
82 / 2022 / 4



486 Zp r á v y  p amá t ko vé  pé ãe  /  r o ãn í k  82  /  2022  /  ã í s l o  4  /  
OBSAH

ZPRÁVY  PAMÁTKOVÉ  PÉâE  82  /  2022  /  4  /

OBSAH  

I N  MED IAS  RES :  OPU·TùNÁ  KRAJ INA

Vûra Kuãová, Pavel Pe‰out, Martin Tomá‰ek; Spolupráce Národního památkového ústavu 

a Agentury ochrany pfiírody a krajiny âR pfii ochranû pfiírodního 

a kulturního dûdictví / 487

Zdenûk Lipsk˘, Lucie Kupková, Pavel Chrom˘, Zdenûk Kuãera, Luká‰ BrÛha, Tomá‰ Janík, 

Markéta PotÛãková, Eva ·tefanová; Zaniklé krajiny âeska / 496

Karel Kuãa; Sídla zaniklá v letech 1945–1989 a jejich památkov˘ potenciál / 509

Jifií Havlice, Lenka Militká, Martin Tomá‰ek; Dopady kÛrovcové kalamity 

na archeologické dûdictví v lesním prostfiedí / 523

Daniel ·nejd, Michaela ·pinarová, Gabriela ·Èastná; Konfrontace hodnot zanikl˘ch 

a zanikajících sídel v oblasti tzv. ‰ir‰ího pohraniãí jiÏních âech s jejich novou 

ãi plánovanou v˘stavbou / 529

Michal Zezula, Jan Lenart, Ondfiej Malina, Petr Martinec, Radim Kravãík, 

Martin KrÛl; Brownfield, nebo historická krajina? Digitální model reliéfu 

krajiny zaniklé Karviné a jeho interpretace / 544

Jakub Novák; Mizející krajina ·ternberska, Moravskoberounska a Dvorecka / 573

Vladimír Mike‰; Nûkteré z problémÛ obnovy zanikl˘ch sídel na Broumovsku: 

limity v˘stavby a pamûÈ krajiny / 584

STUD IE  A  MATER IÁL I E

Veronika Burianová, Krist˘na Jílková, Petr Kune‰, Martin Havlík Míka; PrÛzkum opaxitové 

kachlové fasády hotelu Grand v Pardubicích / 589

Zdenûk Hol˘; Transparentní povrchové úpravy na mobiliáfii ze dfieva / 596

ZPRÁVY :  OPU·TùNÁ  KRAJ INA

âesk˘ les – krajina s pamûtí (Tomá‰ Peckert, Kamila Koná‰ová) 603/ Osudy zanikl˘ch obcí 

