy a vytvářejí kompaktní doménu. Šlo především o panství Pravda s Ročovem (1523),
k němuž připojují drobné statky získané dříve (např. Vinařice před 1519) i krátce nato (Divice okolo 1530). Ve sle-
dovaném kontextu je podstatné, že Lobkovicové současně – jakožto dědici pánů ze Žirotína – byli fundátory
(patronátními pány) jejich rodového kláštera Panenský Týnec (Sedláček 1923, 221, 223, 225, 228).
18 V tereziánském katastru Rychvald evidován není; z lesů s identifikovatelnou polohou tu přichází toliko les pod
Dřevíčem. Na Dřevíči byl tehdy již panský dvůr, evidována jsou vrchnostenská pole a louky k Dřevíči (Burdová
et al. 1970, 452).
19 Dvůr sloužil několik staletí, za Schwarzenberků byl i rozšiřován, ve 2. pol. 20. stol. ovšem zpustl (Sábl 1973, 91).



Vinařic, v poloze později zvané na Řemíně / Nemíně) se sídlem typu motte (Štědrý 1901, 15–16; Volf
2008), stejně jako panská sídla mimo obce. Především to jsou hrádky (tvrze) u Kozojed (Blažková –
Lomecká – Neustupný 2008, 24–25) či Vinařic (Volf 2008), zatímco opevněná sídla v obcích existo-
vala ještě v 17. stol., anebo se dochovala podnes (např. Divice). Lichtenwald je tak jednou z lokalit,
jež fungovala po poměrně krátký čas, aniž jsme schopni stanovit příčinu jejího zániku.

Závěr

Rekapitulujeme-li výsledky rozboru písemných pramenů k lokalitě Rychvald, musíme zdůraznit,
že se pohybujeme v rámci více či méně pravděpodobných dohadů a hypotéz. O dvoře jsme se nedo-
pátrali ani jedné explicitní zmínky. Oporou při lokalizaci nám jsou samotné terénní pozůstatky zto-
tožnitelné s pomístním jménem Lichtenwald/Rychvald, které se v ústní tradici udrželo do novověku.
Pouze jedinou zprávu, tu nejstarší, ze sklonku 14. stol., lze pokládat za nezpochybnitelný důkaz exis-
tence ohrazeného sídla, později se hovoří jen o Rychvaldu bez jakékoli bližší charakteristiky. Prvotně
byl Rychvald nazván jakožto municio a osoba zde sídlící označena titulem cliens. Oba pojmy, séman-
ticky mnohoznačné, dávají jen rámcovou představu o sociálním kontextu. Uvažujeme-li přesto o hos-
podářském dvoře, navíc klášterním, vycházíme z doprovodného údaje, že onen vladyka obdržel jakýsi
lán, snad vázaný k Rychvaldu, od abatyše kláštera klarisek v Panenském Týnci. Jde tedy o hypotézu,
na jejíž obhajobu můžeme dodat ještě jednu indicii: z mladších písemných pramenů se nejen dozví-
dáme, že Rychvald zanikl někdy před r. 1522 (nebo je to minimálně velmi pravděpodobné), ale i to,
že patřil mezi sekularizované majetky. Ač Rychvald v téže souvislosti vystupuje pospolu s lokalitou
Dřevíč, pokládáme jeho spojitost s tamním proboštstvím za značně nepravděpodobnou. Vede nás
k tomu hlavně skutečnost, že ono „proboštství“ bylo institucí nejspíše o jediném duchovním, a sotva
by vyžadovalo nějaké větší hospodářské zázemí typu dvora. Navíc je málo pravděpodobné, že by
takový komplex budov byl situován vně rozlehlé plochy někdejšího raně středověkého hradiště.

Na základní otázky – jaké byly příčinné souvislosti vzniku dvora Rychvald a nakolik se v čase
proměňoval jeho hospodářský ráz a sociální postavení jeho držitelů (a vlastníků) – tedy uspokojivé
odpovědi zformulovat nedovedeme. Podobně nevíme, co bylo příčinou zániku, pouze tolik můžeme
říci, že se tak nejspíš nestalo násilnou cestou (stopy po požáru nebyly zachyceny). Jelikož písemné
prameny jen matně naznačují, že šlo o hospodářský dvůr, výklad se v tomto směru prvořadě opírá
o poznatky terénního průzkumu.

