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1. ÚVOD  

 České pohraničí bylo po roce 1945 poznamenáno procesem 
zanikání velkého množství vesnic a sídel, které nenávratně zmizely ze 
struktury osídlení krajiny. Zánik spojený s destrukcí těžkou technikou 
znamenal ztrátu velkého množství archeologických pramenů. Destrukce 
sídel středověkého původu se v drtivé většině případů obešla bez 
potřebné dokumentace a z toho důvodu je nálezový a komparativní 
soubor archeologických pramenů v postižených oblastech tak chudý. 
Tato práce se snaží navázat na předcházející pokusy spadající do 
kategorie archeologického výzkumu žijících sídel, jelikož od zániku sídel 
nás dělí nevelký časový odstup (např. Klápště 1993, 51; Nováček – 
Vařeka 1993, 49-51; Nováček – Vařeka 1994, 223-224; Nováček – 
Vařeka 1996, 317-320). Pro zpracování terénních dat se snažím 
využívat nástrojů programu ArcGIS 9.2 a Statistica 6 nabízející uplatnění 
formalizovaných metod. V několika stěžejních tématech se pokusím o 
záznam současného stavu archeologických dat, které bude možno 
v další práci využít jako výchozí a srovnávací poznatky. Tato práce 
vychází z projektu „Nedestruktivní výzkum vsi Pořejov na Tachovsku, 
zaniklé po roce 1945, se zaměřením na studium archeologické 
transformace“, který byl po přijetí komise financován FF ZČU v Plzni. 
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2  CÍLE, PŘÍSTUP A METODY 

 

2.1  Vymezení a současný stav problematiky 

 Ve své diplomové práci se snažím navázat na prvotní studium 
zaniklé vsi/městečka Pořejov (7 km jižně od města Tachov v nadmořské 
výšce 605- 630 m n.m.), které bylo předmětem bakalářské práce (Balý 
2007a). Pokračuji tak v rozvíjení metody zisku a zpracování dat z takto 
specifické lokality. Ves Pořejov se stala předmětem archeologického 
zájmu roku 2006, kdy zde byly provedeny první pokusy o stanovení 
obecných standardů dokumentace reliktů, s odkazem na představení 
potenciálu obsažených dat (Balý 2007b). Nedestruktivní výzkum se 
zaměřil na dokumentaci jedné vybrané parcely a nejbližšího extravilánu 
vesnice.  

 Tato práce představuje dokumentaci cele lokality z mnohem 
komplexnějšího hlediska. Snaha je upřena především na zisk 
kompletních dat, na kterých lze testovat soudobé trendy archeologie, a 
jež lze dále využít pro prostorové analýzy.  

 

2.2 Cíle výzkumu 

Kombinace nedestruktivního a destruktivního archeologického 
výzkumu hledá odpovědi na čtveřici základních okruhů otázek.  

 

2.2.1  Současný stav reliktů, jejich transformace a výpovědní 
hodnota 

 Zkoumání transformačních procesů, které utvářejí archeologické 
prameny po přechodu ze živé do mrtvé kultury patří k důležitým tématům 
soudobé archeologie. V této studii je problematice procesu 
archeologizace věnována pozornost především zaznamenáním 
současného stavu pramenů a jejich stupně degradace. Tyto poznatky 
lze využít pro budoucí srovnávací analýzy. Studium složitých 
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transformací směřuje k poznání výpovědního potenciálu reliéfních tvarů. 
Komparace zjištění s lokalitami zaniklými ve starších obdobích může 
přinést revoluční nadhled na samotné procesy utváření reliéfních tvarů 
(srovnej Vařeka a kol. 2006, 9-13). Zaměřením reliktů extravilánu lze 
rekonstruovat komponenty zaniklé kulturní krajiny, které díky absenci 
kolektivizace na tomto území odráží prastarou (zřejmě středověkou) 
podobu polností.  

  Dále jsou sledovány procesy transformace vsi po jejím opuštění. 
K tomuto účelu poslouží fotogrammetrické vojenské snímky z Dobrušky.    

Dílčí témata 

- aplikace metody zaměření intravilánu pomocí TPS (total 
positioning system)  

- aplikace metody zaměření extravilánu pomocí GPS  

- editace současného stavu archeologických pramenů v programu 
GIS  (Arc GiS) 

- sledování procesu formačních procesů a utváření reliktů po 
opuštění vsi    

 

2.2.2  Podoba a geneze vesnického sídla 

  Dokumentace intravilánu se zaměří na podrobné zaznamenání 
umístění a rozsahu reliktů zástavby jednotlivých parcel a následně 
poslouží pro komparaci s mapovými podklady. Rozborem písemných a 
kartografických pramenů bude vymezen základní přehled geneze 
zástavby vesnice. Cílem je odhalení lokačního jádra vsi ze 14. století a 
následný rozvoj zástavby v postmedieválním a industriálním období až 
do opuštění vsi roku 1946. K určení procesu rozšiřování poslouží i 
výsledky dvou sezon archeologických výzkumů.  

Zaměřením současného stavu rozsáhlého extravilánu bude možné 
sledovat prvky kulturní krajiny. Tímto způsobem lze zkoumat starý původ 
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podoby polí a mezí, který (v částech blízkých intravilánu vsi) odráží 
středověký původ.  

Dílčí témata 

- aplikace metody zaměření intravilánu pomocí TPS (total 
positioning system)  

- aplikace metody zaměření extravilánu pomocí GPS 

- vytvoření historické rešerše písemných pramenů k jednotlivým 
usedlostem 

- stanovení geneze zástavby vsi v čase a prostoru pomocí 
komparace písemných a kartografických podkladů 

- určení středověkého (lokačního) jádra vsi a sledování trendů 
rozšiřování zástavby 

- funkční interpretace zjištěných reliktů  

- zpracování archeologického výzkumu domů čp. 7 a 79 

 

 

 

2.2.3. Sledování rostlinného společenstva na zaniklé lokalitě 

 Zajímavým tématem environmentální archeologie je problematika 
tzv. sukcese, tedy přímé následnosti vegetačního pokryvu a jeho změna 
v kulturní les. V této studii se zaměřím především na stromový porost, 
jehož intenzitu a druhovou skladbu budu sledovat v prostoru. Specifické 
kvality jednotlivých entit (deskriptivní tabulka) budou analyzovány 
v prostředí programu Arc GIS. Spojením podrobné dokumentace porostu 
s naměřenými relikty (viz kapitola 1.1.2.) lze stanovit výchozí hodnoty 
stádia náletového lesa, který se již 50-60 let postupně formuje v 
les kulturní. Sledovány budou specifika výskytu určitého druhu porostu 
na rozdílných reliktech, dále vazby shluků porostu na antropogenní 
činnost a původní solitéry stromů vymezujících parcely a cesty.  
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Dílčí témata   

- specifika výskytu určitého druhu porostu na reliktech 

- vazby shluků porostu na antropogenní činnost 

- zaznamenání původních ovocných stromů u cest a na zahradách 
parcel 

 

2.2.4 Analýza hmotných pramenů  

 V letech 2007-08 proběhly v Pořejově dva menší výzkumy domů 
čp. 7 a 79. Předmětem studia bude zpracování keramického a 
železného materiálu, za účelem určení místa produkce a rekonstruování 
sociálních poměrů tamních obyvatel. Výsledky analýzy přinesou první 
informace týkající se hmotné kultury na zaniklých vesnicích po roce 
1945 na Tachovsku.  

Dílčí témata  

- analýza keramických artefaktů 

- srovnávání nálezového kontextu s jinými lokalitami 

- určení vazeb vesnice na keramické výrobní provenience  
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2.3  Přístup a metody 

Volba zájmové lokality bylo podmíněna projektem „Opomíjená 
archeologie“ probíhající na katedře archeologie ZČU v Plzni od roku 
2005 a předcházející bakalářskou prací, která determinovala základní 
problematiku tématu a navrhla možnosti zpracování dat pořízených 
klasickým povrchovým průzkumem antropogenních tvarů reliéfu. 
Soustavnou aplikací metod dokumentace na rozličné kontexty 
archeologických pramenů, lze dospět k jejich optimalizaci a upřesnění. 
Především se jedná o komparaci dat zaměřených stanicí GPS a TPS.  

Antropogenní relikty v intravilánu zaniklé vsi jsou podrobně 
zaznamenávány pomocí totální stanice. Tyto body obsahují 
trojrozměrnou informaci o svém umístění a jsou tedy dále využitelné pro 
analýzy v příslušných programech. Rozsáhlý extravilán, představující 
početné úvozy, meze, záhony, vodní díla a exploatační centra je 
zaměřen částečně stanicí GPS. Pro dokumentaci dobře čitelných reliktů 
jsou v prostředí programu Arc GIS využity letecké snímky a typ reliktu je 
dodatečně v terénu vyhledán a klasifikován. Terénní analýza se 
zaměřuje na zisk maximálního množství vstupních dat, které bude 
možné syntetizovat a srovnávat s hodnotami získanými při opětovném 
hodnocení za určitý časový úsek. Evidovaným reliktům jsou přiřazeny 
funkční interpretace a vývoj v čase a prostoru na základě písemných 
pramenů.  

Významná role, pro zpracování tématu, je přisuzována písemným 
a kartografickým pramenům, které v kombinaci s nedestruktivním a 
destruktivním archeologickým výzkumem tvoří kompaktní celek, 
umožňující vystavit interpretační teorie o genezi zástavby.  

Archeologický výzkum ověřuje správnost interpretací 
nedestruktivního výzkumu vybraných domů a doplňuje relevantní 
informace o vývoji příslušné obytné jednotky v čase a prostoru.   
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3 HISTORIE ZANIKLÉ VSI POŘEJOV 

 První zmínka o vesnici Pořejov pochází ze 2. poloviny 14. století, 
konkrétně z roku 1352 (Schuster 1962, 142). Poprvé se prameny zmiňují 
o Pořejovských manech roku 1368, kdy je jmenován vladyka Dluhowoj de 
Czermak, který držel patronát nad místním kostelem sv. Bartoloměje a 
tehdy k němu podával kněze. Název vsi je poprvé uváděn ve formě 
Porzieiow (Profous 1951, 726). Již roku 1361 bylo potvrzeno jím a dětmi 
jeho bratra Amcha ze Smedčic záložní sídlo Bažantov, které získal  ještě 
za krále Jana, čili před rokem 1346. O počátku vesnice Pořejov se lze 
pouze dohadovat. Pořejov by měl podle předpokladů patřit do skupiny 
kolonizačních vesnic. „Kolonizace dostoupila ve 2. pol. 12 i ve 13. století 
do vyšších méně příhodných oblastí, často nad vrstevnici 500 m. Síť 
vesnic se zahušťuje zejména v širokém pásu mezi tradičním osídlením 
území plzeňské kotliny a již dříve vzniklým řetězcem sídelních enkláv 
podél hraničního hvozdu, tj. zejména na Tachovsku, Horšovskotýnsku, 
Stříbrsku, Plánicku. Toponomasticky je předpokládáno převážně 
německé obyvatelstvo osídlené na západ od linie Přimda – Tachov – 
Teplá – Nová Ves – Slavkov“ (Nováček n.d.). Pořejov je označován jako 
ves Bořeje či Boreše (zřejmě se jedná o slovanské jméno lokátora). Další 
zmínku přináší rok 1368, kdy se uvádí povinnost pořejovských vladyků 
k Tachovskému hradu (Sedláček 1998, 106). Tachovský manský systém 
patří mezi nejstarší jako např. Křivoklát, Most, Loket, Trutnov, Karlštejn aj. 
(Anderle a kol. 1998, 8) ovšem datování založení vsi podle manského 
systému není možné. Německá literatura uvádí: „Ritter Dluhowoy von 
Czernak übt hier 1368 das Patronatrecht aus. Schon 1361 wird ihm und 
den Kindern seines Bruders Amcha von Smedczic der Pfandbesitz von 
Wosant bestätigt, den er mit diesem Bruder noch unter König Johann, 
also vor 1346, erworben hat“ (Schuster 1962, 142). V tomto úryvku je 
zmiňováno právo držby Dluhovoje a synů jeho bratra na ves Bažantov, 
ještě za vlády Jana Lucemburského. Počátek vesnic je zřejmě spojen s 
jedním majitelem, lze tak usuzovat z první zmínky o Dluhovoji. 
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Od roku 1380 byl patronem kostela a držitelem statku Porzieyow 
jakýsi Borek (Sedláček 1998, 106). Po nich následoval Jindřich ze 
Sebusína, který roku 1404 daroval statek Bažantov své manželce Lilii a 
v letech 1404 – 1413 držel manství společně se svoji manželkou a dvěma 
syny (Procházka – Ůlovec 1990, 112). Pořejov a Semněnice po něm držel 
Racek z Týnce. Roku 1429 se psal „de Porzyeyow“ (Procházka – Ůlovec 
1990, 112). Po roce 1437 už však o něm žádné zprávy nejsou (Schuster 
1962, 142). Zřejmě dalším majitelem pořejovského zboží byl Michael 
Poczinger z Grafenvertu (Hamperl 2004, 302), který je roku 1465 
připomínán seděním „zu Pursau“ (Profous 1951, 726). Po něm následuje 
Kašpar Fros zmiňovaný roku 1472, po něm pravděpodobně jeho 
stejnojmenný syn (1479) (Hamperl 2004, 302). Před rokem 1500 
přicházejí do Pořejova příslušníci rodu Dolnitz. První z nich byl Hans, 
který společně se svým synem Volfem roku 1500 udělil Pořejovu městská 
práva (Sedláček 1998, 106). Roku 1523 držel pořejovský statek jeho 
první syn Volf z Dolnic, roku 1555 – 1557 držel manství jeho druhý syn 
Jeroným (Sedláček 1998, 106). Na rod Dolniců upomínají náhrobníky 
dnes umístěné na nádvoří a v lapidáriu Tachovského muzea. Kamenné 
desky doplněné znakem Dolniců mají shodnou velikost i úpravu. Náleží 
pravděpodobně malým dětem zemřelým v letech 1545; 1549; 1551; 1558 
a 1559 (Oulík - Procházka 1995, 30 – 31). 

Po roce 1557 získal Pořejovské manství rod Perglasů. Náhrobníky 
příslušníků rodu Perglasů pocházejí z let: 1560, 1563, 1564, 1587 a 1600 
a tvořily výbavu interiéru kostela sv. Bartoloměje v Pořejově (Sommer 
1838, 204 – 205). Táž literatura uvádí, že roku 1567 byla tvrz přestavěna 
na zámek. Šebastián Perglár von Perglas se prvně připomíná roku 1571 
seděním v Pořejově a Úšavě (Sedláček 1998, 106). Šebastián zemřel 6. 
2. 1600 což připomíná dvoumetrový náhrobek z bílého mramoru, dnes 
umístěn též na nádvoří Tachovského muzea. Podle informací, které 
poskytuje text honosného figurálního náhrobníku, zemřel Šebastián v 70. 
letech a byl pohřben v pořejovském kostele, s ním byla pohřbena jeho 
manželka i jeho děti. Po smrti Šebastiána Perglára převzal Pořejovský 
statek jeho synovec Jan Sebastian. Roku 1608 se dostavil na tachovský 
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manský úřad a potvrdil držbu léna císaři Matyášovi, za což roku 1612 
dostal pořejovský statek i s Ušavou v dědičnou držbu (Hamperl 2004, 
303). Dlouho mu ovšem držba nezůstala. Jan Sebastián se zúčastnil 
protihabsburského stavovského povstání a po jeho porážce v době 
pobělohorské uprchl z království. Perglárův majetek byl poté zkonfiskován 
a roku 1625 prodán komorou císařskému kapitánu Jeronýmovi della 
Porta, Jeroným pak nejprve odprodal Úšavské zboží Veronice Kateřině, 
ovdovělé Bryslové a znovu provdané Asterlové z Astfeldu. Když zemřel 
zanechal po sobě zadlužený statek, který 31. 1. 1651 koupila v dražbě táž 
Veronika. Veronika přenechala Pořejov svému synovi Janu Adamovi, po 
jehož smrti roku 1670 dostal pořejovský a úšavský statek jeho bratr 
František Mikuláš Asterle (Sedláček 1998, 106). Roku 1687 koupil celý 
statek Johann Sigmund Friedrich Reichsgraf von Götzen za 34500 
zlatých, který oba statky připojil k borskému panství (Schuster 1962, 144). 
Roku 1719, po smrti majitele Jana Zikmunda (Johann Sigmund Friedrich 
Reichsgraf von Götzen), byl Pořejov od borského panství odprodán. 
Kupujícím tehdy byl František Ignác von Wunschwitz, který za Pořejov a 
Úšavu zaplatil 39000 zlatých. O zhruba deset let později (1728) přešly 
obě vesnice pod majitele Adama Filipa hraběte z Losy (45000 zlatých), 
který je připojil k tachovskému panství (Sedláček 1998, 106). Tímto 
funkce Pořejova jako šlechtického sídla skončila. Zámek a dvůr byly 
rozparcelovány a pronajaty nájemcům, což mělo za následek rychlé a 
značné změny v podobě sídla. 
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4 DOKUMENTACE INTRAVILÁNU 

 Podrobná dokumentace tvarů antropogenního reliéfu se stala 
v oblasti zaniklého vesnického osídlení obvyklou (takřka základní) 
součástí každé práce. Důraz je kladen především na vhodnou volbu 
metody záznamu, jelikož již samotný sběr dat v terénu představuje určitou 
formu selekce informací (Neustupný 2007, 79). Tato kapitola je zaměřena 
na popis zjištěných objektů. Každá parcela je samostatně popsána a 
doplněn je i vývoj držby majetku ve zkrácené podobě. Uvádím zde i 
vyvíjející se hodnotu domů v podobě florinů (dále pouze fl.). Jedná se 
tedy o základní historické údaje a rešerše povrchového průzkumu 
k jednotlivým popisným číslům. Popis jednotlivých domů lze snadno 
komparovat s přílohami č. I - V.      

 

4.1 Postup měření a vyhodnocování 

 Intravilán vsi, respektive oblasti intravilánu neporušené brutálními 
recentními zásahy (viz asfaltová komunikace a skládka), byl zaměřen 
totální stanicí Leica TCR 407 a TCR 307. Zvolená metoda představuje 
přesnější alternativu k měření GPS, které bylo provedeno v rámci 
bakalářské práce. Pro hodnotnější záznam reliktů (respektive pro potřeby 
této diplomové práce) je stanice GPS naprosto nevyhovující a lze ji 
přirovnat k ručnímu zaznamenávání objektů podle katastrálních map 
z období první poloviny 20. století, které, jak později doloží komparace, 
jsou velmi nepřesné a stírají některé prostorové vztahy. Výsledky měření 
GPS lze především využívat pro pracovní náčrty a pro plánování strategie 
podrobného měření totální stanicí.  

 V intravilánu vesnice jsou rozmístěny pevné body (ke každému 
domu náleží čtyři z obou stran), které byly přetaženy z trigonometrického 
bodu umístěného na vrcholku kopce Sv. Anny, vzdáleném zhruba 1 km 
od reliktů vesnice. Pro záznam antropogenních tvarů reliéfu bylo 
naměřeno zhruba 15000 bodů, z nichž každý obsahuje trojici souřadnic 
umožňující vynesení ve 3D prostoru. Postup zaměřování směřoval od 
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severního okraje skládky po obvodu severní zástavby, přes silnici na 
druhou parcelní linii a na závěr byla doměřena parazitní zástavba a okolí 
zámku. Soubor bodů byl editován v prostředí programu Arc GIS 9.2. Pro 
zjištění stavu nejmladší zástavby lze využít letecké snímky z vojenského 
geografického a hydrometeorelogického ústavu Dobruška (obr. 1 a 2) a 
indikační skici stabilního katastru z roku 1839 (obr. 3).  

 

4.2 Popis, historie a funkční interpretace zaměřených reliktů   

 Dům čp. 1 představuje fara vybudovaná roku 1715, která vyhořela 
18.9.1887 a následně roku 1888 byla opět vybudována. Její podoba je 
zachycena na fotografii ze 20. století, půdorysné schéma dobře 
zachycuje letecký snímek z roku 1953 (Vojenský archiv Dobruška). 
Původně fara stála v blízkosti kostela.  

Na tomto místě uvádím jednotlivé faráře pro středověké období.  

Prvním zmiňovaným farářem je Nikolaus v roce 1368, který převzal 
funkci po rezignace předchůdce. Albert ze Lhoty obsadil opuštěný kostel 
po smrti Nikolause v roce 1380  (do té doby jáhen). Roku 1408 je uváděn 
Wenzel a po něm ve stejném roce Franz (26.10.1408). Následuje 
Andreas, který sloužil od roku 1412 společně s Franzem. Od roku 1415 
slouží mši Andreas a Peter. Dalším duchovním je roku 1417 uváděn 
Georg, který sloužil mši se svým předchůdcem. Roku 1418 je uváděn 
Wenzel, kterého roku 1424 vystřídal Johann z Tachova.  

Rozlehlý pozemek fary byl vymezen dřevěným plotem a nacházely 
se zde zeleninové záhony a ovocný sad (Freisleben, manuskript). Na 
tehdejší stavby upozorňují mohutné konvexní relikty s vnitřními 
konkávními útvary, reprezentujícími vnitřní členění interiéru budovy. 
Zjištěné relikty (dosahující do výšky až čtyřech metrů) o rozměrech 30x17 
m představují pouze hlavní budovu fary. Vedlejší stavbu označenou na 
mapě stabilního katastru spalnou konstrukcí pohltila planýrka související 
s meliorací potoka a vybudováním asfaltové silnice. Dochoval se po ní 
pouze nevelký konvexní útvar s úsekem obvodové zdi. Na leteckých 
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snímcích z roku 1953 je půdorys budov velmi dobře patrný. Tento pramen 
poskytuje jednoznačnou informaci o rozsahu recentního poškození nejen 
farních budov, ale i dalších parcel (viz dále). Východně umístěná spalná 
stavba byla v terénu zachycena v podobě, na povrchu sotva zřetelné, 
kamenné podezdívky o rozměrech 9x12 m. Patrné je vnitřní členění na tři 
prostory. Tuto doprovodnou stavbu lze patrně považovat za stodolu.   

Dům čp. 2 je umístěn v jihovýchodní parcelní linii. Prvním majitelem 
je uveden roku 1721 Mathias Wirth, ovšem je zřejmé že dům již existoval 
v předcházejícím období, jelikož Mathias se roku 1668 oženil 
s Margaretou Stahl. Roku 1763 přechází majetek na Johanna Würtha, 
který celý dům odkoupil od svých sourozenců. Roku 1797 kupuje dům 
Johann Wirth za 200 fl. Později ho prodává i s výminkem roku 1813 
svému bratrovi Martinovi Wirthovi za 500 fl. Poté je uváděn Georg Goß, 
původně z čp. 27. Roku 1866 zde hospodaří jeho syn Johann Goß, po 
kterém následuje stejnojmenný syn od roku 1895 (Schön 1968).   