v pohraniãním pásu Vitorazska (Michaela Skuhrová, Jifií Havlín) 608/ 

NEKROLOG

Za Ale‰em KrejãÛ (Vlastislav Ouroda, Josef ·tulc) 613/ 

RECENZE

„Konsenzuální“ architektura Karla Kotase (Jan Obrtlík) 613/ 

RESUMÉ

Summary / 616

OBSAH  ROâN ÍKU  ZPP  82  /  RE JST¤ ÍK  ROâN ÍKU  ZPP  82

/ 624 / 625



Úvod

V roce 2016 jsem na stránkách tohoto ãa-

sopisu publikoval ãlánek, kter˘ pojednával

o destrukci osídlení na území âeské republiky

po roce 1945 ve stfiedoevropském kontextu

a v porovnání se star‰ími obdobími.1 Jeho zá-

vûrem bylo konstatování, Ïe aãkoli v fiadû stfie-

doevropsk˘ch zemí najdeme srovnatelné pfií-

klady zniãen˘ch oblastí v dÛsledku existence

vojensk˘ch prostorÛ, povrchové tûÏby, zaplave-

ní ãi vysídlení z jin˘ch dÛvodÛ jako v âeské re-

publice, nikde se nevyskytují v takové koncent-

raci jako u nás a nezabírají tak velkou ãást

státu. Cílem tohoto pojednání2 je roztfiídit sídla

zaniklá v letech 1945–1989 podle jejich dal‰í-

ho osudu. Pouze men‰í ãást z nich totiÏ zanik-

la zcela. Vût‰ina naopak pfietrvává alespoÀ ja-

ko archeologická situace a na taková zaniklá

sídla je tfieba zamûfiit pozornost, neboÈ pfied-

stavují nesporné kulturní hodnoty. Zatímco síd-

la zaniklá v dávnûj‰í dobû jsou dlouhodobû

pfiedmûtem velkého zájmu památkové péãe

a zejména archeologie, o sídlech recentnû za-

nikl˘ch to aÏ na v˘jimky dosud neplatí.

V‰echny prezentované údaje vycházejí z ak-

tuální evidence retrospektivní sídelní databáze

a geografického informaãního systému âech,

Moravy a Slezska CZ_RETRO autora ãlánku,3

budovaného od roku 1992 a jako Geografick˘

informaãní systém (GIS) od roku 2007. Pouze

tam je k dispozici víceménû kompletní struktu-

rovan˘ pfiehled a prostorová lokalizace (nejen)

recentnû zanikl˘ch sídel jako v˘sledek mnoha-

leté práce s primárními prameny kartografické

a úfiednû-statistické povahy. Pro detailnûj‰í po-

znání jednotliv˘ch zanikl˘ch lokalit je pfiirozenû

cenn˘ i obsáhl˘ web Zaniklé obce4 a literatura

vûnovaná men‰ím územím (napfiíklad âesk˘

les, podkru‰nohorské uhelné pánve, vojenské

prostory aj.). Tyto zdroje v‰ak dostateãn˘ pod-
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S í d l a  z a n i k l á  v l e t e c h  1945–1989  
a j e j i c h  p amá t k o v ˘  p o t e n c i á l

Karel KUâA

DOI: https://doi.org/10.56112/zpp.2022.4.03

AB S T R A K T : Tématem ãlánku je dosud opomíjená problematika ochrany cenn˘ch archeologick˘ch situací v intravilánech sídel zanikl˘ch

v letech 1945–1989. Takové hodnoty vykazuje 1 029 zanikl˘ch sídel a 156 z nich má mimoto dochovány znaky ãlenûní nûkdej‰í

pluÏiny. Jde navíc o úkol odpovídající aktuální koncepci NPÚ. Proto je nezbytné co nejrychleji vymezit polygony tûchto hodnot

v rámci Státního archeologického seznamu a pro potfieby územnû analytick˘ch podkladÛ podle stavebního zákona, které zajistí 

alespoÀ urãitou formu jejich ochrany. Souãasnû je tfieba se zam˘‰let nad tím, zda pro nû usilovat také o vy‰‰í formu ochrany podle 

památkového zákona.

KL Í â O VÁ S L O VA :  zaniklá sídla; terminologie zanikl˘ch sídel; památková péãe

Settlements disappeared in 1945–1989 and their heritage potential

AB S T R A C T : The topic of the article is the hitherto neglected issue of the protection of valuable archaeological situations in the intravilas

of settlements that disappeared between 1945 and 1989. There are 1,029 such values of the extinct settlements and 156 of them 

have preserved features of the former pluvial structure. Moreover, this is a task corresponding to the current concept of the National

Heritage Institute. Therefore, it is necessary to define polygons of these values as soon as possible within the State Archaeological List

and for the purposes of spatial analysis documents under the Building Act, which will ensure at least some form of their protection. 

At the same time, it should be considered whether to seek a higher form of protection for them under the Act on State Monument 

Care.

KE Y W O R D S :  vanished settlements; terminology of vanished settlements; historic preservation

� Poznámky

1 Karel Kuãa, A to je ta krásná zemû… Destrukce osídle-

ní na území âeské republiky ve druhé polovinû 20. století

ve stfiedoevropském kontextu, Zprávy památkové péãe

LXXVI, 2016, ã. 3, s. 273–288.