Za termínem municio bychom prvoplánově předpokládali, že cliens Radim sídlil na tvrzi. Jakkoli
je obtížné nalézt pro tento stavební a sídelní typ jednoznačnou definici, lze se shodnout na jednom
rozlišovacím znaku – na existenci fortifikace, v prvé řadě příkopu. Jenže v předmětné lokalitě nena-
lézáme po těchto objektech zjevné stopy. Na základě povrchového průzkumu samozřejmě nelze vy-
loučit, že samostatně opevněná (zá)stavba přestala sloužit svému účelu již před definitivním opuš-
těním dvora. Hypoteticky bychom mohli uvažovat, že v mezidobí byl zavezen příslušný příkop a že
případné kamenné konstrukce byly rozebrány. Pozůstatky ohrazeného sídla zde přesto shledáváme,
typově jednoznačně náležejícího do skupiny hospodářských dvorů. Jde o pravoúhlý areál vymezený
kamennou zdí, k níž se na jedné straně přimkla zástavba. V bezprostředním okolí zřetelně vydělené
plochy pak rozpoznáváme torza několika staveb, s jejichž interpretací si nevíme rady. Jednu z nich
předběžně považujeme za sýpku. Šlo o mohutnou kamennou stavbu (možná kamennou část větší
stavby smíšené konstrukce), kterou si lze teoreticky představit i jako tvrz – municio. Tuto možnost
však pokládáme za méně pravděpodobnou. Sídlo označené jako municio lze spíše ztotožnit s pravo-
úhlým jádrem dvora, ohrazeným kamennou zdí.

Do jaké míry se rozsah a zástavba zkoumaného areálu shodují s (modelovou) představou o po-
době dvora klášterního, nebo naopak nižšího šlechtice? Tato otázka je stejně nezbytná jako zavádě-
jící. Sotva lze vést nějakou přesnou dělící hranici mezi uvedenými kategoriemi. Postižení dynamiky
a chronologie stavebního vývoje je namnoze za hranicemi možností povrchového průzkumu. Znovu
si připomeňme razantní přestavby archeologicky zkoumaného dvora Hrnčíře. Tento příklad stojí za
pozornost tím spíše, že jeho prostřednictvím nahlížíme (zprvu) specifické hospodářské strategie cis-
terciáků. Ti původně usilovali o zemědělskou (velko)výrobu ve vlastní režii, což se výmluvně zračí
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v počátečních fázích zástavby dvora z doby přelomu raného a vrcholného středověku. Vrchnost však
od svých zásad postupně upouštěla, což se projevilo i v architektuře a uspořádání celého areálu.
Z něj se ve 14.–15. stol. stal běžný hospodářský dvůr své doby. Pokoušíme-li se tedy odlišit dvory
klášterní a šlechtické, souběžně bychom měli definovat velikostní kategorie, byť i toto členění je snad
ještě více schematické. Do jakých skupin tedy vřadíme dvůr Rychvald, pokud na chvíli zapomeneme
na písemné zmínky (ostatně nejednoznačné)?

Z hlediska celkových rozměrů ohrazené plochy vyniká v dostupném pramenném fondu trojice
cisterciáckých dvorů Dolánky, Džbánek a Třebekov. Zřejmě však nešlo o nějaký specifický rys hos-
podářské strategie tohoto řádu: do téže velikostní skupiny spadá i dvůr v zaniklé vesnici Roudnička,
o němž i vzdor absenci písemných pramenů takřka s jistotou víme, že nebyl majetkem cisterciáků.
Dvůr Rychvald se naopak mnohem více shoduje s dvory nižších šlechticů, mezi nimiž panovaly vel-
ké rozdíly co do velikosti ohrazené plochy a charakteru zástavby (množství a architektonického rázu
jednotlivých staveb). Jako zásadní se však jeví skutečnost, že dvůr Rychvald nebyl prostorově svázán
s vesnickým jádrem. To napovídá, že šlo o majetek církevní instituce, byť dané pravidlo rozmělňuje
až příliš mnoho výjimek. Dnes patrné pozůstatky staveb a ohrazení tedy samy o sobě nedovolují
určit majetkoprávní kontext dvora Rychvald. Zdá se však, že patřil mezi statky relativně malé. Jeho
zástavba sice vynikala nad poměry i větších poddanských usedlostí, ale nikterak výrazně. Rozhodně
se nemohl měřit s velkými dvory cisterciáckými.