Na mapě stabilního katastru je zakresleno celkem pět spalných 
budov. Jejich funkci lze rámcově stanovit na základě empirických 
zkušeností. Vedle domu lze další objekty spojit s funkcí latríny, stodoly, 
výminku a kolny. Evidovaná terénní situace se od zachyceného stavu liší 
v případě umístění stodoly. Relikty její konstrukce byly zjištěny na protější 
straně parcely, než je zaneseno v mapách. Přední část parcely včetně 
světnice domu je odtěžena dodatečnými úpravami povrchu, vyvolanými 
výstavbou nové silnice a potočního koryta. V zadní části parcely se 
nachází fragment úvozové cesty a v její těsné blízkosti rozvalený 
konkávní objekt (zřejmě sklípek).   

Dům čp. 3 umístěný v jihovýchodní parcelní linii je uveden roku 
1721 (Georg Seitz). Následuje Kašpar Bauer, od roku 1772 kupuje 
majetek Johann Georg Bauer za 115 fl. Roku 1792 kupuje dům i výminek 
Johann Hofmann za 100 fl. Majetek byl poté prodán Johannu Georgovi 
Bauerovi za 200 fl. (1797). Od roku 1811 dále následuje Michael Bauer, 
který majetek koupil za 360 fl. V 19. století se dále uvádí majitelé Johann 
Weis, Johann Weis ml. a Johann Weis nejml (Schön 1968). 
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Parcela se na stab. katastru jeví jako volně zastavěná, kromě domu 
a stodoly spalné konstrukce, je zachycena ještě jedna drobná stavba, 
která představuje zřejmě latrínu  či jímku. Situace v terénu je ovlivněna 
výše zmiňovaným druhotným zásahem těžké techniky. Světnice není 
dochována, ovšem interiér domu lze ztotožnit s trojdílným uspořádáním 
s centrální chlebovou pecí ve střední části. Malý konvexní útvar o velikosti 
2x2 m na protější straně parcely může poukazovat na zmíněnou 
jímku/latrínu. Prostorové uspořádání objektů odpovídá zaznamenanému 
stavu, na stodolu upozorňuje dvojice linií kamenné podezdívky a přilehlé 
drobné konkávní objekty. Výrazný úvoz je umístěn v nepřímé vazbě na 
dům a stodolu. 

Dům čp. 4 stál v jihovýchodní parcelní linii. Ve vlastnictví je roku 
1721 uveden Georg Stahl. Sebastian Stahl kupuje majetek od otce roku 
1753 za 60 fl. Po něm převzal majetek jeho syn Andreas. Majetek 
přechází roku 1807 na Josefa Stahla za 150 fl. Od rodičů kupuje dům 
Georg Stahl roku 1845 za 250 fl. Majetek po smrti rodičů přešel na dceru 
Barbaru, která se roku 1884 provdala za Michela Mosera z čp. 7. Dále je 
uváděn jejich syn Georg Moser (Schön 1968). 

Parcela je zastavěna spalnými konstrukcemi čtyř až pěti staveb. 
Vedle domu a stodoly jsou zobrazeny další tři drobné stavby zřejmě plnící 
funkci jímky, latríny či sklepu. Relikty opět nejsou v přední části parcely 
dochovány. Původně se jednalo o trojdílný dům jehož světnice chybí. 
Mohutný konvexní útvar v centrální části indikuje chlebovou pec. 
V chlévní části je dochován žlab pro dobytek. V těsné blízkosti domu se 
nachází velká zděná jímka opatřená cementovým potěrem. Zajímavý je 
především výškový rozdíl domu a jímky, který činí 2 m. Po spalné 
konstrukci stodoly se dodnes na tomto místě dochovalo pouze ploché 
prostranství zaříznuté do svahu. Zjištěna byla i kamenná podezdívka 
drobné spalné konstrukce umístěné ve vazbě na stodolu (severním 
směrem).   

Dům čp. 5 je umístěn v jihovýchodní parcelní linii u jedná 
z hlavních komunikací vycházející z intravilánu. Na mapě stab. katastru je 
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uvedena dvojice nespalných konstrukcí (dům a výminek) a spalná stodola 
a jímka/latrína. Zajímavé je majetkové dělení pozemku, jelikož úzký 
prostor mezi dvojicí úvozů patří k čp. 18. Ze zakreslených konstrukcí se 
v terénu nedochoval pouze nespalný výminek. Z domu se kromě 
mohutných konvexních a konkávních útvarů lépe dochoval pouze chlév 
Stopy kamenné podezdívky byly zjištěny v prostorové vazbě na chlév na 
protější straně parcely. Klasifikaci tohoto domu jako chlévního podporuje i 
přímý průchod ze síně do této části. Na tomto místě je značená spalná 
konstrukce blíže neurčené funkce. Stopy po stodole nejsou v terénu 
patrné. Odhadovat nelze ani její bližší umístění na základě reliéfu jelikož 
celá parcela vykazuje klidný a rovinatý terén. Tato parcela je umístěna 
v těsné blízkosti u jedné z hlavních komunikací, vycházející z intravilánu. 
Jedná se hluboký úvoz (místy až 4 m), který je v dolní části přerušen 
nahrnutou hmotou z planýrovaných domů.   

Roku 1721 je uveden jako majitel Martin Kraus, po něm následuje 
Michl Dobner. Roku 1762 kupuje pozemek Mathes Bühl za 86 fl., po 
kterém získal dům jeho syn Johann (1800) za 100 fl. Roku 1838 
následuje syn Johann Bühl, po něm od roku 1853 Anton Bühl. Posledním 
majitelem byl od roku 1868 Georg Bühl (Schön 1968). 

Dům čp. 6 představuje opět objekt, jehož pozemky kopírují průběh 
osnovní komunikace. Zachyceny jsou dvě nespalné konstrukce 
představují dům a před ním v návaznosti umístěnou menší stavbu 
(možná sklep viz paralela čp. 79). Dvojice spalných konstrukcí (stodola a 
jímka) dotváří obvyklý vzhled parcely. Terénní situace na parcele se od 
mapované značně liší. Vedle reliktů domu, zřejmě trojdílného uspořádání, 
byl v jeho těsné blízkosti nalezen destruovaný konkávní objekt 
(sklep/jímka). Na protější straně parcely se nachází nepatrná kamenná 
podezdívka, která svým rozsahem jednoznačně převyšuje zmapovaný 
stav z roku 1839. Hlavní neshodu představuje stodola. Její betonová 
podezdívka je na povrchu velmi dobře patrná (výška zhruba 30 cm). 
Zásadní změnou oproti zachycenému stavu ve třetině 19. století je 
propojení stodoly se stodolou náležející k čp. 7. Úvoz vycházející do polí 
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je v přímé vazbě na stodolu a nelze určit, zda byl pro obě popisná čísla 
společný, či zda čp. 6 využíval výše uvedenou hlavní komunikaci.  

Roku 1721 je uveden Michal Deglmann, po něm následuje syn 
Georg (soudce mezi 1758-1780). Franz Deglman kupuje majetek roku 
1783 za 130 fl. V kupní smlouvě z tohoto roku je dále uveden majetek 
v podobě 13 strychů, ¾ akru pole a výminek v podobě zadního koutu ve 
světnici a k tomu komora (Schön 1968). 

Dům čp. 7 Roku 1721 je uváděn osedlý Andreas Biermayer, syn 

Wolfganga Biermayera z Úšavy. Po něm následuje jeho syn Michal Biermayer, 

který koupil 25. 8. 1753 po matce za 89 fl. 20 kr. Syn Georg Biermayer koupil 

statek od otci 8. 5. 1785 za 120 fl. Následuje  dcera Margareta Maria Biermaier 

(* 19. 9. 1785 čp. 7 + 10. 10. 1845 čp. 7), provdaná  za Andrease Mosera, syna 

Johana Mosera z čp. 36. Koupě domu proběhla 28. 4 . 1809 za 400 fl. Dále 

následují Josef Moser (6. 3. 1844 za 1046 fl), syn Josef Moser a Michel Moser 

(Schön 1968), (popis reliktů viz kapitola 8). 

Dům čp. 8 je umístěn v těsné blízkosti pivovaru, z jehož pozemků 
byl roku 1786 vyčleněn. Johann Eckert koupil dům (společně s čp. 14 - 
pivovar) od žida Josefa Löwiho na 20 let do zástavy (1787-1807) ještě 
před jeho celou novou výstavbou, jelikož byl na spadnutí. Majetek 
spočíval v celkových rozměrech o šířce a délce 4 sáhy, s jednou obytnou 
místnosti, jednou komorou, kuchyní, chlévem pro krávu a jedním arkýřem 
na půdě směrem k loubí. Po uvolnění domu ze dvacetileté zástavy se stal 
majitelem Mathes Friedrich, který měl právo (stejně jako hospodský) 
využívat sklep ale nesměl mít žádný dobytek. Mathes Blobner se stal 
nájemníkem (včetně čp. 14) roku 1803 a mohl též využívat sklep pro 
skladování piva. Další majitel je Franz Welser, který nemusí vykonávat 
robotu do té doby co se výčepní šenk skládá z čp. 14 a 8. Zmiňovaný 
sklep patří k čp. 14 a opět není zmiňován žádný dobytek. Dalším 
majitelem se stal Emanuel Adler, který kupuje dům roku 1807 za 200 fl. 
Pro něj platí stejná práva jako u předchozího majitele. Dále následuje 
roku 1821 Nathan Freisleben (za 140 fl.), po něm Andrea Stahl, který 
kupuje roku 1842 dům a na panském pozemku stojící kůlnu a stodolu za 

 15



200 fl. Po něm následují Johann Walter, Johann Walter ml., Josef Weis a 
Johann Dechsler (Schön 1968). 

Dům čp. 9 sousedí s čp. 7. Jeho parcela je zastavěna výhradně 
spalnými konstrukcemi. Vedle domu a stodol lze uvažovat o jímce, kůlně, 
a snad špýcharu v popředí. Přední část této parcely zřejmě doznala také 
několik dodatečných porušení, které znejasňují situaci. V této části se 
nachází obdélníková kamenná podezdívka lehčí konstrukce. Dům byl 
s velkou pravděpodobností trojdílný s centrálně umístěnou chlebovou 
pecí. Nejlépe dochovanou část představuje chlév se žlabem, zřetelná je i 
dvojice vstupů do chlévní části – ze síně a ze dvora, což je typické 
uspořádání vstupů pro chlévní dům (Vařeka–Vojtíšek 1999, 30–31). 
V přímé vazbě byla za domem vybudována další stavba, ve které bylo 
nalezeno jho, krojidlo a další železné zemědělské artefakty. Umístění 
stodoly odpovídá zmapovanému stavu z 19. století. Terén v těchto 
místech vytváří pravidelnou plochu, na které se rýsují fragmenty kamenné 
podezdívky. Místo úvozu zde byla evidována pouze parcelní linie 
lemované stromořadím vzrostlých javorů.  

Roku 1721 je uváděn Georg Janka, po kterým dostala majetek jeho 
dcera Ursula. Od roku 1760 následuje Andres Steiner, který pozemky 
kupuje za 75 fl. Georg Steiner kupuje majetek od otce roku 1800 za 50 fl. 
Anton Steiner získává dům roku 1838 za 600 fl., po něm majetek kupuje 
jeho nezletilý syn Anton za 1582 fl. (roku 1867), (Schön 1968).  

Dům čp. 10 je umístěn v těsné blízkosti domu čp. 9. Jedná se o 
první dům v této parcelní linii, který má zrcadlově obrácené umístění 
budov na parcele. Opět se jedná o výhradně spalnou zástavbu v počtu 
pěti objektů ve skladbě: dům, stodola, výminek, kolna a zřejmě latrína. 
Relikty domu jsou značně archeologizovány, dochována je pouze 
východní obvodová zeď. Rekonstruovat lze dům trojdílného uspořádání 
s centrálně umístěnou chlebovou pecí. Výminek na protější straně parcely 
není v terénu zcela zřetelný. Otázkou zůstává, zda rozsáhlé rozvaliny 
domu čp. 11 nepohltily větší část výminku. V místech zaznamenaných na 
místě výminku se nachází hluboký konkávní útvar s drobnými relikty 
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podezdívek. Z ostatních nespalných konstrukcí se v terénu nedochovala 
žádná. V místě zakreslené stodoly se nachází pouze propadlý sklepní 
prostor se vstupní šíjí. 

Prvním zaznamenaným majitelem je roku 1721 Hans Stahl, po 
kterém následuje jeho syn Johann a po něm roku 1780 Johann Georg 
Stahl. Roku 1818 vyměnil majetek čp. 10 v Pořejově za majetek 
v Bažantově čp. 16 Anton Fickelscherer. Od 1834 je za dům odpovědná 
jeho dcera Marie (300 fl.), po níž následuje její syn Georg Reiter (od 1867 
za 1828 fl. a 32 krejcarů). Dále je uveden Johann Reiter a od roku 1926 
žid Julius Löwy (Schön 1968). Jméno Stall je uvedeno v berní rule 
s majetkem: 7 rolí – 2 na zimu, 3 na jaro, dvou jalovic a jednou sviní 
(Čadková – Zahradníková 2003, 918).  

Dům čp. 11 má stejnou orientaci jako čp. 10 a jeho parcela 
odpovídá i rozměrově, přičemž na indikačních skicách stabilního katastru 
není zaznamenána v intravilánu vsi zahrada. Celá parcela je uzavřena 
stodolou. Tři zaznamenané relikty jsou charakterizované jako spalné 
konstrukce, představující dům stodolu a lehčí konstrukci zřejmě v podobě 
kůlny. Mohutný konvexní útvar vykazuje stopy druhotných nerušení 
především ve štítové stěně. Kromě centrálního konvexního útvaru 
reprezentující zřejmě opět chlebovou pec lze identifikovat zadní místnost 
vymezenou kamennou zdí. Umístění stodoly zhruba odpovídá stavu 
zachycenému na indikační skice. Zjištěno bylo její nároží tvořené sotva 
patrnou kamennou podezdívkou. V hlouby zahrady se v těsné blízkosti 
úvozu nachází propadlý sklep se vstupní šíjí.  

V písemných pramenech je první zmínka zanesena v souvislosti s 
koupí domu čp. 21, 4.12 1634. Majitelem se stal Philipp Schmutzer, který 
dům odkoupil od tchýně Barbary Süß z čp. 21. Dům čp. 11 převzal jeho 
syn Georg roku 1672, ovšem otázkou zůstává, zda předchozím majitelem 
byl též Philip Schmutzer, který je uveden v berní rule (viz čp. 21). Po 
Georgovi ml. následuje Matthias Schmutzer. Josef Schmutzer koupil 
majetek 7.5.1784 za 125 fl. Johann Andreas Schmutzer získal dům jako 
nezletilý 9.12.1824. Od roku 1865 zodpovídá za majetek Andreas 
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Schmutzer. Posledním majitelem se uvádí od roku 1909 Johann 
Schmutzer (Schön 1968).  

Dům čp. 12 patřil do roku 1758 Johannu Eckertovi, poté ho nahradil 
jeho syn Michel. Po jeho smrti získala dům Anna Marie Hofmann. Dalšími 
majiteli jsou Josef Kaß (1798), Wilhelm Josef Miller. Posledním majitelem 
je Karl Rauscher (Schön 1968).  

Tato parcela uzavírá trojici rozměrově shodných pozemků 
(10,11,12). Parcela je zastavěna domem, stodolou, výminkem a zřejmě 
kůlnou. Terénní průzkum zachytil větší množství fragmentů kamenných 
podezdívek doprovodných staveb. Nespalný výminek v přední části 
parcely nezanechal žádné stopy, dům je tvořen mohutnými, až tři metry 
vysokými rozvalinami. V interiéru lze vymezit tři základní prostory a 
centrálně umístěnou chlebovou pec. Naproti domu lze spatřit koncentraci 
kamenných podezdívek, kterým není možné, na základě torzovitého 
poznání, přiřadit jednoznačnou funkci. Stodola v hloubce parcely je 
celkem dobře vymezitelná na základě drobných kamenných podezdívek, 
rámcově lze určit i její vnitřní dělení na dva nestejně velké oddíly. 
V prostoru mezi domem a stodolou se při parcelní linii nachází nároží 
neznámé stavby. Z parcely vychází hluboký úvoz směrem do polí.   

Dům čp. 13 patří mezi nejmladší zástavbu vesnice. Byl umístěn na 
návsi v blízkosti pivovaru. V terénu byly relikty pohlceny pracemi 
spojenými s výstavbou silnice a hloubením potočního koryta. Jeho 
historie začíná až ve dvacátém století, kdy je uveden Anton Kreutzer 
(Schön 1968).  

Dům čp. 14 byl prodán úřady roku 1786 jako bývalý pivovar. 
Velikost stavby čítala 16x6 sáhů a obsahovala dochovanou hvozd se 
zaklenutými prostory. Majitelem se stal Johann Eckert původem 
z Bažantova za 234 fl. K tomu přináležel dům čp. 8, který v té době je 
uváděn jako na spadnutí. Po něm dům kupuje Mathias Friedrich (1795) 
za 970 fl. Od roku 1834 získává pivovar Mathes Blobner, po něm 
následují Martin Blobner (1864) a Adolf Blobner (1902). (Schön 1968). 
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Na mapách stabilního katastru pivovar představuje velká nespalná 
stavba na návsi, kterou lze svojí velikostí přirovnat k poplužnímu dvoru. 
Relikty se v terénu nedochovaly, jelikož byly pohlceny pracemi spojenými 
s výstavbou silnice. Jediným pramenem zachycujícím půdorysné schéma 
zůstává letecký snímek z roku 1953 (Voj. Archiv Dobruška).  

Dům čp. 15 byl odkoupen z původního panského majetku roku 
1786 Georgem Seitzem. Roku 1803 kupuje dům Michel Seitz za 100 fl. 
Následuje Margaretha Seitz a Johann Schaffer (Schön 1968). 

Dům čp. 16 tvořil s čp. 15 jeden objekt, který byl vydělen roku 1786 
z dominikálního majetku. Prvním držitelem majetku se stal Georg 
Biermayer, po něm následuje jeho syn Andrea Biermayer (1804). Roku 
1827 odkoupil majetek Anton Hofmeister za 180 fl. Následují Wenzl 
Jäger, Franz Josef Frankenberger, Katharina Goß, Theresia Goß a 
Johann Fleißner  (Schön 1968).  

Dům čp. 17 sloužil do roku 1790 jako školní budova. Prvním 
majitelem se stal Christoph Blobner, po kterém následuje syn Zacharias 
(1818-1837). Dalším majitelem se staly Johann Georg Blobner (1876), 
Georg Adam Blobner a Georg Blobner (1923). (Schön 1968). V terénu 
jsou relikty tohoto domu dochovány pouze fragmentárně a ve velmi 
nečitelné podobě. Umístění stavby vymezují pouze dva konvexní útvary a 
terasovitý útvar neznámého původu. Za zmínku stojí téměř zavalený 
vstup do sklepního prostoru o jehož stavu a míře poškození není možné 
říci bližší informace.  

Trojice domů čp. 15, 16 a 17 byly tvořeny spalnou konstrukcí 
umístěné v blízkosti budovy pivovaru. Zřejmě i tuto stavbu lze ztotožnit se 
zástavbou areálu tehdejšího pivovaru.  

Na indikační skice stabilního katastru je vymezen rozsáhlý areál 
uprostřed návsi, do kterého patří rybník, tvrz, poplužní dvůr a pivovarské 
budovy. Tato část intravilánu náležela dominikálnímu stavu. Zřejmě lze 
spekulovat o drobnějším ohrazení pozemků, které se do dnešní doby 
nedochovalo. Žádné pozůstatky nelze spatřit ani na archivních 
fotografiích z první poloviny 20. století. Otázkou zůstává, zda ohrazení 
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bylo natolik masivní, aby zasáhlo hlouběji pod povrch a zanechalo stopy 
zachytitelné archeologickým výzkumem.   

Dům čp. 18 patří do usedlostí osídlených před polovinou 18. století. 
Roku 1754 kupuje majetek Michel Himbel od svého tchána za 90 fl. 
Dalším majitelem se roku 1796 stal Johann Georg Seitz, po kterém jsou 
zmiňovány Johann Seitz (1805) a Anton Seitz (1832). Poté majetek 
přechází na Michaela Poppera, který ho získal 18.6.1860 za 1500 fl. 
Následují majitelé Josef Friedl (1860), Wenzl Lodl (který zde provozoval 
obchod) a Josef Moser (Schön 1968). 

Dvojice budov zachycená na kartografických pramenech 
představuje malou usedlost, umístěnou v těsné blízkosti panského areálu. 
Na mladší původ staveb upozorňuje především poloha při zdi ohrazeného 
dominikálního pozemku.  

Dům čp. 19 je roku 1721 osídlen Georgem Waltrem, po kterém 
následuje jeho syn Johann Georg Walter (1767). Johann Walter držel 
majetek 33 let, poté ho převzal Anton Walter (zaplatil150 fl.). Od roku 
1840 je zmiňován Georg Anton Walter, který zaplatil 300 fl. Dále následují 
Georg Walter, Frnaz Walter a Emma Walter (Schön 1968).  

Náležící parcela byla v 19. století zastavěna čtyřmi stavbami, 
z nichž pouze jedna je nespalná. Tuto konstrukci lze zřejmě ztotožnit se 
špýcharem v popředí parcely. Samotný dům je poněkud „utopen“ v hloubi 
parcely. V umístění usedlosti hrál roli neklidný terén a samotné vyměření 
parcely, která ve své délce překonává značné převýšení. Stodola uzavírá 
pozemek v intravilánu vsi, drobnou spalnou konstrukci je možné 
považovat za kůlnu či latrínu. Tato parcela uzavírá jižní blok dochovaných 
pozemků. Ostatní jsou již nenávratně odbagrovány a srovnány s úrovní 
probíhající silnice. Mohutný konvexní relikt vykazuje stopy dodatečných 
zásahů těžkou technikou a proto zde nelze vymezovat prostorové 
uspořádání. Obytná část zřejmě byla podsklepena, na což upozorňuje 
mohutný konkávní útvar v přední části objektu. Dvojice paralelních zbytků 
zdiva zřejmě reprezentuje komoru nebo chlév. V průběhu celé délky 
parcely byl zaznamenán úvoz, který se esovitě stáčí z jedná strany 
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pozemku na druhou a obchází ze západní stranu kamennou podezdívku 
tehdejší stodoly. V zahradě západně od úvozu se nacházejí dva sklepy se 
vstupní šíjí.  