2 Zpracováno na základû referátu pfiedneseného autorem

na V. pracovním setkání pracovníkÛ NPÚ a AOPK âR, ko-

naném ve dnech 20.–21. 10. 2021 v Rybníku (CHKO âes-

k˘ les).

3 Karel Kuãa, CZ_RETRO. Retrospektivní sídelní databáze

a geografick˘ informaãní systém âech, Moravy a Slezska,

2., doplnûné vydání, Praha 2018, dostupné z: https://

www.sovamm.cz/wordpress/wp-content/uploads/2018/

03/CZ_manual_201802_R.pdf, vyhledáno 7. 11. 2022.

4 Dostupné z: http://www.zanikleobce.cz/, vyhledáno 

7. 11. 2022. Recentnû vznikla i mobilní aplikace Zaniklé

obce a staré mapy.



klad pro celostátní anal˘zu a pfiehled neposky-

tují. 

Terminologická poznámka a upfiesnûní pfied-

mûtu studia

Na sídelní strukturu kaÏdého území lze pohlí-

Ïet ze dvou rÛzn˘ch hledisek: jednak sídelnû-

-urbanistického, jednak administrativnû-správní-

ho. V praxi se oba tyto pohledy bohuÏel smû‰u-

jí. V˘mluvn˘m pfiíkladem je samotn˘ název v˘‰e

uvedeného webu Zaniklé obce. Jeho náplní by

tedy mûly b˘t pouze nûkdej‰í obce jakoÏto ad-

ministrativnû-správní kategorie, ve skuteãnosti

se v‰ak vûnuje v‰em typÛm sídel, dokonce

vãetnû samot. Je to dÛsledkem toho, Ïe ve ve-

fiejném prostoru se termín „obec“ pouÏívá jako

univerzální oznaãení jakéhokoli sídla (coÏ je

podpofieno i dopravními znaãkami „zaãátek/ko-

nec obce“). Dal‰ím ne‰varem je uÏívání spojení

„mûsta a obce“ – jako by mûsta obcemi neby-

la. Komplikací je rovnûÏ skuteãnost, Ïe ãe‰tina

nemá jednoslovn˘ termín pro souhrnné ozna-

ãení mûstsk˘ch a vesnick˘ch sídel. Slovo „síd-

lo“ (bez dal‰ího upfiesnûní) pro tento úãel pfiíli‰

vhodné není, protoÏe mÛÏe zahrnovat i jednot-

livé stavby (feudální sídlo, sídlo úfiadu…).

V tomto ãlánku je nicménû uÏíváno, ale s tím,

Ïe je omezeno na mûstská a vesnická sídla.

Slovo „sídli‰tû“ je zase pfieváÏnû spojováno

s hromadnou bytovou v˘stavbou ãi s archeolo-

gick˘mi odkryvy sídelních areálÛ dávn˘ch kul-

tur („eneolitické sídli‰tû“).

Ze sídelnû-urbanistického hlediska rozli‰uje-

me na jedné stranû mûsta, mûstyse (mûsteã-

ka), vsi (vesnice) a vísky, a na druhé stranû en-

tity kvantitativnû men‰í: samoty (napfiíklad

dvory, ml˘ny) a skupiny domÛ. Mûsta, popfiípadû

i mûstyse, se mohou ãlenit na mûstské ãtvrtû.

Mûsta a v zásadû i mûstyse se urbanistickou

kvalitou odli‰ují od vesnic, ale nezbytnou pod-

mínkou je aktuální ãi b˘valá existence pfiíslu‰né-

ho úfiedního statusu (titulu). Ne zcela ostrá je

hranice mezi vískou a skupinou domÛ, nicménû

hlub‰í rozbor pfiesahuje úãel tohoto ãlánku. 