Připustíme-li nejpravděpodobnější výkladovou variantu, tedy že dvůr Rychvald patřil týneckým
klariskám, máme před sebou lokalitu výjimečnou, což je poplatné stavu dochování analogických
památek – a (pouze) v tomto kontextu je Rychvald ojedinělý. Hospodářské dvory byly zcela nezbyt-
né pro zajištění provozu v principu jakékoli komunity osob, jistě tedy existovaly desítky podobných
nemovitostí, a to nejen na klášterních državách. Význam předmětné lokality pro srovnávací studium
tkví hlavně v tom, že se formou zástavby dílem shoduje, dílem však zřetelně odlišuje od skupiny
(dnes poznaných) cisterciáckých dvorů ze 14.–15. století. A zároveň se až nápadně podobá dvorům
šlechtickým. Otázkou je absence tvrze (tvrziště), ač právě zde bychom sídlo tohoto druhu logicky
očekávali.
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An isolated Late Middle Ages farmyard with a fortified residence:
Rychvald near Dřevíč (Central Bohemia) and its analogies

Although the number surface surveys of deserted late medieval residences in the territory of the Czech
Republic expanded in the 1960s, there are still dozens of important sites that require the thorough
documentation of their remains. The current notion of the construction appearance of large farmyards
in the Middle Ages is based primarily on the results of surface surveys (geodetic-topographic) of
these sites, which were abandoned at the latest in the 16th century and subsequently covered by forests.
The precise geodetic survey of the deserted Rychvald farmyard in central Bohemia was motivated
by both monument care needs and by purely professional concerns. After all, only a handful of com-
parable sites – large farmyards standing alone on the land – have been investigated in Central Europe.

The Rychvald farmyard was founded on the edge of a vast plateau, more specifically on a flat spur
at the edge of the plateau, in close proximity to the Přemyslid stronghold of Dřevíč. The grounds of
the farmyard can be distinguished in the eastern part of the spur by the clear course of the remains of
the enclosure wall. Situated nearby are several solitary convex and concave features, apparently also
the remnants of structures for which a more precise interpretation is difficult to make. The approxi-
mately rectangular farmyard is demarcated today by an approximately 1 metre high mound formed
by the ruins of the wall. A clear interruption is visible in the western part of the mound at the site of the
former gate. Stone buildings were located along the northern section of the mound. Visible among
the strips of stone ruins of various heights are the ground plans of two rectangular buildings situated
in a line with their longer side attached to the enclosure wall.

The western part of the building had two floors, i.e. it was partially sunk beneath the level of the
ground. The large amount of stone ruins (with a height of up to 1.5 m) suggests that the building was
made entirely of stone. As the stone ruins of the western building only reached a height of approxi-
mately 0.5 m, it apparently had a somewhat narrower and lighter construction. The remains of two
buildings, facing the same direction as those inside the farmyard, are located to the north of the enclo-
sed area. Single pottery finds date the farmyard in general to the 14th–15th centuries. An analysis of
written sources can be used to formulate the hypothesis that the Rychvald farmyard belonged to the
Poor Clare monastery in Panenský Týnec, which was located about 9 km away. In the only written
reference from the period (1379) the site is designated as municio, while the person living at the
farmyard is referred to by the title of cliens. These two terms provide only a general impression of
the social context.

The Rychvald farmyard cannot be precisely classified from a typological perspective. Although
Rychvald is substantially smaller than the large farmyards of the Cistercian monasteries in Bohemia,
they do share the same form and layout of internal development. Rychvald is also strikingly familiar
to the farmyards of aristocratic owners. However, missing in the case of Rychvald is a separate enclo-
sed residence – a typical though not essential component of large monastery (especially Cistercian)
and aristocratic farmyards.

To date, only Cistercian monastery farmyards have been recorded in Bohemia. In this sense, the
Rychvald farmyard, most likely connected with the Poor Clare monastery in Panenský Týnec, remains
exceptional. A comparison with other similar sites showed that Rychvald is a type of residence found
in various settlement contexts and divergent social environments (Church institutions, aristocratic).
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