Dům čp. 20 patří do skupiny parcel osídlených nejpozději 
v sedmnáctém století. Prvně je zde uváděn Michel Hofmann (řezník), 
který se roku 1706 oženil s Helene Ploberger. Dále následuje Johann 
Adam Riedl, který 10.4.1787 kupuje majetek za 90 fl. Po něm se zmiňuje 
jeho syn Josef Riedl (13.2.1838 za 491 fl. 11 Kr.). 31.8.1860 vyměnil 
Michael Popper čp. 18 za tento dům a poté se přestěhoval do Tachova. 
Jeho dům odkoupil Leopold Löwy, který ho prodal po té, co se též 
přestěhoval do města Tachov (okolo 1910/11). Majitelem se stal 
Ferdinand Reis (zedník z Bohuslavy), (Schön 1968). 

Indikační skica zachycuje pět staveb, z nichž pouze jedna 
představuje nespalnou konstrukce a svojí velikostí ji lze přiřadit k funkci 
špýcharu. Dalšími objektu kromě domu a stodoly mohou být latrína/jímka 
a kolna.  

Dům čp. 21 se řadí k nejstarším písemně doloženým objektům 
z řady sedláckých usedlostí. Daň uvedenou v berní rule lze přiřadit 
k tomuto domu, z důvodu jistoty držby v období od 1634-1672 majitelem 
Phillipem Schmutzerem. Před ním vlastnil dům Hannß Süß. V berní rule 
jsou u jeho jména uvedeny 7 rolí osívané na zimu (3) i na jaro (2), dále 2 
potahy, 3 krávy, 8 jalovic a 4 svině (Čadková – Zahradníková 2003, 918). 
Statek poté převzal Georg Schmutzer, od roku 1691 získal majetek Kilián 
Hauenstein (pořejovský soudce), dále Ursula Hauenstein od které dům 
koupil Johann Michel Sturm 29.6.1747 za 180 fl. Následují Johann Michel 
Sturm jr. (27.12.1787 za 180 fl.), Mathes Sturm (15.11.1813 za 300 fl.), 
Johann Georg Sturm (1.3.1837 za 500 fl.) a posledním majitelem se stal 
Anton Bauer (Schön 1968). 

Parcela obsahovala pět konstrukcí, přičemž nespalný je pouze 
výminek, který navazuje na dům v podélné ose v přední části pozemku.    

Dům čp. 22 je po roce 1721 uváděn Johann Fürst, po něm 
následuje Johann Fürst ml. (1759) a Johann Fürst nejml. (1809). Jako 
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další majitel je 18.2.1834 zmiňován Johann Weis. Posledním vlastníkem 
je Adolf Grünhut, který se stal později mlynářem a tento dům pronajímal. 
Roku 1900 ovšem vyhořel a místo něho zde vznikla stodola (Schön 
1968).  

Tento objekt otevírá skupinu domů související s dodatečným 
rozvojem zástavby vsi podél hlavních komunikací.  

Dům čp. 23 je roku 1721 osídlen Hieronymem Mayerem. Po něm 
hospodaří jeho syn Bartl Mayer (23.2.1754 za 21 fl.), přičemž se výslovně 
uvádí, že pozemky jsou velmi malé. Od 31.1.1762 následuje Sebastian 
Mayer, po něm Johann Georg Fickelscherer (1804). Dalšími majiteli jsou 
Anton Fickelscherer (1808 za 130 fl.), Anton Schneider (1818 vyměnil čp. 
23 v Bažantově za tento dům, k tomu ještě dostal 1000 fl.), Georg Moser, 
Anton Müller z Mášovo mlýnu (1858). Posledními současnými vlastníky 
byly Josef a Franz Miller (Schön 1968). 

Indikační skica stabilního katastru zachycuje dvě spalné budovy na 
velmi omezeném prostoru. Dům i stodola jsou orientovány okapovou 
stěnou k probíhající komunikaci.  

Dům čp. 24 je též uváděn roku 1721 jako osídlený. Po Andreaovi 
Waltrovi drží grunt Johann Walter (tkadlec) od roku 1753. 16.5.1781 
kupuje majetek Georg Adam Walter, následuje Katharina Tacha, Franz 
Miller (1901) a Rosa Miller (Schön 1968). 

Dům čp. 25 O prvním majiteli máme pouze informace, nikoliv 
datum držby majetku. Byl jím Andrea Fleißner, jehož syn roku 1781 dům 
a pozemek skupuje. Následuje jeho syn Adam Fleißner (1820), po kterém 
odkupuje dům Franz Hofmann (12.3.1837 za 260 fl.). Od roku 1869 užívá 
majetek Fraz Hofmann ml. Posledním majitelem se stal roku 1894 jeho 
syn Georg Hofmann (Schön 1968).  

Dům čp. 26 kupuje roku 1764 Michel Blobner za 100 fl., přičemž se 
udává, že mistr ovčák z čp. 27 má právo péci chleba v chlebové peci u 
čp. 26. 22.1.1797 kupuje dům Michel Blobner za 130 fl. Následuje Andrea 
Walter (1846) a Wenzel Korn (Schön 1968).    
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V písemných pramenech zmiňovaná chlebová pec je zacycena na 
mapách stabilního katastru v podobě malé konstrukce umístěné ve vazbě 
na dům.  

Dům čp. 27 byl 15.3.1790 odkoupen Christophem Böhmem. 
Původně se jednalo o dům ovčáckého mistra a velikosti 7x4 sáhy. Josef 
Böhm prodává majetek roku 1820 Johannu Goßovi za 160 fl. Následuje 
Johann Michel Röschenthaler (1829), který kupuje polovinu (označena 
jako čp. 27), zatímco druhou polovinu vlastnil Johann Goß (čp. 114). 
Dalšími majiteli jsou Georg Frank (řezník), Josef Böhm, Georg Goß, 
Johann Goß a Anreas Eckert (Schön 1968).  

Dům čp. 28 byl vystavěn po svolení nejvyšší vrchnosti na 
vymezené stavební parcele 1.9.1779. Martin Stahl (hrnčíř) postavil dům a 
hrnčířskou pec. Následuje Georg Bayer (1825), Michel Eckert a Josef 
Fißmann (Schön 1968).  

Stavební parcela domu čp. 29 byla koupena od vesnice 
Christophem Böhmem 1.10.1807. Následuje Michel Stahl a od roku 1900 
Rudolf Heidenreich. Posledními majiteli se staly Georg Jäger a jeho syn 
Franz Jäger (1926), (Schön 1968).  

Tato skupina domů (22-29) je typická malým prostorem pozemku, 
který je téměř celý zabrán domem. K jednotlivým usedlostem tedy 
nenáleží zahrady, tak jak je tomu v případě starých parcel (viz kapitola 8). 
Specifickým znakem je také okapová orientace obydlí k probíhající 
komunikaci. Vznik této skupiny domů je možné datovat do průběhu 
celého 18. století. Na podobnou problematiku domů nejchudšího 
sociálního postavení (mizerné postavení vůči slunci apod.), které nemají 
místo pro další stavební aktivity upozornil prof. Škabrada (např. Škabrada 
– Voděra 1986, 177).  

Dům čp. 30 patří mezi nejmladší zástavbu, vznikající až v průběhu 
první poloviny 19. století (viz kapitola 8). Roku 1827 dům kupuje Mariance 
Böhm od svého otce Antona Böhma za 140 fl. Následuje Johann Goß 
30.8.1836, od kterého syn Anreas Goß odkupuje přední polovinu 
s chlévem za 400 fl. a dcera zadní polovinu s místem pro chlívek za 300 
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fl. Oddělený majetek obdržel popisné číslo 30 a 134. Následují Josef 
Walter (1924), Schweizer Nanne a Anton Tschech (Schön 1968).     

Dům čp. 31 byl úřady odprodán 15.3.1790 z panského ovcina za 
30 fl. Josefovi Goßovi. Od 20.6.1811 patřil majetek Johanovi Waltrovi. Po 
něm následuje Thomas Frank (1861), který si ovšem postavil dům čp. 
101, tudíž 1.6.1861 dům kupuje Johann Schmidt. Georg Eckert získává 
majetek 12.5.1872, jeho syn Franz Josef Eckert ovšem kupuje již jen 
polovinu domu 31. Ze druhé části se stává čp. 115. Následují Michel 
Walter a Michael Walter (Schön 1968).  

Roku 1790 prodávají úřady pozemky a stavby bývalého panského 
ovčína. Řadí se sem i čp. 32. Majetek zabíral dvě třetiny domu, z něhož 
jedna třetina sloužila jako hájovna, zatímco druhá byla přizpůsobena pro 
obýváni (čp. 32). Majiteli ještě patřil pozemek o rozměrech 7x6 sáhů. Po 
otci Johannu Zwerenzovi kupuje dům syn Georg za 358 fl. a 56 kr. 
(1824). Johann Eckert získává majetek včetně výminku 23.5.1833 za 145 
fl. Následují Andreas Blobner, Josef Blobner (1868), Josef Blobner ml. a 
Franz Blobner (Schön 1968). 

Dům čp. 33 představuje hájovnu, i které je uveden požár roku 
1919, po němž byla stavební parcela věnována invalidnímu důstojníkovi 
z první světové války Goßovi, který velmi brzy zemřel. Jeho otec zde ze 
zbytků zdí vystavěl nový dům, o který se rozdělily jeho dvě dcery 
Katharina a Theresia (Schön 1968).  

Roku 1798 byla koupena stavební parcela, na které o rok později 
vznikl dům čp. 34 (Johann Georg Walter). Po něm následují Franz Walter 
(1833 za 250 fl.), Michel Walter (1867). Za dalšího majitele (Georga 
Waltera) byl dům rozdělen na dvě části (34 a 118). Následuje Anton 
Miller, Albert Miller, Katharina Walter, posledním majitelem se stal Franz 
Walter (Schön 1968).   

V domě čp. 35 je roku 1721 uváděn Michel Seitz, po němž 
následuje jeho syn Johann Georg (1730). Dalšími majiteli jsou Stefan 
Seitz (1755 za 20 fl.), Johann Georg Seitz (1777 za 52 fl. 49. kr.), Johann 
Michel Seitz (20.5.1833 za 240fl.), Georg Seitz (11.9.1833 za 240 fl.) 
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Hermann Freisleben (1876) kupuje obytné i hospodářské objekty. Později 
získává i čp. 99 a dům čp. 35 prodávě Michelovi Waltrovi (okolo roku 
1883). Posledními majiteli se staly Johann Müller a Josef Miller (Schön 
1968).  

Na indikační skice je tento dům umístěn v poloze uzavírající náves. 
Jedná se o jediný z velkých statků, který je umístěn okapovou orientací 
k návsi. Parcela je zastavěna pouze spalným domem a jednou drobnou 
spalnou konstrukcí.  

Pro dům čp. 36 je mezi léty 1705-29 jmenován Johann Blobner. Po 
něm uvádějí prameny Karla Blobnera. Následuje švec Christoph Moser 
(pracoval ovšem jako hospodář a hajný), Adam Moser (1755 za 1031 fl.), 
Johann Moser (1787 za 599 fl. p kr.), Johann Moser ml. (15.10.1823 za 
840 fl.), Georg Frankenberger (1900). Posledním majitelem je uveden 
Franz Frankenberger (1933), (Schön 1968). 

Dominantní poloha nespalné konstrukce v prostoru návsi a 
jednoznačné vymezení pozemků  ohraničující přináležející stodolu 
nedovoluje jednoznačně stanovit, zda se jedná o jeden ze starších (např. 
raný novověk) vymezených pozemků nebo o dodatečnou parazitní 
zástavbu z konce 17. století.   

Dům čp. 37 je opět v písemných pramenech uváděn okolo roku 
1721. Prvním majitelem byl Adam Goß, po kterém převzal statek jeho syn 
Bartholomäus. Dalšími vlastníky se staly Johann Georg Goß (24.7.1751 
za 50 fl.), Anton Goß (26.1.1793 za 90 fl.), Kaspar Goß (23.1.1815 za 733 
fl. 9 kr.), Andreas Goß (8.4.1825 za 633 fl.), Johann Goß (18.4.1861 za 
800fl.), za posledního majitele se uvádí Anton Goß (Schön 1968). 

Na mapách je zaznamenán pozemek obloukovitě prohnutého tvaru, 
ve kterém jsou umístěny pouze tři spalné konstrukce. Vedle domu a 
stodoly lze vysledovat i menší kůlnu či špýchar.   

Dům čp. 38 je zmiňován teprve až roku 1772, kdy ho odkupuje 
Andrea Schulz. Následuje jeho syn Georg (6.1.1797 za 150 fl.). Novým 
majitelem se stal roku 1807 Georg Hofmann, po něm převzal statek 
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Anton Hofmann (18.12.1839 za 320 fl.). za posledního majitele se uvádí 
Michel Moser (Schön 1968).  

Parcela je umístěna v prostoru jedné z hlavních komunikací 
směřující na sv. Annu. Cesta diagonálně prochází pozemkem a vytváří 
relativně nepravidelný tvar parcely. Vedle spalné stodoly a domu zde  
stála ještě jedna lehká konstrukce (zřejmě chlév).   

Dům čp. 39 kupuje od otce Johann Böhm 20.6.1756 za 75 fl. Po 
smrti jeho i manželky je zaznamenáno: nic zde není, žádné vybavení, 
žádné obili, žádný nábytek, dům i stodola musí být nově vystavěny, dluh 
čítá cca 250 fl., žádné z pěti dětí nemůže statek převzít. Z tohoto důvodu 
získal statek bratr Michel Böhm, původem z cp. 79. Následují Johann 
Böhm (12.10.1792 za 150 fl.), Anna Barbara Böhm (5.9.1837 za 240 fl.), 
Michel Eckert (17.7.1878 za 1000 fl.), Michel Blobner a Franz Blobner (od 
1925), (Schön 1968).  

Tato parcela byla patří do jedné za dvou hlavních parcelních linií, 
vymezujících náves. Vzhledem k přítomnosti hlavní cesty vycházející 
přímo z intravilánu vsi bylo nutné v přední části pozemek zúžit. Právě 
proto působí umístění domu poněkud „utopeně“. V přední polovině 
pozemku jsou umístěny dvě konstrukce o podobné velikosti ovšem jiné 
konstrukce. Spalný dům a stodola stojí v těsné blízkosti.  

Roku 1721 je u domu čp. 40 uveden Georg Eckert. Dále hospodaří 
Johann Eckert, Johann Georg Eckert (15.2.1770 za 100 fl.), Mathes 
Eckert (10.3.1800 za 80 fl.), Johann Georg Eckert (2.3.1831 za 400 fl.), 
Johann Eckert, Johann Georg Eckert (5.9.1837 za 360 fl.), Poté majetek 
přechází na Josefa Blobnera (1904), posledním osedlým je Michael 
Loreth (Schön 1968). 

Pozemek domu čp. 40 patří do skupiny pravidelně rozměřených 
parcel. Zastavěn byl šesti stavbami, z nichž pouze jediná je nespalné 
konstrukce. Vedle domu, stodoly, výminku, latríny a kůlny zde zřejmě stál 
i zděný špýchar.  
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U domu čp. 41 je roku 1772 uváděn sedlák Johann Georg Blobner, 
ovšem není zde narozen. 16.1.1764 převzal statek Johann Hofmann za 
90 fl., po kterém následuje syn Anton (15.9.1827 za 480 fl.). Roku 1837 
vyměnil Anton dům čp. 41 za čp. 47. Novým majitelem se stal Sebastian 
Seitz, po něm následují Johann Seitz (25.7.1875 za 900 fl.), Anna Seitz 
(16.3.1905). Posledním hospodářem se stal Josef Schmutzer (15.5.1933 
za 25000 korun), (Schön 1968).  

Parcela 17 je na indikační skice zastavěna pěti spalnými stavbami. 
Zachycené konstrukce lze přiřadit domu, stodole, výminku, chlévu a 
kolně. Umístění domu na parcele se zrcadlově liší od ostatních případů 
v této parcelní linii. 

Dům čp. 42 je osídlen před rokem 1761 Georgem Bayerem. 
16.3.1761 přebírá majetek jeho syn Martin, po kterém hospodaří Johann 
Bayer (1.5.1792 za 250 fl.). Následují Johann Georg Bayer (14.5.1825 za 
240 fl.), Anton Bayer (30.6.1856 za 1300 fl.), Anton Seitz (16.6.1860 za 
1669 fl.). Roku 1906 byl majetek parcelován a dům i některé pole byly 
rozprodány. Posledním majitelem většího podílu statku byl Josef 
Schmutzer z čp. 11 (Schön 1968).  

Parcela 18 byla podle map stabilního katastru zastavěna pouze 
spalným domem a stodolou, nezvykle orientovanou podélně s delší osou 
domu. 

Dům čp. 43 představuje obecní kovárnu se kterou je po celou dobu 
její existence spojeno jméno Deglmann. Poprvé je kovárna zmiňována 
roku 1738 ve spojitosti s Andreasem Deglmannem. Následují kováři 
Kaspar Deglmann (1791), Johann Deglmann, Johann Deglmann ml., 
Anton Deglmann. V posledních čtyřiceti letech existence vesnice byl 
obecním kovářem Andreas Loreth (Schön 1968).  

Na stabilním katastru se dům čp. 43 řadí ke skupince spalných 
objektů, umístěných v blízkosti kostela.  

Nejstarším uvedeným majitelem pro dům čp. 44 je Lorenz Grüner. 
Jeho syn Michel přebírá statek 23.3.1764 za 114 fl. 7 kr. Následují 
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Johann Walter (1772), Marie Walter, Johann Pschierer (10.1.1807 za 200 
fl.), Josef Pschierer (22.12.1847 za 900 fl.), Johann Baptist Standfest a 
Johann Standfest (Schön 1968).  

Dominantou parcely č. 19 je velký dům. Na jeho polyfunkční využití 
upozorňuje i absence stodoly. Dvě doprovodné stavby spalné konstrukce 
představují zřejmě kůlnu a výminek.    

Roku 1780 kupuje od svého otce dům čp. 45 Michel Bauer, po 
kterém hospodaří Johann Georg Bauer (18.9.1796). Roku 1804 přebírá 
majetek jeho bratr Franz Bauer za 100 fl. Následují Josef Bauer, 
Magdalena Bauer a Franz Hubner. Na parcele 20 jsou zaznamenány 
pouze tři spalné stavby (Schön 1968).  

Spalná konstrukce domu čp. 46 je umístěna v blízkosti kostela. Její 
historie se uvádí od roku 1707 (Phillip Seitz). Následují Hans Adam Seitz 
(17.3.1754 za 81 fl. 17 kr.), Anton Seitz (27.3.1790 za 119 fl.), Michael 
Seitz (22.7.1817), Johann Würl (5.2.1825 za 700 fl.). Poté kupuje dům žid 
Altmann (hokynář a obchodník s řezivem), posledním majitelem se stal 
Josef Böhm (poštmistr), (Schön 1968). 

Historie držby domu čp. 47 se řadí mezi delší. Roku 1721 je zde 
uváděn Sebastian Schmutzer, který si vzal roku 1688 Margarethu Walter. 
Proto lze usuzovat, že tento dům jistě stál již v průběhu 17. století. 
Johann Schmutzer kupuje majetek od otce roku 1754 za 100 fl., po něm 
ho přebírá syn Johann (1796 za 50 fl.). Následují Josef Schmutzer 
(25.2.1811 za 500 fl.), Sebastian Seitz (2.12.1834 za 200 fl.), Anton 
Hofmann (30.6.1837), Georg Seitz (25.7.1870 za 800 fl.), koželuh Georg 
Müller kupuje výminek u čp. 47 (okolo 1907) a Anton Miller (Schön 1968).  

Na kartografických pramenech je parcela č. 23 zastavěna pouze 
spalným domem, stodolou a výminkem. Cesta na pole prochází 
diagonálně přes délku celého pozemku. 

Dům čp. 48 byl vybudován až ve 20. století, což dokládá i jeho 
umístění na návsi v těsné blízkosti kostela. Majitelem je uváděn Anton 
Kreutzer.    
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Další dům z kategorie vybudovaných v mladším období je čp. 49, 
umístěný u hřbitovní zdi kostela sv. Bartoloměje. Stavební parcelu kupuje 
roku 1785 Adalbert Schmutzer. Následují Johann Schmutzer (10.8.1833), 
Maria Anna Schmutzer, Georg Miller a Ferdinand Müller (okolo 1910). 
Fragmentárně dochované zdivo neumožňuje blíže stanovit prostorové 
uspořádání domu. Středový konvexní útvar lze opět přiřadit chlebové 
peci.  

Dům čp. 50 je umístěn v parcelní linii a řadí se mezi ty, které 
písemné prameny zmiňují už v 17. století. Roku 1721 je uváděn Phillipp 
Frank, syn Michela Franka, který se ženil roku 1663 s Barbarou Walter. 
Následují Michel Frank, Johann Seitz (10.10.1759 za 150 fl.), Georg Seitz 
(10.11.1782 za 110 fl.), Johann Georg Seitz (14.6.1821 za 800 fl.), Georg 
Adam Seitz (13.11.1869 za 1575 fl.). Posledním majitelem se stal Michel 
Wurdack (Schön 1968).  

Pravidelný tvar parcely zachycený na indikační skice je zastavěn 
pouze spalnými konstrukcemi. Jedná se zřejmě o konstrukce domu, 
výminku a dvojice hospodářských staveb.  

Jako majitel domu čp. 51 je roku 1721 uváděn Hans Stahl, po 
kterém hospodaří jeho syn Johann Stahl (22.11.1759 za 90 fl.). Dalšími 
majiteli jsou Georg Friedl (16.7.1763 ta 114 fl. 18 kr.), Adam Friedl 
(19.3.1802 um 250 fl.), Johann Friedl (5.6.1824 za 1015 fl. 40 kr.), Michel 
Friedl (15.6.1879) a Franz Friedl (Schön 1968).  

Dominantním prvkem na parcele č. 27 je dlouhý dům spalné 
konstrukce, který je doplněn o výminek, stodolu a zřejmě kamenný 
chlívek či špýchar.  

Roku 1721 je Laurenz Bauer uváděn jako majitel domu čp. 52. Již 
roku 1697 si vzal Helenu Güntner a žil s ní v této usedlosti. Následují Paul 
Bauer, Josef Bauer (24.3.1765 za 105 fl.), Johann Michel Herrmann 
(17.10.1805 za 150 fl.), Thomas Herrmann (12.2.1838 za 803 fl. 56 kr.), 
Johann Herrmann (6.3.1858), Anton Hermann a Josef Hermann (Schön 
1968). 
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Parcela 28 je umístěna na bývalém panském pozemku, respektive 
zřejmě z něho byla vyčleněna. Z tohoto důvodu ji objektivně nelze zařadit 
mezi samotné jádro vsi vymezené lokátorem (viz kapitola 6.3). Pozemek 
přímo sousedí s areálem poplužního dvora, který ovšem získal podobu 
zachycenou na mapách stab. katastru až v mladším období (především 
závěr 18.-poč. 19. století). V terénu byla zjištěna pouze stodola v hloubce 
parcely, která je ze dvou stran vymezena kamennou podezdívkou. Za 
stodolou v těsné vazbě byl zjištěn ještě jeden objekt neznámé funkce, 
vymezený kamennou podezdívkou.  