Administrativnû-správní praxe uÏívala aÏ do

18. století v zásadû stejnou základní termino-

logii (mûsto, mûsteãko, ves).5 Teprve se zesí-

len˘m vlivem státu v období tereziánsk˘ch a jo-

sefínsk˘ch reforem pokroãilého 18. století byly

vedle tûchto pfiirozen˘ch sídelních jednotek za-

vedeny nové „úfiední“ kategorie: katastrální

obec (Katastralgemeinde), definovaná jako

území a správní obvod, a osada (Ortschaft),

resp. konskribãní osada, definovaná samo-

statnou fiadou (tehdy zaveden˘ch) popisn˘ch

ãísel domÛ. Nûkteré obce tvofiila jediná (stej-

nojmenná) osada, jiné zahrnovaly osad více.

Samostatné fiady popisn˘ch ãísel tehdy získala

také vût‰ina pfiedmûstí (Vorstadt), pozdûj‰ích

mûstsk˘ch ãtvrtí. 

Nejpozdûji v období mapování stabilního ka-

tastru se systém „katastrální obec – osada“

zaãal komplikovat v dÛsledku tehdy prosazova-

né integrace obcí. Samotn˘ termín „katastrální

obec“ jiÏ nestaãil, musely se rozli‰ovat na jed-

né stranû „samostatné katastrální obce“

a vedle nich „pfiivtûlené katastrální obce“, kte-

ré samostatnost ztratily (a nadále byly „pou-

h˘m“ katastrálním územím a osadou). Pouze

samostatné katastrální obce pfiedstavovaly to,

co se po roce 1850 oznaãovalo jako „místní

obce“, resp. „politické obce“, tedy to, co dnes

naz˘váme pouze „obce“. Novou kategorií se

staly „kolonie“ (Colonie), tedy men‰í vsi bez

samostatné fiady popisn˘ch ãísel.

Nejstar‰í seznamy míst z let 1850 a 1854

z úsporn˘ch dÛvodÛ nadále uÏívaly termín „ka-

tastrální obec“, ale fakticky jiÏ ‰lo pouze o sa-

mostatné obce (Gemeinde). Od 60. let 19. sto-

letí navíc mohly vznikat i obce bez vlastního

katastrálního území (to ãasto nezískaly nikdy,

nebo aÏ po dlouhé dobû). Seznamy míst z let

1850 a 1854 uvádûly kromû obcí téÏ souhrn-

nou niÏ‰í kategorii „pfiidûlen˘ch míst“, coÏ byly

jak osady, tak místní ãásti. 

Teprve pozdûji se úfiední hierarchie ustálila

na tfiech úrovních: obec – osada – místní ãást,

a v té podobû pak vydrÏela aÏ do poloviny 
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� Poznámky

5 Viz Berní rula, Lánové rejstfiíky, Tereziánsk˘ a Karolínsk˘

katastr, ale i topografie Schallerova, Sommerova, Wolné-

ho aj.

Obr. 1. Zaniklá sídla (purpurové body) doplnûná o torzál-

nû dochovaná sídla (ãerné body) a území nûmeckého zábo-

ru 1938–1945, které v základních rysech indikuje nûkdej-

‰í rozsah pfieváÏnû nûmeckojazyãného osídlení. Zpracoval:

Karel Kuãa, 2022. Mapov˘ podklad: CZ_RETRO, RSO

âSÚ. 
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20. století. Status osady mûly pfiedev‰ím mûs-

ta, mûstyse, vsi a vísky, ale kromû toho téÏ nû-

které „samoty“, coÏ bylo v rozporu s pfiiroze-

n˘m sídelnû-urbanistick˘m tfiídûním. Je‰tû vût‰í

nehomogennost panovala u místních ãástí.

Takto byly klasifikovány nejen „samoty“ a sku-

piny domÛ, ale i nûkteré vísky a vsi, nûkdy i vel-

ké, pokud nemûly samostatnou fiadu popisn˘ch

ãísel. Evidence mûstsk˘ch ãtvrtí (se samostat-

n˘m ãíslováním) v prÛbûhu doby kolísala, pfied

rokem 1900 byly vykazovány buì jako osady,

nebo jako místní ãásti, popfiípadû vÛbec. Pouze

v letech 1900–1930 byly chápány jako svébyt-

ná kategorie, ov‰em v rámci místních ãástí. 

Pro úplnost je tfieba dodat, Ïe podrobné se-

znamy míst a lexikony obcí uvádûly u místních

ãástí (popfiípadû u vy‰‰ích kategorií, pokud se

dále neãlenily) tzv. topografick˘ charakter – na-

pfiíklad ves, víska, skupina domÛ, roztrou‰ené

domy, jednotliv˘ dÛm, dvÛr, ml˘n, továrna aj.

Jedna a táÏ místní ãást mohla b˘t v prÛbûhu

ãasu klasifikována rÛznû (jednou jako ml˘n, jin-

dy jako myslivna), coÏ ne vÏdy odpovídalo reali-

tû. Data dodávaly jednotlivé okresy a rÛzní

zpracovatelé stanovovali topografick˘ charak-

ter nejednotnû a patrnû téÏ s rÛznou znalostí

skuteãné situace, coÏ vedlo i k mechanickému

uplatÀování kvantitativních ukazatelÛ. Napfií-

klad hospodáfisk˘ dvÛr druhotnû adaptovan˘

na bytové jednotky byl bûÏnû vykázán jako

„ves“, protoÏe zahrnoval vût‰í poãet popisn˘ch

ãísel a nûkolik desítek obyvatel. Klasifikaci lo-

kalit (zvlá‰tû „skupina domÛ“ versus „víska“)

je proto nutno brát s rezervou. Nejednotnost

pfiístupu se projevovala i v tom, Ïe v nûkter˘ch

okresech byly jako místní ãásti evidovány

v‰echny reálnû existující samoty, zatímco v ji-

n˘ch okresech jen nûkteré, popfiípadû Ïádné.

Uvedené úfiední pfiíruãky jsou velmi cenné, ale

pro studium sídelní sítû mohou slouÏit jen jako

jeden z pramenÛ, kter˘ je tfieba vÏdy konfronto-

vat s tehdej‰í realitou zachycenou na mapách.

Existuje totiÏ velké mnoÏství samot, které se

do úfiední evidence nikdy nedostaly. BûÏné je

také to, Ïe samoty mají jiná jména v mapách

a jiná v úfiední evidenci. 

V období komunistické totality pfiestaly b˘t

evidovány místní ãásti a mûstské ãtvrtû (lexi-

kon ze sãítání 1950 s nimi pÛvodnû poãítal,

ale nakonec zvefiejnûny nebyly). Obce zÛstaly

obcemi, byÈ jejich faktická funkce byla z velké

ãásti vyprázdnûna a fiídily je místní (ãi mûst-

ské) národní v˘bory. Kategorie „osada“ byla

pfiejmenována na „ãást obce“, coÏ je sousloví

mimofiádnû nepraktické aÏ matoucí (viz napfi.:

„ãást obce Lhota je ãástí obce Nová Ves“). Tím

spí‰e, Ïe v nûkter˘ch nejvût‰ích mûstech ãle-

nûn˘ch na mûstské obvody byly nûkteré osady

rozdûleny mezi mûstské obvody, takÏe ‰lo fak-

ticky o „ãásti ãástí obce“. Kolem roku 1980

byly vráceny do evidence mûstské ãtvrtû (po-

kud nadále mûly samostatné fiady ãísel popis-

n˘ch), a to rovnûÏ jako „ãásti obce“. O nevhod-

nosti sousloví „ãást obce“ svûdãí i to, Ïe se

místo toho zaãal neoficiálnû uÏívat i pojem

„místní ãást“, coÏ je zcela nesprávné.