Školní budova uprostřed návsi umístěná v přímé vazbě na poplužní 
dvůr dostala popisné č. 53. Patrová zděná budova zachycená na 
fotografiích z první poloviny 20. století byla výsledkem kompletní 
přestavby z roku 1891.Vedle bytu učitele poskytovala škola tři místnosti 
pro žáky.  

Rešerše následují popisných čísel (od 54 do 73) je vzhledem 
k jednotnému původu domů popsána stručněji. Zmíněné domy byly 
nejčastěji přetvářeny z původních panských budov, či vystavěny na 
panských pozemcích okolo roku 1790.   

Dům čp. 54 byl od úřadů odkoupen roku 1790 Josefem Blobnerem. 
Bližší popis, rozsah a interiér je uveden v kapitole 6.2. Následují majitelé 
Johann Georg Bauer (26.3.1797 za 100 fl.), Anton Bauer (13.9.1827 za 
200 fl.), Wolfgang Heinz (13.10.1832 za 320 fl.), Johann Georg 
Schmutzer (14.8.1838 za 160 fl.), Johanna Schmutzer (30.4.1845 za 320 
fl.), Elizabeth Schmutzer (12.1.1849 za 269 fl. 20 kr.), Josef Plobner 
(1907), Franz Müller a Anna Müller. Roku 1838 se z tohoto domu 
vyčlenila samostatná obytná část, která obdržela popisné číslo 120 
(Schön 1968).  

K domu čp. 55 uvádím bližší popis budovy a majetku v kapitole 6.2. 
Prvním majitelem se po odkoupení od úřadů roku 1790 stal žid Schwager. 
Následují Michel Sturm, Johann Georg Sturm, Georg Adam Sturm 
(8.6.1825), Anton Plobner (24.9.1842 za 240 fl.) a Maria Plobner. Od roku 
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1825 byla stavba rozdělena na dva samotné byty čp. 55 a 121 (Schön 
1968). 

Dalším budovu, která byla odkoupena roku 1790 představuje dům 
čp. 56. První majitelkou se stala židovka Judith Fleischmannová. 
Následují Sebastian Mayer, Eva Mayer, Deglmann Johann a Anton 
Deglmann. Od roku 1812 jsou evidovány dva byty: 56 a 122 (Schön 
1968). 

  Stavební místo pro výstavbu domu čp. 57 bylo koupeno roku 1795 
za 14 fl. Kasparem  Hergetem. Následují Franz Berger, Michael Berger, 
Georg Goß a Josef Goß (Schön 1968). V terénu byl zachycen mohutný 
konvexní útvar s čitelnou zadní komorovou částí, kterou vymezují po 
obvodu zdi. Část světnice byla podsklepená klenutým prostorem, do 
kterého se vstupovalo ze síně točitou vstupní šíjí.  

Roku 1798 byl Johannem Michelem odkoupen pozemek pro pasení 
telat o rozměrech 7x4 sáhy, který mohl být využit pro stavbu domu čp. 58. 
Dalšími majiteli jsou Georg Lahm (1803 za 100 fl.), Josef Hochmuth 
(16.7.1838 za 320 fl.), Georg Hermann, Michl Wach (27.11.1878), Maria 
Seitz a Franz Hofmann. Od roku 1863 byl dům rozdělen na dvě části: 58 
a 123 (Schön 1968). Na trojdílné uspořádání objektu pozoruje trojice 
útvarů (střední konvexní, postranní konkávní).   

Dům čp. 59 byl přestaven z panské stodoly odprodané roku 1790. 
Od roku 1900 byl rozdělen na dva byty: 59 a 124. Prvním majitelem se 
uvádí Johann Hofmann, po kterém následuje jeho syn Johann Georg 
Hofmann (2.1.1809). Následují Margaretha Burger a Veit Rozsipal (Schön 
1968).  

  Dům čp. 60 drželi v pořadí následující majitelé: Mathias Frank, 
Johann Frank (11.10.1810), Josef Frank (okolo 1900), Georg Würl a 
Franz Würl (Schön 1968).  

Majitelé čp. 61 byly Johann Wächter (1791), Anton Wächter 
(6.12.1824), Johann Reis (10.11.1875), Johann Fleißner a Maria Fleißner 
(Schön 1968).  
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Od roku 1791 je u čp. 62 uváděn Johann Georg Seitz, po kterém 
hospodaří Martl Egerer (11.3.1795), Barbara Egerer (8.5.1808), Anton 
Steiner (14.12.1859) a Andreas Goß (Schön 1968). V terénu byly zjištěny 
silně archeologizované relikty, ketré neumožňují bližší interpretaci 
půdorysného ani funkčního uspořádání. 

Michela Deglmanna uvádějí písemné prameny jako majitele čp. 63 
od roku 1791. Následují Georg Deglmann (8.4.1825), Franz Deglmann 
(6.2.1858), Ignaz Walter, Josef Walter a Maria Walter. V přední části 
reliktů byl zjištěn 2 m zahloubený konkávní útvar reprezentující zřejmě 
sklep. Za domem se nachází stodola, která je vymezeny konvexními 
liniovými objekty.  

Od roku 1791 hospodaří v čp. 64 Kaspar Deglmann (kovář), po 
kterém následují Johann Deglmann, Johann Adam Deglmann 
(14.10.1850), Georg Walter (10.1.1853), Anton Walter (1900) a Georg 
Walter (Schön 1968). 

Roku 1790 byla koupena stavební parcela, na které později vznikl 
dům čp. 65. Uváděni jsou následující majitelé: Josef Seitz, Georg Seitz 
(30.11.1824), Margaretha Seitz (21.12.1824), Salomon Schwager, 
Barbara Freisleben, Johann Michael Röschenthaler (15.6.1849), Josef 
Röschenthaler (18.9.1862), Johann Müller, Maria Müller a Franz Walter 
(Schön 1968). V terénu se dům projevuje jako dobře čitelný konvexní 
útvar, jehož celá střední část byla podsklepena. Konvexní útvar v prostoru 
mezi síné a světnicí může indikovat chlebovou pec nebo zřícené 
komínové těleso. Komorová část je vymezena zdmi.    

Dům čp. 66 byl postaven na parcele koupené roku 1798 Georgem 
Waltrem. Po něm hospodaří Franz Walter a Georg Walter. 

Roku 1790 je společně se sklepem prodívín dům čp. 67 Johannu 
Eckertovi. Následuje Franz Wenig (9.9.1801), Johann georg Wenig 
(1.2.1832), Benedikt Wenig a Michael Wenig (Schön 1968).  

Dům čp. 68 vyčlenil ze zámku Mathes Seitz roku 1791. P oněm 
následují Ignaz Seitz (18.9.1820), Johann Röschenthaler (13.2.1844), 
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Johann Baptist Röschenthaler (22.1.1848), Andrea Walter a Anton 
Hofmann (Schön 1968).   

Od roku 1796 se v čp. 69 hospodaří a později se z něj vyčleňuje 
čp. 132. Prostory původně zámecké získal Johan Walter, po kterém 
následuje Georg Walter (8.11.1860), Georg Walter, Anton Fleißner (1912) 
a Wenzel Fleißner (Schön 1968).  

Ze zámeckého komplexu se vyčlenil roku 1790 i čp. 70. Majiteli 
jsou Anton Goß, Johann Goß (25.7.1794), Franz Tannert (21.4.1802), 
Georg Schweitzer (18.4.1805), Anna Schweitzer (6.6.1861), Josef 
Fleißner a Anton Fleißner (Schön 1968).  

Bartl Lindner pronajímal od roku 1786 čp. 71. Dalšími majiteli se 
stali Ursula Lindner (26.12.1804), Franz Deglmann (31.3.1836), Karl 
Deglmann a Maria Deglmann (Schön 1968). 

Dům čp. 72 byl postaven na zahradě zámeckého areálu roku po 
roce 1795 Johannem Georgem. Následují Josef Schulz (27.7.1821), 
Anton Röschenthaler (28.12.1849), Josef Röschenthaler a Anna 
Röschenthaler (Schön 1968). Dům zachycený na mapách stabilního 
katastru prostorově neodpovídá zjištěným reliktům. Odhaleny byly zbytky 
zdí vytvářející nepravidelný obdélníkový půdorys. 

Johann Friedl koupil roku 1770 pozemek pod hrází návesního 
rybníka pro výstavbu domu čp. 73. Dalšími majiteli jsou Dorothea Friedl 
(21.9.1791), Anton Walter (18.9.1831), Franz Walter (30.4.1857) a Maria 
Walter (Schön 1968). V terénu byl zjištěn pouze fragment podezdívky a 
drobný konkávní objekt. Relikty zřejmě částečně zasáhla planýrka při 
stavbě silnice a hloubení potočního koryta. 

Historie domu čp. 74 sahá zřejmě před roku 1676. V tomto roce se 
majitel  Michel Schlemmer ženil s Evou Has. Následují Adam Schlemer, 
Johann Schlemmer, Johann Schlemmer ml. (7.3.1790), Maria Schlemmer 
(15.7.1833), Magdalena Hermann (9.4.1844), Josef Walter (18.5.1881) 
Franz Walter a Anton Walter (Schön 1968).  
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Na stabilním katastru je pod hrází rybníka zachycena dvojice 
spalných konstrukcí,  představujících dům a stodolu. Obě dvě stavby jsou 
půdorysně zachytitelné v terénní situaci. Stodolu fragmentárně vymezuje 
kamenná podezdívka, zatímco dům lze zařadit mezi trojdílné s centrálně 
umístěnou chlebovou pecí. Další fragment kamenné konstrukce byl 
zjištěn ve valovém tělesu návesního rybníka. Jedná se o zděné nároží 
drobnější stavby neznámé funkce.   

Počátky vlastnictví usedlosti čp. 75 jsou nejasné. Lze spekulovat o 
závěru 17. století nebo i dříve. Prvním bezpečně doloženým vlastníkem je 
uváděn Michel Hofmeister (počátek 18. stol.), po kterém následuje jeho 
syn Johann Georg Hofmeister (2.10.1759). Dalšími majiteli jsou Thomas  
Hofmeister (10.1.1785), Johann Georg Hofmeister (28.11.1820), Josef 
Hofmeister (10.3.1843), Anton Hofmeister (23.11.1879), Johann Walter a 
Wenzel Walter (17.8.1944), (Schön 1968).  

Parcela č. 73 byla umístěna v blízkosti hlavní komunikace. 
Vyplňoval jí pouze spalný dům a stodola. Dům je zčásti velmi dobře 
čitelný, dochováno je jeho obvodové zdivo a částečně i uspořádání 
interiéru. Zřejmě se jednalo opět o trojdílný dům, který měl obytnou část 
rozdělenou na světnici a světničku. Po doprovodné stavbě na parcele se 
dochovalo pouze jižní nároží.   

Roku 1758 kupuje Johann Walter od svého otce dům čp. 76 za 75 
fl. Následují Michel Grüner, Johanes Martin Grüner (10.10.1808 za 50 fl.), 
Johanes Grüner (27.4.1857 za 720 fl.), Josef Müller (3.7.1866 za 2100 
fl.), Johann Mayer, Georg Seitz (10.10.1907) a Josef Müller (1.10.1910 za 
4200 korun (Schön 1968). Parcela č. 73 byla umístěna pod hrází 
návesního rybníka a obsahovala spalný dům a stodolu. Po stavbě domu 
se v terénu dochoval kompletní půdorys (obvodové zdi). Zřejmě se 
jednalo o dvoutraktový dům s přistavenou doprovodnou stavbou 
v podélné ose domu. Na protější straně umístěná stodola se v terénu 
projevuje jako kompaktní dobře čitelná kamenná podezdívka o výšce 
zhruba 20-30 cm. Dobře patrné je její vnitřní členění, přičemž nelze 
vyloučit, že část stavby mohla sloužit jako jímka.   
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Pro dům čp. 77 existují pouze střídmé záznamy. Osídlen byl již 
zřejmě před rokem 1781 Johannem Seitzem. 5.4.1810 kupuje majetek od 
svého otce Maria Anna Seitz. Následují Maria Anna Seitz (1844), Andrea 
Bühl (1858) a Josef Zimmert (1858), (Schön 1968). Na mapách je 
zachycena drobná spalná konstrukce, jejíž výstavba zřejmě opět souvisí 
s rozvojem vsi i do nejméně příhodných míst intravilánu. Tento objekt 
nebyl měřen totální stanicí z důvodu jeho nedostupnosti. Rozlitý potok 
hledající si alternativní cestu ze zaneseného koryta vytvořil v těchto 
místech neprostupnou bažinu. Pro vynesení objektu do plánu bylo použity 
laserového dálkoměru a kartografických pramenů. Jedná se o mohutné 
konvexní relikty vysoké zhruba 2 m. Čitelné je rozdělení zadní (komorové) 
části zřejmě trojdílné stavby.    

V domě čp. 78 je roku 1721 uveden Johann Georg Himbsl (sládek), 
což byl syn sládka Petera Himbsla uváděného v Pořejově již roku 1662. 
Dalšími majiteli se staly Hans Himßl, Hans Georg Himsl (24.8.1767), 
Anton Weis (7.3.1800 za 600 fl.), Anton Weis (30.1.1841 za 840 fl.), 
Anton Weis ml. a Johann Weis (1921), (Schön 1968). Parcela č. 77 patří 
mezi nejpravidelnější (viz kapitola 8) a je umístěna v severní linii. Vedle 
domu a stodoly jsou na stab. katastru zachyceny další dvě spalné 
konstrukce. Zjištěné relikty umožňují stanovit základní půdorysné 
schéma, které představuj dům trojdílné dispozice (s chlévem) s centrálně 
umístěnou chlebovou pecí. Na dobové fotografii ze 30. let 20. století je 
zachycen velký dvoupatrový dům. Na jeho mladší razantnější přestavby 
poukazuje i rozvedení vodovodních trubek a umístění jednotlivých 
keramických koryt zabudovaných ve stěnách ve chlévní části. Naproti 
domu v zadní části je byl odhalen mělký konkávní objekt, který na jižní 
straně vykazuje tvar podobný vstupní šíji. Zda se jedná o zavelený sklep, 
či mírně zahloubenou lehkou konstrukci doprovodné stavby, nejsem na 
základě torzovitého poznání schopen určit. Velká stodola zachycená na 
mapách stabilního katastru je velmi dobře čitelná i v terénu. Kamenná 
podezdívka rozděluje plochu na čtyři shodně velké prostory. Uprostřed 
stodoly byly nalezeny na povrchu železné artefakty, které pocházejí ze 
dveří (klíč, zámek, západka, řetěz, kování a panty). Parcelu vymezuje ze 
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západní strany terasovitý útvar, naproti se směrem do polí táhne hluboký 
úvoz.    

Dům čp. 79 je zmiňován roku 1739 při svatbě Michela Böhma a 
Marie Walter (vdova po Andreasovi Walterovi z čp. 79). 1.5.1762 kupuje 
majetek Hans Georg Walter, následují Mathes Walter (4.11.1794 za 140 
fl.), Johann Walter (30.11.1824 za 400 fl.) a Josef Walter (23.9.1857 za 
1550 fl.). Vydražením statku roku 1890 získal převážnou část polí mlynář 
v Brtným mlýně. Majiteli čp. 79 se dále stali Thamos Goß  (tkadlec) a 
Michl Goß (též tkadlec), (Schön 1968). Bližší popis parcely lze nalézt 
v kapitole 7.  

Dům čp. 80 vznikl po roce 1796 na zámeckém pozemku. Písemné 
prameny uvádějí následující majitele: Johann Goß, Davod Popper (1798), 
Michel Steiner (9.3.1799), Johann Goß ( po jeho smrti byl statek rozdělen 
na dva samostatné byty čp. 80 a 128), Johann Michel Goss (5.11.1833), 
Margaretha Goß, Franz Hofmann a Marie Hofmann (Schön 1968). Tato 
usedlost se opět řadí k mladší zástavbě pro kterou se nenabízelo 
v intravilánu příliš místa. Půdorysné uspořádání interiéru, na základě 
fragmentárního dochování dělících příček, bylo čtyřdílné. Nechybí ani 
centrální chlebová pec.  

V roce 1721 je v čp. 81 uváděn pekař Bartl Fischer, po kterém 
přebírá majetek jeho syn Adam Fischer. Dále následují Mathes Fischer 
(28.10.1781 za 100 fl.), Georg Fischer (28.1.1790 za 130 fl.), Johann 
Josef Böhm (5.2.1834 za 300 fl.), Zacharias Böhm (5.3.1848 za 820 fl.), 
Josef Böhm, Johann Böhm a Josef Böhm (Schön 1968). Na parcele 81 
jsou kromě stodoly a domu zakresleny dvě velké spalné konstrukce. 
Jejich funkci lze přiřadit zřejmě výminku či doprovodným stavbám 
potřebným pro zdejší pekaře. Terénní situace relativně odpovídá 
zachycenému stavu z roku 1839. Trojdílný dům se světničkou a 
chlebovou pecí umístěnou uprostřed domu doplňuje v podélné ose 
hluboký konkávní útvar, otevřený směrem do dvora. Dále pak navazují 
kamenné zídky dochované do výšky zhruba 40 cm. V prostorové vazbě 
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na stodolu prochází úvoz po levé straně parcely až do polí. V přední části 
parcely byly zjištěny relikty výmiku.  

Dům čp. 82 byl osídlen před rokem 1719, kdy je uváděn Georg 
Schreiner. Následují Georg Schreiner (23.4.1753 za 70 fl.), Johann Michl 
Schreiner (25.10.1791 za 70 fl.), Johann Georg Schreiner (8.5.1813 za 30 
fl.), Johann Schreiner (12.1.1847 za 760 fl.), Andrea Seitz, Michel Eckert 
a Georg Walter (Schön 1968). Zástavbu parcely 83 tvoří čtveřice 
spalných budov zřejmě v kompozici dům, stodola, výminek a špýchar. 
Relikty domu jsou vysoké zhruba 2 m. Čitelné je obvodové zdivo a příčka 
oddělující zadní komorovou část. Z dalším spalných budov zakresleným 
na stabilním katastru se dochovaly pouze drobné negativy. Na polohu 
stodoly upozorňuje pouze plochý objekt, který je zaříznut do mírného 
svahu. Při západní parcelní linii byly zjištěny relikty propadlého sklepního 
prostoru.  

Johann Blobner kupuje roku 1764 od rodičů dům čp. 83. Následují 
Eva Blobner, Mathes Blobner, Martin Blobner, Michael Deglmann, Johann 
Deglmann a Johann Deglmann ml. (Schön 1968). Parcela č. 84 ze 
severní strany uzavírá intravilán vsi. Jsou na ní umístěny tři spalné 
konstrukce domu, stodoly a výminku. Vedle mohutného až dva metry 
vysokého reliktu domu bylo na této parcele zjištěno několik dalších 
konstrukcí, vymezených kamennými podezdívkami. Vedle domu se 
nachází kamenné plato neznámé funkce a za domem pak betonová 
jímka. V hlouby zahrady se vyskytuje propadlý sklep a fragment 
podezdívky stodoly.  

Před rokem 1743 se do domu čp. 84 dostává Johann Georg Seitz. 
Syn Georg Seitz koupil dům od sourozenců po 12 letech pronajímání 
16.6.1782 za 120 fl. Následují Georg Adam Seitz (22.11.1820 za 150 fl.), 
Johann Seitz (28.10.1858 za 1650 fl.), Josef Seitz a Anna Seitz (Schön 
1968). Parcela č. 85 představuje velký pozemek v severním okraji 
intravilánu. Na indikační skice je zachycena trojice splaných budov. Na 
dům upozorňují mohutné třímetrové rozvaliny, které relativně odpovídají 
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zachycenému tvaru na indikační skice. Dále byla odhalena betonová 
podezdívka obdélníkového tvaru a nároží jižní stodoly.    

Dům čp. 85 je uváděn roku 1784 v majetku Michaela Haintze. Jako 
další majitelé se uvádějí Johann Heintz (9.7.1828 za 60 fl.), Martin Grüner 
(16.1.1835 za 210 fl.), Anton Grüner (30.1.1841 za 135 fl.), Johann 
Grüner (13.2.1858 za 276 fl.), Johann Grüner (16.10.1866 za 156 fl.), Karl 
Blobner, Katharina Blobner a Katharina Walter. Od roku 1866 byl dům 
rozdělen na dva samostatné byty čp. 85 a 116 (Schön 1968). Tento dům 
vymezuje kamenná podezdívka v téměř celém obvodu, dochovaná není 
pouze východní štítová stěna.  

  Dům čp. 86 patří mezi nejmladší objekty. Teprve roku 1905 je jako 
majitel uváděn Josef Weis (Schön 1968). V terénu jsou čitelné tři 
obvodové zdi, vymezující malý prostor.   

V domě čp. 87 je uváděn roku 1721 Hans Hermann povoláním 
bednář. Následují Georg Hermann (29.9.1774 za 90 fl.), Johann Georg 
Hermann (22.4.1834 za 200 fl.), Johann Hermann (23.4.1834 za 200 fl.), 
Anton Hermann (30.6.1860 za 630 fl.), Josef Angermann a Anton Goß 
(Schön 1968). Parcela 88 umístěná v blízkosti hlavní komunikace je 
zastavěna pouze dvojicí spalných konstrukcí, které v terénu zanechaly 
pouze fragmenty kamenných podezdívek. O vnitřní struktuře domu lze 
pouze spekulovat, stodola byla zřejmě rozčleněna na čtyři podobně velké 
prostory. Vymezení pozemku lze dodnes částečně rekonstruovat na 
severní straně parcely, na základě trojice kamenných kun.   

V domě čp. 88 se roku 1771 uvádí Georg Himßl. Po něm následují 
Zacharias Hochmuth, Josef Christoph (30.3.1833), Johann Seitz 
(28.3.1837), Johann Baptist Seitz a Anton Standfest (1900), (Schön 
1968). Dům byl umístěn v severním prostoru parazitní zástavby. Parcelu 
č. 89 zabíral pouze dům spalné konstrukce, který je v terénu 
reprezentován mohutným konvexním útvarem. Vymezit lze centrálně 
umístěnou chlebovou pec a dva fragmenty kamenných zdí.  

Dům čp. 89 představuje Brtný mlýn umístěný podél hlavní cesty ve 
směru na Tachov. Mezi léty 1657-1688 je zde zmiňován Michel Frank. 
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Dalšími mlynáři jsou: Hans Georg Hofmeister (1692), Martin Hofmeister 
(16.9.1726 za 100 fl.), Anna Margaretha Hofmeister (3.11.1772), Johann 
Georg Müller (1787), Johann Georg Müller (22.1.1806), Josef Müller 
(12.3.1837), Sebastian Müller (8.10.1863), Franz Müller (1887) a Josef 
Miller (Schön 1968). 

Dům čp. 90 je nový mlýn stojící v blízkosti Brtného mlýnu. 
Vystavěný by měl být někdy po roce 1662 Michelem Frankem. Následuje 
Johann Röschenthaler (7.5.1715 za 50 fl.), Johann Röschenthaler ml., 
Johann Röschenthaler nejml. (2.5.1790), Johann Michel Röschenthaler 
(25.6.1821), Georg Adam Röschenthaler (24.1.1849 za 1160 fl.), Johann 
Baptist Röschenthaler, Marie Röschenthaler a Josef Schmutzer (Schön 
1968).  

Pod skupinou popisných čísel 91, 92, a 93 se skrývá strážný dvůr 
umístěný severovýchodně od vesnice.  

Mášův mlýn obdržel popisné číslo 94. Roku 1692 ho kupuje Josef 
Steiner. Dalšími majiteli se stali Michel Müller (25.7.1702), Josef Müller 
(4.4.1753), Johann Müller (1778), Adam Müller (27.1.1785), Johann 
Georg Müller (2.2.1793), Franz Josef Müller, Anna Müller, Georg Kraus a 
Anna Kraus (Schön 1968).    

Židovská synagoga obdržela číslo 95 a 130 (Balý 2007a, 24). 

Dům čp. 96 spalné konstrukce, umístěný v těsné blízkosti hřbitovní 
zdi, byl postaven roku 1809 Johannem Georgem Seitzem. Následují 
Anton Stadler (22.11.1817), Johann Wirth (19.1.1827 za 370 fl.), Georg 
Steiner (5.3.1837 za 220 fl.), Johann Michel Güntner (27.9.1856), Georg 
Hochmuth (3.2.1862 za 350 fl.), Sebastian Seitz (7.3.1869 za 875 fl.), 
Josef Seitz (17.6.1878 za 200 fl.) a Franz Seitz (1908), (Schön 1968). 
V terénu jsou zbytky tohoto domu téměř nepatrné. Nejvýraznější relikt 
představuje drobný konvexní útvar.   

Dům čp. 97 byl postaven roku 1812 v prostoru tvrziště. Postupně 
zde hospodařili následující majitelé: Michel Steiner, Andrea Steiner, 
Anton Müller, Johann Müller, Anton Seitz, Georg Steiner, Johann Goß a 
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Wenzl Weis (Schön 1968). Podoba domu čp. 97 je dobře známa 
z dobové fotografie. Jednalo se o trojdílný chlévní typ domu. Kamenné 
zídky v blízkosti rybníka prostorově odpovídají spalné konstrukci 
zachycené na stabilním katastru.  

Další objekty z důvodu přílišného rozsahu neuvádím. Jedná se o 
skupinu domů vzniklých rozparcelováním původních panských objektů, či 
rozprodané poloviny původních celistvých domů. Z tohoto důvodu se ani 
při jejich případné absenci neprojevují půdorysné změny vesnice.       
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5 DOKUMENTACE EXTRAVILÁNU 

 Studium zázemí vesnického osídlení obecně zaostává za studiem 
intravilánu zaniklých sídel. Je to přirozeně způsobeno stavem dochování 
reliktů, které na středověkých lokalitách často nejsou patrné, respektive 
až na výjimky (Černý 1979) jsou nesnadno identifikovatelné. Bádáním o 
plužinách a jejich vztahu k vertikálnímu členění terénu, mikroklimatu a 
vodnímu režimu a dalším faktorem dědické zvyklosti se zabývali např. E. 
Černý a M. Štěpánek (Černý 1976; 1979, 107-112; Štěpánek 1968, 252 - 
259). V této kapitole se nevěnuji podrobnému popisu jednotlivých reliktů 
ale spíše představuji metodu sběru dat a jejich vyhodnocování v rámci 
celého zázemí zaniklé vsi. V roce 1948 je celkový rozsah pozemků 
náležející vsi Pořejov vymezen 1182 hektary, 92 ary a 72 m² 
(http://archivnimapy.cuzk.cz/cio/data/cio/_cio_vp/c6024-1VP_025.jpg).  

 

5.1 Sběr dat 

 Pro dokumentaci extravilánu byl využit potenciál nástrojů programu 
Arc GIS 9.2. Editováním současných leteckých snímků (vrstva orotofoto 
ze serveru geoportal.cenia.cz) a dodatečným podrobnějším zaměřováním 
reliktů zemědělských aktivit pomocí přístroje Garmin GPSmap 60 CSx, 
lze získat vcelku podrobné a přesné poznatky o stavu, podobě a míře 
dochování zaniklé kulturní krajiny (blíže Gojda 2000, 55-59). Pro 
usnadnění identifikace reliktů zemědělských aktivit jsem využíval 
překrývání a částečné zprůhledňování (transparency) jednotlivých vrstev. 
Jednalo se o mapy stabilního katastru a letecké fotografie z padesátých 
let (obr. zasazeného prostoru pomocí nástroje georeferencing (obr. 4). 
Pro zřetelnost jsou části dochované kulturní krajiny pouze zvýrazněny na 
celkové přehledce (obr. 5). Při pořizování primární dokumentace v terénu 
jsem přihlédl k rozsahu celého areálu a proto bylo zvoleno výše uvedené 
řešení záznamu dat (také např. Matoušek – Holý 2007, 347, Fig.4). Po 
srovnání leteckých fotografií pořízených před 50 lety se současnými je 
zřejmé, že původní domněnka o dochovaném a kolektivizací 
neporušeném extravilánu vesnice byla mylná (viz Balý 2007a, 52). 
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S přihlédnutím na výše uvedené prameny lze předpokládat, že rozorání 
mezí a vymezených pozemků proběhlo během 60. let 20. století.  

Skutečnost, že původní polnosti byly v poválečném období lidskou 
silou intencionálně přetvořeny na pastviny, znamenala uplatnění výše 
uvedené metody sběru dat, jelikož podrobné zaměřování jednotlivostí by 
znamenalo pouze zjištění, které plochy byly dodatečnou lidskou 
destruktivní činností postiženy méně či více. V tomto případě dochované 
relikty příliš neodpovídají stavu samovolného přetváření kulturní krajiny 
po zániku osídlení a tudíž není možné zjištěné poznatky využít jako 
modelové příklady pro podrobnější interpretaci a komparaci (srov. 
Neustupný 2008, 176-180).  

 

5.2  Popis a interpretace výsledků terénní práce 

V nejbližším okolí intravilánu vsi, tedy relikty v přímé vazbě na 
jednotlivé usedlosti, bylo zjištěno 16 mezních pásů bývalých plužin (obr. 
5). V terénu se tyto relikty projevují v rozdílné formě. Dokumentovány byly 
terasovité útvary do výšky 1m, úvozy do hloubky 4m a dále negativy 
kompletně zaniklých mezí, jejichž průběh je vymezen porostovými 
příznaky pastevního plevele šťovíku kadeřavého (Rumex crispus) (srov. 
Balý 2007a, 25-29). Tyto objekty ve výše uvedených formách jsou patrné 
maximálně do vzdálenosti 450 metrů od intravilánu vsi. Zaměřený 
uspořádání záhumenicové plužiny (Černý 1979, 92) v nejbližším okolí 
zaniklé vesnice koresponduje se stavem zachyceným na mapách 
stabilního katastru (www.cuzk.cz). Tomuto stavu přirozeně odpovídá i 
letecká fotografie z roku 1947 (obr. 1).  

Oblasti vzdálené od intravilánu zhruba od okolo 450 metrů jsou 
rozorány a veškeré stopy antropogenního reliéfu byly setřeny. V tomto 
případě je možné pouze dokumentovat celkové obrysy jednotlivých částí 
zemědělského zázemí, ne však jejich členění podle soukromého 
vlastnictví. Zbytky průběhů mezí jsou v terénu dochovány velmi zřídka. 
Jedná se o úzké pásy vymezené stromořadím. Na antropogenní původ 
těchto reliktů upozorňují vysázené okrasné stromy, např. jeřáb, líska či 
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trnovník akát (Matoušek – Holý 2007, 349-350). Tyto stromy se 
koncentrují v blízkosti intravilánu, často v blízkosti zahrad s ovocnými 
stromy na okraji vesnice. Na celkovém plánu zjištěných reliktů 
zemědělských aktivit je dobře patrné, s jakým fragmentem informací 
přicházíme do styku. Ve vzdálenějších západních oblastech od vesnice 
jsou dochovány pouze čtyři zřetelné mezní pásy. Mezi častěji dochované 
krajinné prvky se řadí snad jen remízky stromů, které mohou odrážet 
původní pastviny, pole či nevyužívané úseky zemědělského areálu.  

Patrnější stopy v terénu se nacházejí v lesním prostředí, především 
v oblasti lesa jižně od vesnice zvané Hollerberg. Les je od polí a pastvin 
zřetelně oddělen vyskládanými kameny tvořící kupolovité linie (Dohnal – 
Šída 2007, 637-639). Relikty vznikaly snosem kamene z polí, na které se 
naráželo při orbě a dalších zemědělských pracích (obecně k tomu např. 
Škabrada 2007, 22).  

Stromy hustě porostlý je i areál kostela a hřbitova sv. Anny 
rozléhající se zhruba 800 metrů západně od Pořejova (Oulík – Procházka 
1995, 33). Hranice katastrů mezi vsí Pořejov a Bažantov není v terénu 
dobře znatelná. Její průběh lze poměrně bezpečně odvodit z map 
stabilního katastru. Za zmínku stojí, že konečná podoba hranice mezi 
těmito dvěma vsi se ustálila až roku 1879 (NA, SK Pl 412, Sig 6602).  
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6 GENEZE ZÁSTAVBY V ČASE A PROSTORU 

 Vesnická sídla vzniklá ve vrcholném středověku mají několik 
společných rysů, které je umožňují diferencovat od sídel raného 
středověku. Jeden z hlavních determinantů představuje pravidelné 
vytyčovaní půdorysů, což vnáší do struktury sídla řád a přehled přesné 
velikosti vlastnictví (Petráň a kol. 1985, 328). Tato pravidelnost může být 
v menší či větší míře stírána následným rozvojem sídel v novověku až 
po současnost. Cílem tohoto tématu je poznání rozvoje vesnice Pořejov 
od vrcholného středověku až po 20. století.  

Pro sledování rozvoje zástavby používám kombinace dat 
obsažených v písemných a kartografických pramenech. Informace o 
jednotlivých parcelách jsou uloženy v příloze této práce, v databázovém 
dokumentu Ms Access. Volba tohoto způsobu evidence dat byla 
podmíněna především možností přímého propojení s programem Arc 
GIS (viz dále). Základní prameny pro retrogresivní analýzu (srov. Frolec 
1987, 47; Gajek 1954, 250) geneze zástavby a držby jednotlivých parcel 
jsou: 

1) manuskript Besitzerliste des Dorfes Purschau bei Tachau 
in Westböhmen (Schön 1968), jehož původní obsah je 
průběžně doplňován již 40 let německými badateli 
(vyskytuje se jen v několika málo exemplářích a dodatky 
jsou doplněny v soukromých exemplářích tužkou). 
V tomto díle jsou sepsány záznamy 
z matrik, pozemkových knih a urbářů od počátku 18. 
století.  

2) katastrální mapy z roku 1938, mapy stabilního katastru a 
mapa Josefského katastru, které vzájemnou komparací 
umožňují vymezit nejmladší změny v zástavbě 
jednotlivých parcel i celkového půdorysu. 

3) čísla popisná z roku 1770 a přečíslování roku 1805 – 
1815. 
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4) tereziánský katastr z roku 1713. 

5) berní rula z roku 1654. 

6) délkové a šířkové míry jednotlivých parcel, vypočtené na 
základě mapy stabilního katastru. 

7) sčítání lidu vesnice Pořejov od r. 1869 po 1939 (Hamperl 
2004, 308).  

 

6.1 Metoda a postup vyhodnocování vývoje osídlení 

 Pro stanovení geneze zástavby jsem využil retrogresivní analýzu, 
která spočívá v postupné eliminaci parcel založených v chronologicky 
nejmladších obdobích (20. století) (srov. Gajek 1954, 250). Přirozeně se 
jedná o postup na jehož počátku studium disponuje s kvantitativně i 
kvalitativně hodnotnými celky. Naopak v případě progresivní fáze 
postupu (přibližně od poč. 18. století a dále do minulosti) vstupuje do 
pramenů vzrůstající entropie, umožňující stanovení bližší interpretace na 
hypotetické úrovni.  

 Důraz je kladen především na umístění jednotlivých parcel a jejich 
vzájemnou vazbu a vztah ke hlavním komponentám vesnice (např. 
cesty, potok, polnosti, pravidelnost parcely, velikost). Písemné prameny 
tvoří pouze hodnotnou kulisu pro snazší zacházení s objemem dat. 
Využívat písemné prameny lze pouze do určité míry a nelze je brát jako 
dogma (první zmínka o držiteli často neznamená vznik domu). Výsledky 
jsou graficky znázorněny a průběžně interpretovány po vymezených 
obdobích.  

Hlavním cílem je stanovit přibližný rozsah středověké vsi, k čemuž 
nám poslouží prostorová analýza distribuce vzorových velikostí parcel a 
určení tzv. základního šířkového modulu (srov. Pešková 2005 81-88; 
Pešková-Škabrada 2007, 271-274).  

Sledovány jsou především otázky spojené s prověřením 
modulového vyměřovacího systému v jeho ideální skladbě a zjištění 
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absolutních rozměrů užitého modulu v tehdy užívaných mírách. Zdrojem 
dat pro analýzu základního modulu jsou mapy stabilního katastru, 
pořízené pro ves Pořejov roku 1838. Zhruba pětisetletá diference mezi 
předpokládaným vytyčením vsi a jejím mapovým záznamem jistě 
představuje zkreslení situace možnými mladšími zásahy. Mapy 
stabilního katastru jsou však pro všeobecně malou zranitelnost parcelní 
struktury v historických jádrech měst i vesnic pokládány za relativně 
věrohodný doklad jejich struktur středověkého původu (J.V. Šimák 1938).  

Významným využitelným pramenem je Berní rula z roku 1654, 
která uvedeným počtem usedlostí usměrňuje postup bádání. V práci Z. 
Peškové koreloval počet domů s počtem parcel vymezených podle 
vypočteného základního modulu: „…Počty usedlostí v ní (Berní rule, 
pozn. autora) uvedené se někdy až překvapivě shodovaly s počtem 
pravidelně rozměřených parcel…“ (Pešková 2005, 82). Práce uvedené 
autorky byla zaměřena na soubor vesnic na Rakovnicku, které vykazují 
půdorysnou parcelační shodu s městem Rakovník. Zvolená metoda má 
nejefektivnější využití právě v případě vesnic pravidelného obdélného 
půdorysu s návsí o neměnné šířce. Volba stejného postupu při analýze 
zaniklé vsi Pořejov byla podmíněna jejím půdorysem (v jádru jistě 
obdélným) a také za účelem ověření výpovědní hodnoty metody, využité 
na ne zcela reprezentativní půdorysný příklad (lokavané jádro vsi 
Pořejov, tak jako jiné vrcholně středověké vsi, obsahuje pravidelnost, 
kterou je třeba matematicky odvodit).  

 

6.2 Retrogresivní analýza zástavby vesnice  

Za počátečný (výchozí) stav pro aplikaci retrogresivní analýzy je 
určen rok 1939, kdy je zaznamenáno 135 čísel popisných (Hamperl 
2004, 308). K tomuto počtu je třeba se stavět velmi kriticky, jelikož 
neodráží celkový počet domů, nýbrž představuje pouze nejvyšší hodnotu 
popisného čísla. Diference mezi počtem domů a nejvyšším popisným 
číslem je způsobena rozparcelováním některých domů v průběhu 
19.století. Sledovány budou především vývojové tendence půdorysu. 
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Vlastnictví jednotlivých objektů je velmi dobře dokumentováno a je 
obsaženo na jiném místě této práce ve zkrácené podobě (viz kapitola 4) 
(Schön 1968). Pro sledování rozvoje vsi mezi 19.-20. stoletím dostačuje 
komparace katastrálních map z roku 1939 a císařských otisků stabilního 
katastru z roku 1839 (www.cuzk.cz). Stavební aktivitu v tomto období lze 
spatřit především na jihozápadním okraji vesnice. Objekty vyplnily 
prostor od ovčína k jižnímu konci návsi, čímž se půdorys vsi v celé délce 
uzavřel po obou stranách. Rozvoj zástavby je dále možný sledovat podél 
cesty na Sv. Annu a podél cesty na Žebráky. Písemné fase stabilního 
katastru zaznamenávají 113 parcel, nejvyšší č.p. je uvedeno 100 (SK Pl 
412), v intravilánu vesnice je vyobrazeno 88 domů (SK 
PLZ412018380A09B, SK PLZ412018380A09B). Půdorysné rozdíly mezi 
oběma prameny nejsou tolik markantní jako diference v počtu popisných 
čísel, což je způsobeno především rozparcelováním některých domů (viz 
výše). K nejmladší vzniklé zástavbě vsi (20. století) se řadí č.p.: 13, 48, 
86, 101, 105, 106, 105, 107, 137, 139, 140, 141. Počet domů během sta 
let (1838-1939) se tedy zvýšil o 12. Stav před polovinou 19. století je 
detailně zachycen na mapách stabilního katastru (viz výše). V období 3. 
třetiny 18. stol. až první poloviny 19. stol. byly nově vystavěny 
následující domy: 28, 29, 30, 34, 49, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 
65, 66, 72, 73, 77, 80, 96, 97, 98, 99, 100, IV. V tomto období dochází 
k nejmarkantnější vlně parcelace jednotlivých usedlostí. Rozprodávání 
částí parcel se přirozeně nevyhnulo ani panským pozemkům. Zámecké 
pozemky byly průběžně zastavěny a z původních prostor se stávají 
obytná jádra nových majitelů. Nejmarkantněji čitelná je situace 
poplužního dvora, který byl rozdělen na minimálně šest domů. 
V písemných pramenech se lze dočíst i okolnosti, které koupi provázely, 
včetně rozměrů a počtu místností (Schön 1968). Naprosto běžně 
se měnila funkce chléva v obytnou světnici apod. Uvádím zde několik 
případů z důvodu možné výpovědní hodnoty o rozsahu a charakteru 
jednotlivých místností renesančního zámku a poplužního dvora.  

Č.p. 69 byl vyměřen a prodán v jihovýchodní části zámeckého 
komplexu 15.6.1796. Zabíral:  „…die vordere Hälfte, insoweit solche 
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dem Käufer verwiesen wird…“ (Schön 1968). Dále je uvedena obytná 
přízemní místnost o rozměrech 7 sáhů a jednu stopu dlouhá, 6 sáhů a 
5,5 stop široká. Vlastníkovi patří dům od země po střechu tak jak zde 
stojí a dále zahrada nebo dvůr o rozloze 25 čtverečních sáhů. 

Č.p. 70 byl prodán 15.12.1790. Obsahoval od země zděnou 
kuchyni s pecí umístěnou mimo dům a dále vedlejší zaklenuté prostory. 

Č.p. 71 byl prodán jako nájemný dům (Zinshaus) 1.10.1786.  

Č.p. 72 vznikl na stavební parcele bývalých zámeckých zahrad, 
prodané 1.10.1786. 

Č.p. 73 byl vystavěn pod hrází návesního rybníku (zámeckého 
vodního příkopu). Jednalo se o nájemný dům provozovaný po roce 
1770.  

Č.p. 80 parcela prodaná 2.8.1796, umístěná též pod hrází 
návesního rybníka.  

Č.p. 95 prodán 15.7.1796. Zabíral zadní část zámku, velikost 
čítala 7 sáhů 4 stopy na délku, 6 sáhů a 0,5 stop na šířku. Při rozdělení 
nabytého majetku na dva díly (1.5.1822) se uvádí výčet jednotlivých 
místností. Východní část obsahovala: světnici a komoru od podlahy do 
poloviny komína a společné vchodové dveře. Západní část obsahovala: 
světnici, komoru, kuchyni a klenutí (zřejmě síň). Dále je uvedeno, že 
vlastníkovi náleží ve stodole jizba a dvě komory od podlahy po polovinu 
komína. 

Č.p. 54 roku 1790 zabíral vyzděný ovčí chlév poplužního dvora, 
zaklenutou obytnou místnost šafáře, kuchyni, komoru a další prostor na 
půdě. Rozměry 7x3 sáhy. 

Č.p. 55 prodán 15.3.1790. Původně se jednalo o panskou stáj. 
Kupující si mohl zařídit obytnou místnost a chlév pro krávu. Pozemek u 
domu (jeden a půl lokte) musel být vyzděn z kamene. Dále je uvedeno, 
že voda byla v celém poplužním dvoře rozvedena rourami. 
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Č.p. 121 byl původně jednotný s č.p. 55 až do roku 1825. 
V pramenech se uvádí, že dům byl přístupný dvěma vchody: „…Der 
Eingang war weiterhin vom Meierhof, man konnte aber auch durch das 
Fenster gegen die Kirche zu ansteigen.“ (Schön 1968).   

Uvedené popisy jednotlivých místností jsou převzaty z: Schön, J. 
1968: Besitzerliste des Dorfes Purschau bei Tachau in Westböhmen. 
Straubing. 

 Josefský katastr z roku 1785 uvádí celkem 60 domů a jejich 
pozemků. Z výše uvedeného vyplývá, že před rokem 1770 čítala 
zástavba  intravilánu vsi 59 domů (viz první číslování domu). Dalším 
opěrným bodem pro stanovení vývoje zástavy je tereziánský katastr 
z roku 1713 (redakce 1722), který uvádí 46 hospodářů. Z toho 6 do 
jednoho strychu, 7 do pěti strychů, 30 do patnácti strychů a 3 do 30 
strychů. Dále je uvedeno, že poddaní prodávají obilí do Plané (Chalupa 
– Lišková – Uhlíček – Rajtoval 1966, p. č. 1037). Rozdíl v počtu domů 
mezi léty 1713 až cca 1770 se zvýšil přibližně o patnáct. Při absenci 
mapových podkladů je třeba níže uvedené závěry považovat za 
interpretace (respektive hypotézy). K upřesnění interpretací nám 
nepomůže ani rytinka Pořejova z roku 1725 vyhotovená pro tehdejšího 
majitele Františka Ignáce Wunschwitze (Procházka – Úlovec 1990, 112). 
Vyčíst na ni lze pouze dvě paralelní řady domů a mezi nimi parazitní 
zástavbu, což je stav, který nelze odlišit od dosavadního 
poznání retrogresivní analýzy. Zajímavou shodu vytváří počet třiceti 
hospodářů do třiceti strychů, což je počet který téměř koreluje s domy 
umístěných v paralelních parcelních liniích (28). Je to právě podobnost a 
jednotnost obvodových parcel, jež evokuje tuto korelaci. Další dva 
jedince lze započítat z prostoru v západní části návsi (čp. 38,37). Zbytek 
jedinců (13 maximálně do pěti strychů a 3 do třiceti strychů) je velmi 
obtížné vyčlenit ze zbývajících zhruba třiceti domů řadících se do 
parazitní a dominikální zástavby. Jediný deskriptor, který lze využít 
(ovšem nelze ho generalizovat, jak bylo uvedeno výše) představuje první 
zmínka v písemných pramenech. I když se jedná o pramen 
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problematický, jeho využití je pro tento účel nutné. Zaměřím se na domy 
parazitní zástavby, které jsou uvedeny nejpozději do roku 1722. 
Samotné stanovení této hranice je velmi problematické z důvodu, že 
některé z domů po obvodu návsi se vyskytují v písemných pramenech 
až v pozdějším období (viz dům č.p. 79, který je poprvé zaznamenán 
roku 1739, ovšem archeologickým průzkumem byly zjištěny středověké 
fáze domu). Před rokem 1722 je zaznamenáno 9 ze 26 domů parazitní 
zástavby (obr. 24). Co se týče celkového půdorysu vesnice, je k roku 
1722 písemnými prameny bezpečně doloženo celkem 36 domů (včetně 
dvou mlýnů v extravilánu vsi). Toto zjištění je důkazem, že shromážděné 
písemné prameny (Schön 1968) jsou nekompletní a mnohdy velmi kusé.    

Dalším pramenem který je třeba využít je berní rula (Čadková – 
Zahradníková 2003, 918-920), ve které se uvádí 28 chalupníků a dále 
dalších 16 zahradníků (přičteny jsou pustí i vnově osedlý). Počet 
chalupníků opět koreluje s počtem níže sledovaných parcel (viz kapitola 
5.3). Součty v berní rule odhalují, že počet domů v období od roku 1654 
do 1713 zůstal prakticky neměnný.  

Tímto byl učiněn pokus o hledání principů rozvoje zástavby na 
základě kombinace historických psaných a kartografických pramenů. 
Výsledkem je zjištění rozvoje pouze parazitní zástavby. Vývojové 
tendence paralelních návesních linií není možné na základě těchto 
pramenů vysledovat. Další kapitola se věnuje odhalení základního 
parcelačního modulu, který může přinést další podněty, vedoucí 
k usměrnění představ o velikosti, rozsahu a půdorysu středověké vsi.           

 

6.2.1 Stanovení základního parcelačního modulu – popis a cíle 
databáze 

Databáze obsahuje celkem 141 entit, představujících jednotlivé 
usedlosti, u kterých bylo sledováno 13 kvalit. Základními deskriptory 
jsou: staré popisné č., parcelní č., jméno osedlého, jméno domu, první 
zmínka, konstrukce na stab. katastru, hodnota platby berně,  relikty, 
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čitelnost místností, šířka parcely, hloubka parcely, výměra, orientace 
k návsi. 

Mezi intenzivní metrické proměnné se řadí: šířka parcely a 
hloubka parcely což jsou kvality, které budou sledovány především. 
Délkové míry jsou pro potřeby práce přepočteny na středověké míry 
(blíže Honl – Procházka 1978), v tomto případě na lokty. Jak uvádí Z. 
Pešková: „…Je tedy na snadě, že délka násobeného modulu  - provazce 
– není jednotná, takže nejvhodnější bude převádět hodnoty odměřené 
z map na relativně univerzální historickou míru – loket s délkou cca 60 
cm…“ (Pešková 2005, 82).     

Na základě těchto proměnných a korelací výsledků s mapovými 
podklady stabilního katastru se snažím sestavit interpretaci vesnického 
půdorysu podobného středověkému stavu. Především je třeba stanovit 
základní vyměřovací modul a ten aplikovat v plné míře na celý půdorys 
vsi.  

Kvůli eliminaci chybějících dat, které nesmí být pro využití 
vícerozměrných metod syntézy dat v souboru obsaženy, jsem byl nucen 
omezit počet sledovaných jedinců na 28 (viz obr. 6). Z tohoto důvodu se 
nesnažím využít výhod faktorové analýzy a zůstávám v oblasti 
jednoduchých analýz. Vzhledem k nízkému počtu jedinců se obávám, že 
struktury dosažené interpretací výsledků faktorové analýzy, by nemusely 
nutně odrážet skutečné významné vztahy mezi entitami. 

 

6.2.2 Interpretace a výsledky výstupů syntézy dat 

Analýza zastoupení hodnot šířky parcely poukázala na pravidelné 
střídání rozměrů s místními odchylkami indikující pozdější vznik či 
dodatečné majetkové změny (obr. 7). Hodnoty hloubky parcel 
jednoznačné nejsou, což je pravděpodobně způsobeno reliéfem 
povrchu. Medián šířky parcely je 29,1 loktů, medián hloubky parcely je 
170 loktů. Délka návsi, jejíž osa byla proložena středem rybníka (jako 
jeden z prvků, který zřejmě při lokaci byl zohledněn), činí 510 loktů. 
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Důkaz o záměrně vytyčeném území vsi poskytují následující počty: šesti 
násobek mediánu šířky parcely představuje medián hloubky parcely a 
trojnásobek mediánu hloubky parcely odpovídá celkové délce návsi. 
Zachycená struktura může být odrazem plánovitého založení, resp. 
může se jednat o ideální zakládací modul vsi. Pro toto tvrzení hovoří i 
násobky a podíly výše uvedených hodnot ve srovnání s obvyklou délkou 
měřického provazce (Pešková 2005, 82). Obvyklá délka provazce (okolo 
52 loktů) zhruba odpovídá dvojnásobku šířky zjištěného modulu (při 
zohlednění zkreslení, při pořizování map stabilního katastru je odchylka 
od vzorové délky provazce zhruba 4 lokty). Hloubka odpovídá přibližně 
trojnásobku celkové délky provazce (opět je třeba zohlednit zkreslení 
pramene).  

Pro hledání parcel patřících k původnímu jádru vsi byl sledován 
vztah šestinásobku šířky k hloubce parcely. Graf (obr. 8) jednoznačně 
určuje četnost zastoupení zakládacího modulu. Na obrázcích č. 5-7 jsou 
vymezeny půdorysné nuance zakládacího modulu při třech úrovních 
poměrové závislosti. Do oblasti nejsilnější závislosti (viz Hendl, J. 2004) 
patří 8 parcel (obr. 9), do silné celkem 16 parcel (obr. 10), naopak 
poměrovou nezávislost vykazuje 9 parcel (obr. 11). Na vyobrazeních 
nejsou celkově uvedeny všechny parcely (29) z důvodu sledování pouze 
tří základních kategorií.    

 

6.2.3 Závěr 

Práce dosáhla stanovení zakládacího modulu o rozměrech 29 x 
170 loktů, který lze rámcově aplikovat na půdorysné schéma vsi Pořejov. 
Na druhou stranu je třeba brát v úvahu jisté zkreslení při empirickém 
vyhodnocování dostupných pramenů. Tento model tedy nelze brát jako 
striktní, spíše se jedná o možnou variantu (interpretaci dostupných 
podkladů), ovšem nelze ji ani kategoricky odmítnout, vzhledem 
k evidentní přítomnosti matematických zákonitostí v uvedených datech. 
Analýza poměrové závislosti mezi dvěma proměnnými přináší zajímavé 
výsledky. Na základě analyzovaných dat je možné hypoteticky stanovit 
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rozsah vsi ne nepodobné středověkému jádru. Především je zapotřebí 
zmínit silnou poměrovou závislost, do které se řadí 16 parcel. Tyto entity 
nejen že tvoří relativně uspořádané celky, nýbrž plně respektují průběh 
komunikací vycházejících z návsi. Právě s těmito prvky, sloužících jako 
antropogenní determinanty přírodního prostředí, je nutné počítat při 
vyměřování středověké vsi. Panské pozemky byly dozajista plánovitě 
vymezeny při zakládacím aktu. Lokátor ponechal pět a půl pásu obvyklé 
šířkové míry (29,5 lokte), jednotnost se založením vsi dotváří i zřetelný 
prostorový vztah mezi poplužním dvorem a pozemky. Paralelní osídlení 
v severovýchodním okraji vesnice zřejmě představuje samotné jádro vsi 
i vzhledem k přihlédnutí k terénu, jež je pouze v těchto místech rovinatý. 
Od prostoru tvrze se terén začíná mohutně zvedat a tudíž lze očekávat, 
že osídlení se vyvíjelo právě z nejpříhodnějších podmínek (SV) 
jihozápadním směrem. Za přijetí půdorysného schématu lze stanovit 
panské sídlo a gotický kostel středem vesnice, okolo kterých se 
postupem času rozvinula četná zástavba. Výstavba domů stále na 
jihozápadním chvostu vsi (především v 19. a 20. století) upozorňuje na 
již nevhodný terén na druhé straně vsi (SV), který byl plánovitě zastavěn 
již v období středověku až po 18. století. Nejmladší zástavba dokládá 
snahu o rozšiřování vesnice/městečka do míst kolem hlavní 
komunikace, jelikož návesní prostory další kapacitu již neumožňovali.    
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7 ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM ČP. 79 V POŘEJOVĚ 

 Pozornost druhé sezony archeologického výzkumu v zaniklé 
vesnici Pořejov se zaměřila na dům čp. 79 a nepřímo tak navázala na 
předchozí vzorkovací práce v čp. 7 (srov. Balý 2007, 191-194 – 
nedestruktivní průzkum; Balý – Funk – Galusová – Vařeka 2008, 107-
111 – archeologický výzkum). Zájmová plocha byla vybrána na základě 
detailního studia geneze zástavby zaniklého osídlení (viz kapitola 
geneze). Tato parcela představuje svým umístěním zajímavý prvek 
z hlediska prostorových vztahů k okolnímu osídlení.  

 

7.1 Cíle výzkumu: 

1) Vývoj domu v čase o prostoru. 

2) Problematika stabilnosti umístění domu na parcele. 

3) Vyhodnocení poznatků o vztahu domu ke genezi 
zástavby a vývoje parcel na základě získaných dat. 

4) Analýza hmotných pramenů. 

5) Uspořádání obytné jednotky (půdorysné a prostorové 
nuance apod.) v pohraničním území. 

6) Korelace a komparace zjištěných situací s výsledky 
výzkumů z vesnického a městského prostředí.  

7) Obohacení archeologického nálezového fondu o 
poznatky z lokalit  vesnického prostředí zaniklých po roce 
1945.  

 

7.2 Popis terénní situace zachycené nedestruktivním průzkumem 

 Mapa stabilního katastru (obr. 3) zachycuje pravidelnou parcelu 
obdélníkového tvaru, která je na čelní straně vymezena parcelní linií, 
v zadní části ohraničena cestou, vydělující intravilán vsi. Parcelou 
prochází cesta  umožňující snadné dosažení záhumenicového pásu 
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pole. Přední část parcely zabírá dům orientovaný štítovou stěnou 
k parcelní linii označený za spalnou konstrukci a další drobná spalná 
konstrukce zabírající zhruba polovinu předzahrádky. Přední polovinu 
parcely uzavírá stavba  hospodářského objektu (zřejmě stodoly) opět 
spalné konstrukce. Komparace kartografických pramenů zachytila 
změnu v umístění tohoto objektu. Zatímco v roce 1838 je stodola 
umístěna delší osou kolmo na osu parcely, o 100 let později stojí 
v návaznosti na obytnou jednotku, podélně s osou parcely (viz 
katastrální mapa z roku 1938).  

 Současný stav obytné jednotky představují značně 
transformované nízké relikty, místy dochovaných, obvodových zdí 
(výška do 0,5 m) a četné konvexní a konkávní útvary. Před započetím 
archeologického průzkumu byly v rámci nedestruktivního průzkumu 
zaměřeny veškeré tvary antropogenního původu  totální stanicí TCR 
407, z důvodu sledování procesů zánikové transformace 
archeologických pramenů. Zachycené tvary reliéfu  vymezují prostor o 
velikosti zhruba 15 x 8 metrů. Západní obvodová stěna domu, tvořící 
zároveň parcelní hranici, je dobře čitelná v celém svém průběhu od 
přední parcelní linie až po hospodářskou budovu (v celkové délce 27,5 
m).  Dobře čitelná je také příčka (síla 0,6 m) rozdělující zadní část 
(komoru) na dvě stejně velké prostory. Dům byl přístupný po kamenném 
zápraží, které je místy v terénu patrné až do metrové výšky.  

 Celkem bylo vytyčeno sedm sektorů v předem vymezených 
místech (obr. 12). Drobná nepravidelnost v jejich umístění je zapříčiněna 
nestabilním stavem transformovaných pramenů (respektive pokročilým 
stupněm degradace zdí). Snaha byla upřena na vzorkování jednotlivých 
částí půdorysného uspořádání, což umožňuje získat základní přehled o 
vývoji obytné jednotky v čase a prostoru. Dva sektory (s. 3 a 4, 2x2 m) 
jsou umístěny v zadní rozdělené (komorové) části, dva sektory (s. 5 a 6, 
2x1 m a 2x3m) ve střední komunikační části, dva sektory (s. 2 a 7, 2x2 
m a 2,2 x 3,5m) v obytné části a jeden sektor (s.1, 2x2 m) na 
předzahrádce domu (obr. 25:1, 2, 3). Všechny rozměry jsou uvedeny ve 
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svrchní úrovni. Kvůli zabezpečení stability sutin bylo třeba přistoupit 
k zúžení výkopu v nižších partiích. 

 

7.3 Výzkum v obytné části domu čp. 79 

Ve světnici byly umístěny dva sektory (sektor 2 a 7), jejichž cílem 
bylo získání představy o statigrafickém vývoji situace pod její podlahou, 
dále odhalení případných posunů domu v rámci parcely (s tím 
související stabilita průběhu štítové stěny), orientace domu, jeho vztah 
k parcelní linii a užité konstrukce. 

 

Sektor 2 

 Sektor o rozměrech 2x2 m umístěný ve východním rohu světnice 
nezasahoval do obvodových zdí domu (obr. 13). Po odstranění svrchní 
vrstvy (mocné 10-20 cm) byla nalezena vrstva 1003 (hlinitá vrstva 
s vysokým obsahem organického materiálu), představující dřevěnou 
podlahu světnice. Místy byly nalezeny hřeby ve vertikální poloze. Stav 
podlahy odráží postdepoziční změny představující rozebrání objektu po 
opuštění vesnice. Její částečné ponechání zřejmě souvisí se špatným 
stavem dřevěných fošen, způsobeným rozebráním střechy, následným 
zatékáním vody apod. (viz. Vařeka 2004, 22-27). Na vrstvě 1003 leželo 
několik artefaktů (hřeby, klíč, dveřní zámek, dveřní kování, panty, jho, 
část fajfky a větší množství okenního skla), odrážející podobu užitých 
prvků v polovině 20. století. Keramický materiál z první mechanická 
vrstvy tvoří střepy porcelánu bělniny, materiál ze dna vrstvy je tvořen 
glazovanou keramikou a zlomky kachlů (rámcově datováno do 18. 
století). Paralelní zahloubení této vrstvy při okrajích sektoru odráží 
umístění polštářů podlahy. Vrstva 1003 spočívala na jílovité velmi ulehlé 
krustě (1009a) překrývající celý sektor. Po jejím odstranění byla 
odhalena též jílovitá vrstva 1009b, lišící se pouze nižší ulehlostí a dále 
kamenná konstrukce 1201. Z horní části vrstvy 1009b pochází vetší 
fragment kuchyňské keramiky ze 16. století (viz dále), nalezený přímo u 
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kamenné podezdívky (1201), ovšem celkově zde jednoznačně převládá 
materiál mladší (18. století). Při spodní hraně vrstvy se místy objevuje 
materiál neglazovaný (včetně částí reliéfně zdobených kachlů), ovšem 
pro bližší chronologii chybí reprezentativnější kusy. Síla zdi pojené jílem 
je pouhých 40 cm, ovšem její jižní líc není v horní partii dochován. 
Původní silu okolo 60 cm dokládají dochované nižší partie konstrukce. 
Zeď byla porušena i ve svém průběhu v jihovýchodní části sektoru (viz 
obr.). Pro další výzkum byl zvolen pouze jihozápadní kvadrant sektoru, 
který odhalil další statigrafický vývoj. Pod zhruba 25 cm mocnou jílovitou 
vrstvou se nacházela 2 cm tenká načervenalá vrstvička (1030), která 
nevelké kousky keramiky v počtu 10 ks glazovaných a 5 ks 
neglazovaných. Patří sem dva zeleně glazované kousky komorového 
kachle s čelní vyhřívací stěnou. Pod touto vrstvou se opět vyskytovala 
jílovitá vrstva (1009c) o mocnosti 9-24 cm, která neobsahovala žádné 
nálezy. Po kompletním vybrání vrstvy 1009c byla odhalena prozatím 
nedatovaná a neurčená kamenná konstrukce (1203), která se 
statigraficky jeví jako starší než 1201. Na profilu (viz obrázek č.) je 
uveden i průběh štítové obvodové stěny (1202), což velmi dobře 
vykresluje vývoj konstrukcí domu v prostoru.  

Původ vrstev 1009a,b,c a 1030 lze s jistotou označit za alochtonní. Tyto 
vrstvy představují fáze zásypu starších konstrukcí domu (uskutečněným 
na počátku 19. století), přičemž promíšený materiál v nich obsažený 
spadá do rozmezí 16.-18. století.  Jílovitý materiál obecně sloužil jako 
dobrý izolant konstrukcí z organického materiálu (Kenzler 2003, 105). 
Tento sektor bude předmětem dalšího bádání, které se zaměří na 
odkrytí situace ve všech kvadrantech a bude především sledovat 
základovou spáru podezdívky 1201 ve vztahu ke konstrukci 1203.  

 

Sektor 7  

 Tento sektor (2,2x3,5 m) byl umístěn v jižním rohu obytné 
místnosti (obr. 14). Jeho účelem bylo odhalení půdorysného vymezení 
předpokládané světničky (identifikované na základě reliéfních tvarů) a 
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především zisk dokladů o vývoji světnice. Po odstranění zhruba 20 cm 
mocné svrchní vrstvy (1001) byly odhaleny relikty dřevěné podlahy. 
Stejně jako v sektoru 2 i zde tvořila tuto vrstvu (1003) kyprá hlína 
s vysokým obsahem organického materiálu (zetlelého dřeva). Ve vrstvě 
byly místy nacházeny hřebíky ve vertikální poloze. Tento fakt svědčí o 
vytrhání pouze některých dřev a ponechání části dřevěné podlahy na 
svém místě po opuštění domu. Nalezen byl pouze zhruba 75 cm dlouhý 
fragment dřeva o tloušťce 2 cm. V prostoru hlavní obytné místnosti byl 
zjištěn žlábek ve vrstvě 1009, který nepřímo dokazuje umístění polštáře 
podlahy (Frolec – Vařeka 2007, 222). Cihlová příčka, vymezující 
světničku, byla zděná pouze na šířku cihly (13 cm). Podkladové kameny 
příčky zřejmě pocházejí ze starších podezdívek, které jsou v v místech 
průběhu příčky narušeny.  

 Podlaha byla umístěna v pískovém lože (1014), které se 
vyskytovalo pouze v jižní části prostoru světničky (na rozdíl od světnice, 
kde byla zjištěna přítomnost polštáře umístěného přímo na vrstvě 1009). 
Pískové lože překrývalo pouze konstrukci (doplnit číslo zdi), v prostoru 
nad schody přechází ve vrstvu 1048b. Pod pískovým lože (místy 
mocným 10 cm) se nacházela vrstva 1048a a 1048b tvořená převážně 
jílovitou složkou. Rozdíl mezi těmito dvěma vrstvami spočívá v ulehlosti. 
Vrstva 1048 představuje zásyp starších kamenných konstrukcí. Zatímco 
1048a byla umístěna nad stěnami (doplnit čísla konstrukcí), 1048b 
vyplňovala prostor třech horních schodů. Z vrstvy 1048a pocházejí dvě 
nádoby, stavební obětiny (obr. 15), ze 16. století (vývojové srovnání s 
Kenzler, H. 2003, Abb. 5:3,4). Starší (prozatím nedatovaná) fáze zásypu 
představuje vrstva 1049, která vyplňovala prostor dvou spodních 
schodů. Dodatečné úpravy vstupní šíje dokazuje nejen konstrukce 
(doplnit číslo kamenu), která znamenala zvýšení úrovně podlahy a dva 
schody ale také odstraněný líc zdiva (konstrukce číslo), na což 
poukazuje situace odkrytá na úrovni pátého (spodního) schodu. 
V nejstarší fázi se vstupní šíje znatelně zužovala právě na úrovni třetího 
schodu. Tento zásah je snad možné spojit se snahou o zvětšení 
manipulačního prostoru. Dalším důležitým zjištěným prvkem je úroveň 
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základové spáry obvodového zdiva (doplnit číslo konstrukce), které 
spočívá na výškové úrovni třetího schodu a které přetnulo vstupní šíji do 
suterénu. Jednoznačně tak indikuje vývoj vstupní šíje minimálně ve třech 
fázích. Těsně pod hranou pátého schodu se nacházela jílovitá dusaná 
vrstva (1050), která reprezentuje prozatím nejstarší zjištěnou fázi 
podlahy vstupní šíje. Hloubka sestupu (ve 2 m dlouhém úseku) z horní 
úrovně schodů do spodní je zhruba 90 cm, šířka vstupní šíje u horního 
schodu dosahuje 90 cm, u spodního 100 cm. Schody jsou tvořeny z 
nasucho kladených neopracovaných kamenů sbíraných z pole. Každý 
stupeň je vyhotoven ze třech až čtyřech kamenů  Výška jednotlivých 
stupňů není jednotná, první stupeň 16 cm, druhý 17 cm, třetí 24 cm, 
čtvrtý 29 cm. Výška spodního schodu ,vzhledem k prozatím 
neodkrývané dusané podlaze, zůstává neznáma. Úroveň horního 
schodu je 597,92 m. n m., úroveň staršího zásypu 597, 59 m. n m., 
úroveň nejstarší zjištěné podlahy 597,06 m. n m.  

 

7.4 Výzkum v komorové části 

Zadní část domu čp. 79 byl rozdělen na dvě velikostí téměř 
shodné prostory. V obou místnostech byl vytyčen jeden sektor 2x2m 
(sektor 3 a 4). Cílem bylo zjistit vzájemné vývojové vztahy obou 
místností (zeď oddělující místnosti má sílu 70 cm-stejný rozměr byl 
použit i při obvodové parcelní stěně) a vymezení rozsahu starších fází 
domu.  

 

Sektor 3 

Sektor 3 umístěný v komoře na nádvorní straně domu odhalil 
několik fází styčných ploch, které sloužily jako podlahy pro jednotlivá 
novověká období (obr. 16). Svrchní mocné vrstvy tvořily zborcené 
konstrukce stropu (1001) a stěn komory s bílením (1005, 1006, 1008). 
Mocnost těchto destrukcí dosahovala 50 cm a spočívali na pískovém 
lože (1010). Přímý doklad dřevěné podlahy představuje vyhnilý polštář 
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uprostřed místnosti (1011) tvořený organickým materiálem. Pod 
konstrukcí nejmladší podlahy se nacházela udusaná vrstva 1013, která 
svým charakterem budí dojem samostatného, po krátkou dobu 
využívaného povrchu (stykové plochy). Její pravou funkci lze zřejmě 
spojit se zahrnutím starší kamenné podlahy (1012) a připravení terénu 
pro položení mladší dřevěné podlahy. V kamenné podlaze (1012) je 
patrné značné narušení (vyplněné vrstvou 1018), které setřelo vztah 
mezi konstrukčně odlišnou konstrukcí 1012a (na plocho kladené 
kameny) a 1012b (na výšku kladené kameny, vytvářející souvislou linii 
v orientaci SV-JZ). Otázkou zůstává zda tato konstrukční proměna 
souvisela s původní odlišnou funkcí místnosti. Zda dříve nemohla sloužit 
např. jako malý chlívek, který byl později přebudován na zateplenou 
místnost se dřevěnou podlahou. Kamenná podlaha byla usazena 
v pískovém lože (1016) o mocnosti 5cm. Pod ním byla nalezena dvojice 
2mm tenkých červenočerných propálených vrstev s uhlíky (1020 a 
1021), které shora i zdola vymezovaly uloženinu druhého pískového lože 
(sjednoceno 1016). Z této situace pocházejí zlomky keramiky z 18. 
století. Tento materiál poukazuje na proměnu několika fází podlah 
během relativně krátké doby (zhruba 200-300 let). Na dně vrstvy 1018 
byly nalezeny na jíl pojené ploché kameny (1024). Část podobné 
konstrukce byla zjištěna i v SV profilu. Původ a význam této konstrukce 
zůstává nejasný. Rámcové poznatky zatím neumožňují přiřadit situaci 
ke starší fázi domu zjištěné v sektorech 2 a 7. 

 

Sektor 4  

 Plocha 2x2 byla vyměřena i ve druhé ze zadních komor. Terén 
zde byl velmi neklidný a na povrchu se kumulovala velké množství cihel. 
Po zaškrábnutí vymezené plochy byla evidována statigrafická jednotka 
1004, tvořená enormní kumulací často celých cihel. Zřícený cihlový strop 
svědčí o odlišném charakteru této části komory než u vedlejší místnosti. 
Po odstranění až 50 cm mocné stropní destrukce byla odhalena 
kamenná dlažba (1007). Konstrukci podlahy lze označit za štětovaný 
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povrch, jelikož jednotlivé kameny byly kladeny do pískového lože (1016) 
na bok těsně vedle sebe. Po odstranění zhruba 20 cm mocné vrstvy 
podlahy (tvořené hmotou vrstev 1007 a 1016) byla v sektoru 3 odhalena 
žlutá slídnatá vrstva (1018), v sektoru 4 pak uhlíkatá vrstva (1025) o 
mocnosti 2 cm. Tyto dvě vrstvy v kvadrantech 3 a 4 překrývaly vrstvu 
1017, která měla velmi ulehlou konzistenci a obsahovala střepy z 15. 
století. Po odebrání této vrstvy byly zjištěny statigrafické jednotky 1026 a 
1027, které zřejmě lze ztotožnit se sekundárně přemístěným podložím. 
Ve vrstvě 1017 se nacházel kruhový objekt (1101), který byl pouze 2 cm 
hluboký a zřejmě se jednalo pouze o negativ konstrukce, stejně tak jako 
objekt 1102 odhalený ve vrstvě 1026.     

 

7.5 Výzkum v prostřední části trojdílného domu 

 V prostoru předpokládané síně a kuchyně byl vytyčen velký sektor 
o rozměrech 4x2 m. Celý prostor byl dodatečně rozdělen na dva sektory 
vzhledem k možnosti odlišení původu rozdílného keramického materiálu. 
Sektor 5 (rozměry 1x2 m) umístěný při jihozápadní obdové zdi zachytil 
chodbu vymezenou dvěma zdmi, která obcházela centrální pecní těleso. 
Na betonovém povrchu ležely zemědělské železné artefakty (krojidlo, 
radlice) a další četné předměty, které lze označit za odpad De Facto 
(Schiffer 1987, 89-91). Pod betonovou podlahou (1032), která byla 
umístěna na upraveném povrchu s kameny s ostrými hranami (1039), se 
nalézal udusaný jílobitý povrch (1040), představující zřejmě dusanou 
podlahu starší fáze tohoto prostoru. Po odkopání krusty byly ve vrstvě 
1045 nalézány výhradně neglazované střepy datované do 16. století 
(obr. 25: 4,5,7,8,9).  

Sektor 6 (3x2 m) navázal východním směrem na sektor 5 a odhalil 
zhruba 20 cm pod povrchem cihlovou skladbu (obr. 17), která byla 
interpretována jako vnitřek chlebové pece (srov. s čp. 7 v obci Žebráky). 
Po odebrání cihlové skladby bylo zjištěno pískové lože o mocnosti 10 
cm, ve kterém se na ploše zhruba 2 m² nacházelo 1300 keramických 
střepů (viz kap. 7.6). Pecní těleso čtvercového půdorysu vymezovali čtyři 

 61



kamenné zdi pojené na jíl o rozdílné síle. V části směrem k východu 
z domu dosahovala zeď pouze 30 cm, zatímco v zadní části 50 cm. Do 
tohoto kamenného bloku byla vložena jestě jedna kamenná konstrukce 
stejné skladby a charakteru o síle 60 cm (obr. 18). Funkce této 
konstrukce zůstává neobjasněna. Je třeba si uvědomit, že těmito 
dodatečnými zásahy vznikly v prostoru zhruba okolo 1,5 m tři zděné 
konstrukce, které lze považovat za stejně staré. Obvod vnější strany 
celého bloku dosahuje shodných rozměrů 2,3x2,3 m. Kvuli ponechaní 
veškerých kamenných konstrukcí na svém místě byla výzkumová plocha 
zúžena na protor o rozměrech zhruba 130x90 cm. Vykopán byl zřejmě 
druhotně zavalený malý prostor pod pecí, který mohl sloužit na úschovu 
klestí. Při vybírání hmoty nebyly nalezeny žádné zlomky keramiky. Na 
dně odkládacího prostoru se objevila hnědá vrstva s kameny (1041), 
která obsahovala příměs popela. Po odkopání vrstev 1042, 1043 a 1044  
byl a zištěna výrazná uhlíkatá vrstva 1046 (zřejmě spáleniště či negativ 
starého topeniště, obr. 19), ve které byly nalezeny dva střepy ze 13. – 
14. stol. (obr. 25:6).     

       

7.6 Analýza novověkého keramického materiálu ze sektoru 6 

Keramiku z pískového lože ze sektoru 6 lze datovat do přelomu 
18. – 19. století na základě datování pece do počátku 19. století (Schulz 
1998, 79) a skutečnosti, že dnešní půdorys domu je zobrazen na stab. 
katastru z roku 1839 v neměnné podobě. Část souboru obsaženého 
v konstrukci chlebové pece spadá do kategorie parádního (svatebního) 
zboží (V. Štajnochr ústní sdělení) a tudíž jeho funkční období je třeba 
stanovit o minimálně jednu generaci zpět (každá hospodyně získává 
iniciační nádobí svatebním darem, přičemý toto zboží neslouží ke 
každodenní konzumaci pokrmu, nýbrž je pouze vystaveno na polici). 
Dalším potvrzením datace této, svým způsobem specifické, skupiny 
keramiky (celý soubor čítá 1342 kusů z celkově zhruba 10-15 nádob) je 
fakt, že množství obsažených střepů, jejich velikost a vysoká míra 
slepitelných kusů přímo určují vyřazení nádob z oběhu v relativně 
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krátkém časovém úseku od uložení v pecním tělese. Svědčí o tom i 
velmi nízká až téměř neznatelná obraze jednotlivých kusů keramiky, což 
identifikuje jednorázové uložení bez žádných změn způsobených 
postdepozičními procesy. Dalším faktem je naprostá jednotnost souboru 
bez infiltrací či rezidualit (srov. Nováček 2003, 131-132). Uložení 
keramického materiálu bylo jednorázové a proběhlo zřejmě okamžitě po 
přechodu artefaktů z živé kultury do mrtvé (srov. Neustupný 1986, 529-
530). Je možné tuto událost spojit s generační či majetkovou proměnou 
a kompletním nahrazením kuchyňského nádobí.  

Touto analýzou získáváme rámcový přehled keramických tvarů a 
technologií pro závěr 18. století v Pořejově, což doplňuje přehled o 
celkovém vývoji parcely. Získané závěry lze využít pro komparaci dat 
v případě budoucího výzkumu dalších obytných jader na území celého 
Tachovska, z důvodu napojení trhu širokého spektra vesnic na 
jednotnou keramickou provenienci, tedy na trh ve městě Tachov. Na 
tomto místě je třeba také zdůraznit přítomnost hrnčíře v čp. 28 (od roku 
1779) na přelomu 18. a 19. století, od něhož může zboží pocházet.    

 

7.7 Vývoj domu 

Sektory 2 a 7 jsou pro stanovení vývoje domu čp. 79 klíčové. Odkrytím 
superpozice minimálně tří stavebních fází vývoje interiéru domu lze 
získat základní přehled o posunu domu v rámci parcely a o vývoji a 
funkčních změn prostoru v čele parcely. Nejmladší fáze domu je spojena 
s cihlovou příčkou oddělující světnici od světničky (sektor7). Tento prvek 
lze datovat do průběhu 2. pol. 19. – 1. pol. 20. století. Podoba starší fáze 
domu (respektive obvodového zdiva) odpovídá stavu zachycenému na 
mapách stabilního katastru. Tuto výslednou přestavbu lze datovat do 
první poloviny 19. století ve spojitosti s vybudováním centrálně umístěné 
chlebové pece (Scholz 1998, 79). Takto lze datovat obvodovou zeď, 
která přetíná vstupní šíji do staršího suterénu (obr. 13). Do stejného 
období lze tedy zařadit i posun domu do zadní části parcely, díky čemuž 
došlo k uvolnění předního prostoru (nynější předzahrádky) a k izolaci 
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sklepního prostoru od obytného jádra. Na zmíněný posun domu 
upozorňuje také obvodová zeď (v orientaci S-J), která pokračuje bez 
přerušení až na úroveň parcelní linie (viz nedestruktivní průzkum). 
Vstupní šíje do suterénu má dvě vývojové fáze, přičemž nelze 
jednoznačně oddělit jejich časový horizont (obr. 20). Starší fáze spadá 
před 16. století, mladší se zřejmě týká období od 16.-18. století. 
Konstrukcí podobná situace vstupní šíje, spadající do období 13./14. 
stol., byla odkryta např. v zaniklé vesnici Stedten v Durynsku 
(Gringmuth-Dallmer 1988, 164-165, Vařeka 2003, 175), či 
v brandenburském městském prostředí na lokalitě Freyenstadt (Plate 
1996, 63-65). Podrobnější závěry bude možné stanovit až po 
kompletním odkryvu situací suterénu (k problematice zahloubených 
suterénů např. Rötting 1996, 46-47; Šalkovský 1996, 116-119; Vařeka 
2002, 252-286). Důležitým zjištěním je změna orientace domu k parcelní 
linii. Ve středověku a časném novověku byl dům obrácen komorovou 
části k návsi a světnice směřovala do zadní části parcely. Otočení 
objektu o 180º lze spojit s přestavbou domu na počátku 19. století, 
v souvislosti s přebudováním suterénu do samostatného sklepa 
(podobně Militký – Vařeka 1997, 63-64).      
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8 VÝZKUM PARCELY ČP. 7  V POŘEJOVĚ  

  

První sezona archeologického výzkumu v roce uskutečněná 2007 
představovala stavebně-historický průzkum a drobný odkryv domu čp. 7. 
Před vytyčením sondy byly relikty detailně zaměřeny a fotogrametricky 
zdokumentovány (Balý 2007, 191, obr. 1,2).  

 Nejlépe dochovanou stavbou je štítově orientovaný trojdílný chlévní 
dům s orientací SZ – JV, o rozměrech 18 x 9 metrů. Kamenné a smíšené 
zdivo o síle 0,7 m se místy dochovalo do výšky 2 m. Cihlová destrukce 
uprostřed domu reprezentuje chlebovou pec z doby 19. – 20. století 
(paralelu lze sledovat u čp. 79). S vybudováním centrálně umístěné pece 
(Scholz 1998, 79) lze spojit s (v písemných pramenech neuváděnou) 
přestavbou domu (na stabilním katastru označen jako spalný). Světnice 
obrácená do návsi byla podsklepena. Nejzachovalejší částí domu je 
chlév, který vymezují po celém svém obvodu dosud stojící relikty zdiva. 
Chlév je přístupný ze dvora a ze světnice (Vařeka – Vojtíšek 1999, 30-
31). Odhalena byla i přítomnost žlabu s dvojicí oček pro uvázání dobytka 
(JV stěna). Dnešní úroveň povrchu je vlivem depozičních procesů 
zvýšena zhruba o 50 - 70 cm. Zdi jsou tvořeny z nahrubo vylámaného 
lomového kamene (žula). V profilu se jedná o lícované zdivo, čili ve formě 
dvou řad, vyplněných drobnějšími kusy. Tato konstrukce svoji vahou 
dovoluje stabilitu i po značných transformačních procesech, které již 
způsobili zpětné přetvoření malty v písek a jeho následné vysypání ze 
spár.   

 Dataci vzniku domu čp. 7 lze klást zhruba do 70. let 19. století 
(Škabrada 2007, ústní sdělení). Na mapě stabilního katastru z roku 1838 
je objekt zachycen žlutou barvou, tedy jako spalná konstrukce. Ve druhé 
polovině 19. století dochází na venkově k přeměně otopného zařízení 
z otevřeného ohniště (černá kuchyně) ve sporák (Škabrada, Ebel 2001, 
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173 – 179). Železnou součást (lemování hrany) sporáku se v terénu 
podařilo objevit  u destrukce pecního tělesa.  

 Povrchovým průzkumem byla odhalena stodola, v reliéfu vymezená 
betonovou podezdívkou, na které zřejmě stála lehčí konstrukce (síla 
podezdívky je 40 cm). Podezdívka vymezuje lichoběžníkovitý tvar o 
stranách 24 a 10 metrů. Stodola je orientována výjezdem na SV a má 
přímou vazbu na úvoz, který dále pokračuje do pole (ve formě mezního 
pásu záhumenicové plužiny). Vzhledem k analogickému srovnávání se 
může jednat o tzv. falckou stodolu, která je pro oblast Tachovska velmi 
rozšířená.  V prostorové vazbě na chlév byla vybudována vybetonovaná 
obdélná jímka. 

 

8.1 Archeologický výzkum v čp. 7 

  V srpnu roku 2007 byla v prostoru chléva domu čp. 7 vytyčena 
sonda 2x2 m, která měla za úkol určit stratigrafickou následnost vrstev 
pod stávajícím povrchem (Balý-Funk-Galusová-Vařeka 2008, 107-111). 

 Při začišťování povrchu byla odhalena svrchní vrstva tvořená 
částmi cihel promíšených humusem (obr.). Při výkopu první mechanické 
vrstvy (1001) se vytěžila směs přírodního humusu a úlomků cihel, 
přičemž byly nalezeny poloviny i několik cihel celých. Mocnost první 
mech. vrstvy byla vzhledem k nečistému a nepřehlednému terénu 15 
cm. Na této úrovni (15 cm pod povrchem) byla sledována kumulace 
cihel, tvořících celek (1006).  

 Vzhledem k neklidnému terénu ve výkopu bylo v kopání 
pokračováno do hloubky dalších zhruba 15 cm až na statigrafickou 
jednotku 1002, která byla tvořena zhruba 3 cm mocnou vrstvou vápenné 
omítky. Pod ní se nacházela již kamenná dlažba (1003), která byla 
v severním rohu sondy nahrazena betonem (1005), (obr. 21). 

 Dalším pokračováním výkopu bylo vymezení čtverce 1x1 metr 
v jižním rohu sondy. Pod kompaktní kamennou dlažbou se nacházela 
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vrstva 1004, tvořená jemným, šedožlutým, ulehlým písečkem. Pod touto 
vrstvou se objevilo jílovito–písčité podloží (1007). 

 

8.2 Interpretace 

Horní vrstva byla tvořena spadnutým stropem, promíšeným s 
nadložním humusem. Odhalen byl zbytek klenebního cihlového pasu 
(1006) a dalších 97 celých a 76 kusů polovin cihel, o rozměrech 
29x13x5,5 cm, původně tvořících klenbu nad prostorem chléva. Dále 
byly nalezeny 4 celé cihly formátu 24x12x7 cm. Podle pozůstalé části 
stropu se lze domnívat, že nad prostorem chléva byla segmentová či 
placková klenba. Pro přítomnost stájové (segmentové) klenby hovoří 
především způsob vyskládání jednotlivých cihel. V sondě o rozměrech 
2x2 metry bylo nalezeno minimálně 150 celých či z větší než poloviční 
části dochovaných kusů cihel, umožňujících určení minimálního počtu 
jedinců v souboru. Podle statistických výpočtů by tedy v celém prostoru 
chléva mělo být pod povrchem zhruba 1125 cihel. Při výpočtu obsahu 
plochy chléva však docházíme při předpokladu plochého stropu k číslu 
1321 kusů cihel. Původní předpoklad ploššího stropu se v tomto případě 
statisticky potvrzuje. Z tohoto důvodu je možnou podobu stropu přiřadit 
k již zmiňované segmentové klenbě, přičemž nad celým prostorem mohl 
být vynesen pouze jediný pas. Tento závěr vyplývá z negativního zjištění 
po železných traverzách, o které se segmentové klenby opírali 
(Škabrada 2007, 139–140).  

Kamenná podlaha, která byla sestavena z na výšku kladených 
kamenů, ale i ojedinělých plochých kamenů, se nacházela zhruba 30 cm 
pod stávajícím povrchem. Usazením kamenů do písku (statigrafická 
jednotka 1004) a vyplněním mezer menšími úštěpy, se vytvořil velmi 
kvalitní a pevný povrch, který mohl odolávat velkému náporu. Uprostřed 
místnosti vedl žlábek, který odváděl exkrementy mimo interiér domu. V 
severním rohu sondy byl nalezen fragment betonové úpravy povrchu. 
Jeho přítomnost lze vysvětlit poškozením či rozpadnutím  kamenné 
podlahy vlivem náporu dobytka. Betonový fragment podlahy obsahuje 
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žlábek, který plynule navazuje na původní kamenný a jednoznačně tak 
dokládá mladší zásah do situace v prostoru chléva.  

Otázkou zůstává vývoj domu čp. 7, jelikož pod stávající dlažbou 
nebyl ve chlévě nalezen starší kontext. Za zmínku také stojí vyobrazení 
domu čp. 7 na mapách Stabilního katastru jako spalná konstrukce.  
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9 VEGETAČNÍ POMĚRY V  ZÁVISLOSTI NA 
ANTROPOGENNÍCH RELIKTECH 

 Následující kapitola pojednává o tématu sukcese a vlivu a odrazu 
přírodní vegetace na rozdílné druhy reliktů. Problematika sukcese 
spadající do kategorie environmentální archeologie představuje proces 
samovolné náhrady rostlinného společenstva. Výsledkem tohoto 
dlouhodobého procesu je vznik temparátního lesa (Gojda, přednášky 
kurzu Kraj1/2008). Pro sledování principu náhrady rostlinných 
společenstev je třeba opakovaného pozorování v průběhu několika let 
(minimálně). Zájem botaniků o sukcesy byl směřován především na 
prostředí skládek a terénů zásadně přetvořených antropogenní činností. 
Právě „díky“ lidské činnosti, která znamenala zničení a absolutní 
přetvoření krajiny, bylo možné sledovat postupný rozvoj vegetace na 
nejnepříhodnějších lokalitách. Předmětem zájmu se staly především 
skládky a výsypkové haldy (např. Pyšek 1978; Klika 1935).  

 Do procesu sukcese vstupují faktory jako stabilita vegetace, 
poloha, expozice, stupeň vlhkosti a inzolance (Vondřejc 1928, 10). 
Záměrem studia je poukázat na vazbu specifického porostu na 
rozdílných objektech (srov. Matoušek – Holý 2007, 351). Pro potřeby 
této práce vycházím pouze ze zlomku možných získaných dat. Cílem 
práce je stanovení otázek bezprostředně souvisejících s problematikou 
vlivu porostu na archeologické prameny. Důležité kritérium představuje 
omezení výzkumu pouze na kategorii stromů a keřů. Výběr metody 
zkoumání ovlivňuje zájmová lokalita, která pozvolně, po dobu šedesáti 
let, přechází do podoby přirozeného kulturního lesa. Jako vzorek byly 
vybrány dvě parcely, na kterých se pokusím demonstrovat základní 
principy a odpovědi na výše uvedené otázky. Pro možnost využití 
formalizovaných metod (obr.22) bylo prostranství dvou parcel 
rozčleněno do čtvercové sítě (5x5 m). Sledována byla druhová skladba 
porostu a jeho přibližná velikost (rozčleněná do tří kategorií) 
v jednotlivých čtvercích. Zaměřením na stromový a keřový porost lze po 
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budoucím zkompletování získaná data využít jako zdroj predikce 
archeologických nemovitých pramenů zaniklých po roce 1945 (základní 
principy změn porostu uvádí např. Pyšek 1978, 46). Vegetace často 
představuje jediný nepřímý odraz antropogenní činnosti. Pro inspiraci 
může posloužit práce zaměřená na zkoumání biotopů v extravilánu 
zaniklé vsi Horní Víska v okr. Tachov (Matoušek – Holý 2007, 343-360). 

Na obrázku (obr.22) lze sledovat základní principy vazby přírodní 
vegetace na relikty zaniklé vesnice. Nejvyšší koncentrace se kumuluje 
především v prostu interiérů domů a přilehlých doprovodných stavbách. 
Vyšší koncentrace se objevuje i na parcelních hranicích a v blízkosti 
úvozových cest. Na rozdíl od porostu staveb, který často spadá do 
kategorie nejmladších stromů a výhonků (především jasan a jilm), jsou 
hranice pozemků porostlé vysokými stromy (javor, kaštan, dub). 
Na samotném  okraji intravilánu rostou zplanělé třešně a jabloně.  

Antropogenní činnost jednoznačně odráží skladba porostu na 
pozemkových hranicích. Mnoho z uvedených zástupců bylo zřejmě 
vysázeno za existence vsi. Do této kategorie se též řadí přítomnost 
barvínku menšího (Vinca minor), který se řadí mezi rostliny adaptované 
na naše prostředí, ovšem jejich výskyt zde nemusí být náhodný. 
Nejvyšší koncentrace nově vzrostlých jasanů a jilmů v těsném okolí 
domovních jader pouze odráží skutečnost, že humusová půda je 
v těchto místech výrazně obohacena o minerální látky z rozpadajících se 
zdí. Díky rozvalinám vzniká v intravilánu zaniklé vsi porost blížící se 
svým charakterem k suťovému lesu (Matoušek – Holý 2007, 348). 
Zvýšenou koncentraci vzrostlejších stromů vyskytující se uprostřed obou 
parcel, lze zřejmě ztotožnit se zaniklým odpadním areálem (hnojištěm).  

Z výše uvedeného vyplývá, že zvolená metoda zisku dat není 
optimálním řešením ve vztahu k množství potencionálních dat, které 
specifika lokality nabízejí. Vzorkování ve čtvercové sítí 5x5 m naráží na 
problémy především u liniových reliktů. Otázkou zůstává, zda by 
zmenšením čtverců bylo dosaženo lepších výsledků. Korelační matice 
(obr. 23) prokázala vyšší závislost na relikty pouze u javoru a u nejvíce 
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vzrostlých stromů (kategorie C). Přirozeně bychom získali přesnější 
informaci o umístění jednotlivých stromů, což by vedlo k lepší diferenci 
vazeb na objekty a více by vynikly nenáhodné koncentrace upozorňující 
na stopy minulých antropogenních činností.       
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10 ZÁVĚR 

 Práce splnila všechny vytyčená témata a přinesla ve většině 
případů jednoznačné výsledky. Stejně tak je třeba kladně ohodnotit 
inovační návrhy alternativního řešení jednotlivých problémů. Ves Pořejov 
se tímto stala vůbec první detailně zaměřenou vesnicí zaniklou po roce 
1945 na našem území.  

Sledováním parcelačního modulu se zřejmě podařilo zjistit starší 
jádro vesnice, které, i přes výtky uvedené v textu, zřejmě lze považovat 
za částečný odraz rozsahu středověké vsi. Výsledky jednoznačně 
upozorňují na základní princip postupu osídlení vsi.  

Přírodní vegetace odráží jednotlivé archeologické struktury a lze ji 
využít jako určitou formu predikce v těchto areálech (zaniklé vesnice po 
roce 1945).  

Archeologický průzkum provedený v roce 2008 jednoznačně 
prokázal přítomnost středověkých vrstev. Je třeba využít větší projekt, 
jelikož pouhou sondáží získáváme přemíru informací na malém prostoru 
bez širších souvislostí. Poznatky jsou příliš torzovité na to, aby 
umožňovaly bližší interpretaci vývoje interiéru domu.    

Diplomovou prací toto téma nekončí, jelikož další výstupy budou 
vydávány v souvislosti se zpracováním pokračujícího výzkumu v rámci 
projektu Opomíjená archeologie.  

 

      

 

 

 

 

 

 72



 

11 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY A PRAMENŮ 

Anderle, J. – Brych, V. – Durdík, T. – Fišera, Z. . Chotěbor, P. – 
Procházka, Z. – Slavík, J. – Svoboda, L. – Úlovec, J. 1998: Encyklopedie 
českých tvrzí. 1. díl. Argo   
Balý, R. 2007a: Archeologie vesnic zaniklých ve 2. polovině 20. století: Terénní 
výzkum obce Pořejov na Tachovsku. Plzeň: ZČU. Filozofická fakulta. Katedra 
archeologie. 2007. 82 s., 30 s. příloh. Vedoucí bakalářské práce Doc. PhDr. 
Pavel Vařeka Ph.D.  
Balý, R. 2007b: Odkaz staveb zaniklých po roce 1945 v Pořejově na Tachovsku 
na příkladu čp.7. In. Dějiny staveb 2007,  191-195. 
Balý, R. – Funk, L. Galusová, L. – Vařeka, P. 2008: Archeologický výzkum 
vesnic středověkého původu na Tachovsku zaniklých po roce 1945. In 
Archaeologia historica 33, Brno, 101-119. 
Čadková, I. – Zahradníková, A. 2003: Berní rula, Kraj Plzeňský 3. svazek 25, 
Státní ústřední archiv v Praze.    
Černý, E. 1976: Typy plužin zaniklých středověkých osad na Drahanské 
vrchovině z hlediska vertikální členitosti terénu. In. Archaeologia historica 1, 
99-106. 
Černý, E. 1979: Zaniklé středověké osady a jejich plužiny. Studie ČSAV, č.1. 
Praha.  
Dohnal, M. – Šída, P. 2007: Historické způsoby značení pozemkových hranic a 
problematika tzv. mohylovitých útvarů. Archeologie ve středních Čechách 11, 
Ústav archeologické památkové péče středních Čech, Praha,  635-652. 
Freisleben, A: Erinnerung an Daheim (Purschau und seine Umgebung). 
Nürnberg. MANUSKRIPT. 
Frolec, V. 1987: Vesnická stavební kultura mezi středověkem a novověkem. In. 
Archaeologia historica 12, Brno, 47-85. 
Frolec, V. – Vařeka, J. 2007: Lidová architektura. Druhé přepracované vydání, 
Praha. 
Klika, J. 1935: O rostlinných společenstvech stankovanských travertinů a jejich 
sukcesi : (sociologická studie). Česká akademie věd a umění, Praha.  
Gajek, J. 1954: Metoda retrogresywna w etnografii polskiej. Lud 41, č. 1, 242-
256.  
Gringmuth – Dallmer, E. 1988: Die Wüstung Stedten bei Tilleda, Kr. 
Saugerhausen. Ein Beitrag zur Siedlungsgeschichte der Goldenen Aue. 
Jahresschrift für Mitteldeutsche Vorgeschichte, Band 71, Berlin, 153-211. 
Hamperl, W.-D. 2004: Die verschwundenen Dörfer im ehemaligen Bezirk 
Tachau im südlichen Egerland: Dokumentation von Zerstörung und Vervalo der 

 73



Egerländer Kulturlandschaft in der mitte Europas nach 1946. Band 3. 
Altenmarkt. 
Hendl, J. 2004: Přehled statistických metod zpracování dat. Analýza a 
metaanalýza dat.  
Honl, I. – Procházka, E. 1978: Úvod do dějin zeměměřičství II – Středověk. 
Praha, Vydavatelství ČVUT.   
Chalupa, A. – Lišková, M. – Uhlíček, J. – Rajtoval, F. 1966: Tereziánský 
katastr český. Svazek 2, Praha.  
Gojda, M. 2000: Archeologie krajiny, vývoj archetypů krajiny. Academia.   
Kenzler, H. 2003: Hausbau in Breunsdorf bei Leipzig. Von der „Kolonisation“ 
bis in die frühe Neuzeit. Památky archeologické – Supplementum 15, Ruralia 
IV, 101-110.   
Klápště, J. 1993: Libkovice včera, dnes – a zítra? Dějiny a současnost 18/1, 51. 
Matoušek, V. – Holý, P. 2007: Horní Víska, Tachov distrikt, West Bohemia. 
Archaeological and geobotanical investigation of deserted village. In. Studies in 
Post-Medieval Archaelogy 2, Prague, 343-360.  
Militký, J. – Vařeka, P. 1997: Češnovice: Archeologický výzkum středověké a 
novověké vesnice na Českobudějovicku 1. Pozdně středověký dům v usedlosti 
čp. 13. Archeologické výzkumy v jižních Čechách 10, České Budějovice, 58-
79.  
Neustupný, E. 1986: Nástin archeologické metody. Archeologické rozhledy 38, 
525-548. 
Neustupný, E. 2007: Metoda archeologie. Plzeň   
Nováček, K. – Vařeka, P. 1993: Libkovice – vývoj a zánik severočeské vesnice. 
Dějiny a současnost 15/1, 49-51.  
Nováček, K. – Vařeka, P. 1994: Libkovice, okr. Most – záchranný 
archeologický výzkum (předběžná zpráva). Památky archeologické – 
Supplementum, Praha, 223-224.   
Nováček, K. – Vařeka, P. 1996: Libkovice (distr. Most). Památky 
archeologické – Supplementum 5, 317-320. 
Nováček, K. 2003: Rezidualita v městských prostředích. In: Sedmdesát 
Neustupných let, eds. L. Šmejda a P. Vařeka, Plzeň, 131-146.   
Nováček, K. n.d.: Západní Čechy v 10. až 13. století (kapitola ze Západočeské 
vlastivědy, připravovaný svazek Historie I). 
Oulík, J. – Procházka, Z. 1995: Historické náhrobníky Tachovska. 
Nakladatelství Českého lesa, Domažlice.   
Pešková, Z. 2005: Identifikace vyměřovacích soustav vrcholně středověkých 
vesnic na Rakovnicku. In. Dějiny staveb 2005, Plzeň. 81-88. 

 74



Pešková, Z. – Škabrada, J. 2007: Vyměřovací soustavy některých zaniklých 
středověkých vesnic. In. Dějiny staveb 2007, Plzeň, 271-274. 
Petráň, J. a kol. 1985: Dějiny hmotné kultury. Díl 1, Kultura každodenního 
života od 13.do konce 15. století. Praha. 
Plate, Ch. 1996: Kelleranlagen de 13. bis 15. Jahrhunderts in 
Brandenburgischen Städten. In. Hausbau und Raumstruktur früher Städte in 
Ostmitteleuropa, Památky archeologické – Supplementum 6, 63-71. 
Profous, A. 1951: Místní jména v Čechách, jejich vznik, původní význam a 
změny. Díl III. Praha.  
Procházka, Z. – Úlovec, J. 1990: Hrady zámky a tvrze okresu Tachov. In: 
Sborník pro akci Mládež a kultura, svazek 2.     
Pyšek, P. 1978: Sukcese vegetace na bělohorské skládce. In. Sborník 
Západočeského muzea v Plzni. Příroda 24.  
Rötting, H. 1996: Das Ostsächsische Doppelahaus des hohen Mittelalters im 
Archäologisch-Rechts-historischen Befund von Braunschweig. In. Hausbau und 
Raumstruktur früher Städte in Ostmitteleuropa, Památky archeologické – 
Supplementum 6, 40-54. 
Sedláček, A. 1998: Hrady, zámky a tvze království českého. Díl 13, Argo, 
Praha.  
Schiffer, M. B. 1987: Formation processes of the archaelogical record. 
University of Utah Press, Salt Lake City 1996.   
Scholz, A. 1998: Siedlungsentwicklung und Baugeschichte bäuerlicher Gehöfte 
in Breunsdorf, Dresden.
Schön, J. 1968: Besitzerliste des Dorfes Purschau bei Tachau in Westböhmen. 
Straubing.   
Schuster, F. 1962: Tachau-Pfraumberger Heimat. Weiden, Oberpfalz. 
Sommer, J. G. 1838: Das Königreich Böhmen: Statistisch-topographisch 
dargestellt. Sechter Band, Pilsener Kreis. Prag.  
Šalkovský, P. 1996: Zur Problematik der früh- und hochmittelalterlichen 
Grubenhäuser und Keller im Mittleren Gonaugebiet. In. Hausbau und 
Raumstruktur früher Städte in Ostmitteleuropa, Památky archeologické – 
Supplementum 6, 113-119. 
Šimák, J.-V. 1938: Pronikání němců do Čech kolonizací ve 13. a 14. století. 
Praha. 
Škabrada, J. 2003: Lidové stavby, Architektura českého venkova. Praha. 
Škabrada, J. 2007: Konstrukce lidových staveb. Praha. 
Škabrada, J. – Voděra, S. 1986: Jihočeská lidová architektura. České 
Budějovice. 

 75



Štěpánek, M. 1968: Plužina jako pramen dějin osídlení. (Příspěvky k dějinám 
osídlení 2), ČsČH XVI, 247-274.   
Vařeka, J. – Vojtíšek, B. 1999: Lidová architektura v severních Čechách. 
Česká Lípa. 

Vařeka, P. 2002: Zahloubené stavby v českých městech vrcholného středověku 
– zemnice nebo suterény nenalezených nadzemních domů? In. Evžen Neustupný 
(ed.): Archeologie nenalézaného, Plzeň, 252-286.   
Vařeka, P. 2004: Archeologie středověkého domu 1, Proměny vesnického 
obydlí v Evropě v průběhu staletí 6.-15. století. Plzeň.   
Vařeka, P. a kol. 2006: Archeologie zaniklých středověkých vesnic na 
Rokycansku 1. Plzeň. 
Vařeka, J. – Vojtíšek, B. 1999: Lidová architektura v severních Čechách. 

Česká Lípa. 

Vondřejc, J. 1928: Ekologicko-faunistická charakteristika koleopterofauny na 
vybraných haldách Ostravska.  
  
Prameny: 
Národní archiv Praha, SK Pl 412, Sig 6602. 
Národní archiv Praha, SK PLZ412018380A09A. 
Národní archiv Praha, SK PLZ412018380A09B. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 76



 

 

12 ZUSAMMENFASSUNG 

 Diese Arbeit bringt ein Exkurs zum Kennenlernen des Dorfes 
Purschau, das in der zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts verschwandt. 
Das Dorf entstand irgendwann im 14. Jahrhundert, die erste Erwähnung 
stammt aus dam Jahr 1352. Die archeologische Forschung hat gezeigt, 
dass hier ein mittelalterliche Kontext enthalten ist. Wir haben die Treppe 
und die Steinmauern unter dem Jungen Boden festgestellt. Die älteste 
Scherben stammen aus dem 14. Jahrhundert und es ist möglich eine 
Komparation mit Sachsenkeramik machen. Sehr interesent war 
Sandschicht in dem Backofen. Hier war mehr als 1000 Scherben aus 
dem Ende des 18. Jahrhunderts gewinnen.  

 Überprüft wurden auch die Beziehungen zwischen der 
Parzellenbreite (als einem Grundmodul) und der Parzellentiefe und der 
Dorfplatzbreite oder Länge. Im Grunde kann man sagen, dass di 
Parzellentiefe gewönhlich ungefähr das Sechsfache des Parzellenbreite 
und Dorfplatzlänge gewöhnlich ungefähr Dreifache des Parzellentiefe 
darstellt. Die Verwendung des Modulsystems bei der Gründung, 
einschliesslich der Identifikation dessen Dimension in den damaligen 
Massen wurde bei eine Gemeinde erfolgreich bewiesen.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 77



 

 

13 OBRÁZKY A PŘÍLOHY 

Příloha I: Pořejov, celkový plán zaměřených reliktů. 

Příloha II: Pořejov, detail zaměřených reliktů. 

Příloha III: Pořejov, detail zaměřených reliktů. 

Příloha IV: Pořejov, detail zaměřených reliktů. 

Příloha V: Pořejov, detail zaměřených reliktů. 
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Obr. 1: Pořejov, letecký snímek z roku 1947 (Letecký snímek poskytl VGHMÚř 
Dobruška, © MO ČR 2008). 
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Obr. 2: Pořejov, letecký snímek intravilánu zachycující stav reliktů v roce 1958 
(Letecký snímek poskytl VGHMÚř Dobruška, © MO ČR 2008). 
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Obr. 3: Pořejov, indikační skica vsi z roku 1839 (Národní archiv Praha, SK 
PLZ412018380A09B). 

 

Obr. 4: Pořejov, letecký snímek zachycující stav reliktů extravilánu v roce 1958 
(Letecký snímek poskytl VGHMÚř Dobruška, © MO ČR 2008). 
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Obr. 5: Pořejov, schematický záznam míry dochování extravilánu vsi vytvoření 
na základě měření GPS a editací leteckých snímků (zdroj 
http://geoportal.cenia.cz_dmu25).  
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Obr. 6: Pořejov, vyznačení parcel vstupující do analýzy výpočtu parcelačního modulu. 

 

 

Obr. 7: Zastoupení hodnot šířky parcely jednotlivých domů, uspořádaných v prostoru. 
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Obr. 9: Pořejov, označení parcel s maximální závislostí šířky a hloubky. 
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Obr. 10: Pořejov, označení parcel se silnou závislostí šířky a hloubky. 

 

 

Obr. 11: Pořejov, označení parcel které nevykazují závislost mezi šířkou a hloubkou. 
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Obr. 12: Pořejov, plán umístění sond a nalezených konstrukcí v čp. 79.  
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Obr. 13: Pořejov, kresba sektoru 2 
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Obr. 14: Pořejov, kresba sektoru 7. Světle šedá – recentní štítová zeď, černá – 
obvodová zeď, Tmavě šedá – kamenné konstrukce zjištěné pod podlahou 
světničky, červená + mozaika – recentní cihlová příčka, oranžová – keramické 
obětiny . 
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Obr. 15: Pořejov, keramické stavební obětiny (foto autor 2008) 
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Obr. 16: Pořejov, kresba sektoru 3. Nahoře: východní profil; dole: jižní profil. 
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Obr. 17: Pořejov, centrálně umístěná chlebová pec odhalená v sektoru 6 (foto 
autor 2008). 

   

Obr. 18: Pořejov, odhalené zděné konstrukce v tělese pece. 
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Obr. 19: Pořejov, uhlíkatá středověká vrstva na dně sektoru 6 

  

Obr. 20: Pořejov, vstupní šíje do sklepa po odhalení čtvrtého z pěti schodů. 
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Obr. 21: Pořejov, kresba sondy 1 v čp. 7 (2007). 1 – kamenná dlažba, 2 – 
vápenná malta, 3 – fragment betonového potěru dlažby se žlábkem, 4 – část. 
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Obr. 22: Pořejov, míra výskytu porostu v závislosti na relikty domů, 
doprovodných staveb, úvozů a hranic pozemku na příkladu čp. 81 a 82.  

 

ID bez javor jasan jilm dub kastan lipa celkem vazba 
na 

relikt 

pocet 
A 

pocet 
B 

pocet 
C 

ID 1,00       

bez -0,01 1,00      

javor -0,09 0,11 1,00     

jasan -0,09 -0,08 -0,12 1,00    

jilm -0,07 0,00 0,15 0,00 1,00    

dub -0,03 -0,04 0,04 0,00 -0,05 1,00    

kastan -0,02 -0,03 -0,04 -0,04 -0,04 -0,01 1,00    

lipa -0,02 -0,03 -0,04 -0,04 -0,04 -0,01 1,00 1,00    

celkem -0,13 0,13 0,16 0,92 0,24 0,06 0,00 0,00 1,00    
vazba 
na relikt -0,03 0,02 0,44 -0,07 0,14 0,06 0,08 0,08 0,07 1,00   

pocet A -0,08 0,14 -0,08 0,92 0,16 -0,01 -0,03 -0,03 0,92 -0,05 1,00  

pocet B -0,11 -0,06 0,37 0,18 0,18 -0,02 -0,05 -0,05 0,29 0,10 -0,02 1,00 

pocet C -0,11 0,04 0,61 0,03 0,13 0,26 0,16 0,16 0,22 0,42 -0,04 0,08 1,00

Obr. 23: Pořejov, korelační matice závislosti porostu a reliktů. Zvýrazněné 
korelace jsou významné na hlad. P < ,50000 (Statistica 6). 
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Obr. 24: Pořejov, stav zástavby okolo roku 1720.  

 

Obr. 25: Pořejov, výběr typických zlomků 14.-17 stol. 
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Příloha I: Velký plán  

 

Příloha II 

 

Příloha III 
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Příloha IV 

 

Příloha V 
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14 EVIDENCE DOPROVODNÉHO MATERIÁLU 

Obr. 1: Pořejov, letecký snímek z roku 1947 (Letecký snímek poskytl VGHMÚř 
Dobruška, © MO ČR 2008). 

Obr. 2: Pořejov, letecký snímek intravilánu zachycující stav reliktů v roce 1958 
(Letecký snímek poskytl VGHMÚř Dobruška, © MO ČR 2008). 

Obr. 3: Pořejov, indikační skica vsi z roku 1839 (Národní archiv Praha, SK 
PLZ412018380A09B). 

Obr. 4: Pořejov, letecký snímek zachycující stav reliktů extravilánu v roce 1958 
(Letecký snímek poskytl VGHMÚř Dobruška, © MO ČR 2008). 

Obr. 5: Pořejov, schematický záznam míry dochování extravilánu vsi vytvoření 
na základě měření GPS a editací leteckých snímků (zdroj 
http://geoportal.cenia.cz_dmu25).  

Obr. 6: Pořejov, vyznačení parcel vstupující do analýzy výpočtu parcelačního modulu. 

Obr. 7: Zastoupení hodnot šířky parcely jednotlivých domů, uspořádaných v prostoru. 

Obr. 8: Korelace šířky a hloubky parcely. 

Obr. 9: Pořejov, označení parcel s maximální závislostí šířky a hloubky. 

Obr. 10: Pořejov, označení parcel se silnou závislostí šířky a hloubky. 

Obr. 11: Pořejov, označení parcel které nevykazují závislost mezi šířkou a hloubkou. 

Obr. 12: Pořejov, plán umístění sond a nalezených konstrukcí v čp. 79.  

Obr. 13: Pořejov, kresba sektoru 2. 

Obr. 14: Pořejov, kresba sektoru 7. Světle šedá – recentní štítová zeď, černá – 
obvodová zeď, Tmavě šedá – kamenné konstrukce zjištěné pod podlahou 
světničky, červená + mozaika – recentní cihlová příčka, oranžová – keramické 
obětiny . 

Obr. 15: Pořejov, keramické stavební obětiny (foto autor 2008) 

Obr. 16: Pořejov, kresba sektoru 3. Nahoře: východní profil; dole: jižní profil. 

Obr. 17: Pořejov, centrálně umístěná chlebová pec odhalená v sektoru 6 (foto 
autor 2008). 
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Obr. 18: Pořejov, odhalené zděné konstrukce v tělese pece. 

Obr. 19: Pořejov, uhlíkatá středověká vrstva na dně sektoru 6 

Obr. 20: Pořejov, vstupní šíje do sklepa po odhalení čtvrtého z pěti schodů. 

Obr. 21: Pořejov, kresba sondy 1 v čp. 7 (2007). 1 – kamenná dlažba, 2 – 
vápenná malta, 3 – fragment betonového potěru dlažby se žlábkem, 4 – část. 

Obr. 22: Pořejov, míra výskytu porostu v závislosti na relikty domů, 
doprovodných staveb, úvozů a hranic pozemku na příkladu čp. 81 a 82.  

Obr. 23: Pořejov, korelační matice závislosti porostu a reliktů. Zvýrazněné 
korelace jsou významné na hlad. P < ,50000 (Statistica 6). 

Obr. 24: Pořejov, stav zástavby okolo roku 1720.  
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