Závûrem lze konstatovat, Ïe pfiedmûtem to-

hoto ãlánku jsou mûstská a vesnická sídla, tedy

mûsta, mûstyse, vsi a vísky – a to bez ohledu

na to, jak byla klasifikována v administrativnû-

-správní praxi. S pojmy „obec – osada – místní

ãást“ má smysl operovat pouze pfii studiu ad-

ministrativního ãlenûní, zatímco pro studium

sídelní sítû jsou zcela nevhodné.

V CZ_RETRO se pracuje s kategorií „historic-

ká/urbanistická osada“, která zahrnuje primár-

nû mûsta, mûstyse, vsi a vísky, ale souãasnû

v‰echny lokality, které byly kdykoli v období od

roku 1869 úfiednû klasifikovány jako osada,

byÈ by to byly fakticky „samoty“. Z v˘‰e uvede-

ného také vypl˘vá, Ïe jako vsi a vísky jsou sí-

delní lokality klasifikovány podle svého urba-

nistického charakteru, i kdyÏ nûkteré byly

evidovány pouze jako místní ãásti, nebo do-

konce vÛbec. Parametry „vsi“ ãi „vísky“ urãují

ty, které byly jako osady evidovány. Pokud ty,

které byly evidovány jako místní ãást ãi nebyly

evidovány vÛbec, takové parametry splÀují,

jsou za ves ãi vísku povaÏovány rovnûÏ. 

Podstatn˘ je také charakter sídelní sítû da-

ného území a rovnûÏ historick˘ v˘voj lokality.

Lokalita, která se napfiíklad na mapû stabilní-

ho katastru jeví jako samota, ale ze star‰ích

pramenÛ vypl˘vá, Ïe ‰lo o ves s 9 usedlostmi,

nebude klasifikována jako samota, ale „ves/

/víska torzální“ (viz dále). Speciální pohled vyÏa-

dují oblasti fietûzového, rozvolnûného ãi rozpt˘-
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Obr. 2. Rozli‰ení zanikl˘ch sídel podle jejich dal‰ího osu-

du. Zpracoval: Karel Kuãa, 2022. Mapov˘ podklad:

CZ_RETRO, RSO âSÚ. 
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leného osídlení (napfiíklad Vala‰sko, Tû‰ínsko,

Jizerské hory, Krkono‰e), kde kromû pfiípadné-

ho údolního jádra vsi existují vût‰í koncentrace

domÛ v rÛzn˘ch ãástech katastrálního území.

Ty nejsou povaÏovány za vsi (vísky) s historic-

kou identitou, ale za prostorovû oddûlené ãás-

ti „matefiské“ vsi, které lze charakterizovat ja-

ko „vesnické ãtvr tû“ (byÈ bez samostatného

ãíslování).

V CZ_RETRO je kaÏdá lokalita klasifikována

jak z hlediska svého skuteãného charakteru,

tak z hlediska úfiední evidence, díky ãemuÏ je

moÏné jednoznaãné odfiltrování lokalit podle

pfiedmûtu zájmu. V pfiípadû tohoto pojednání

jsou to tedy mûsta, mûstyse, vsi a vísky. 

Zaniklá versus existující lokalita

Mohlo by se zdát, Ïe mezi zanikl˘mi a exis-

tujícími lokalitami vede v pfiípadû mûst, mûsty-

sÛ, vsí a vísek zfietelná hranice, ale skuteãnost

je sloÏitûj‰í. Pochybnost nevzniká u vsi, jejíÏ

v‰echny domy zanikly. Existují v‰ak desítky vsí,

ze kter˘ch pfietrval zcela zanedbateln˘ poãet

domÛ, napfiíklad dva z ‰edesáti, a to obvykle

nûkde na okraji nûkdej‰ího intravilánu. Lze je

charakterizovat jako „témûfi zaniklé vsi“. V rám-

ci CZ_RETRO mohou b˘t zafiazeny jak mezi vsi

zaniklé, tak existující – to v pfiípadû, Ïe jsou na-

pojeny na silniãní síÈ a nelze vylouãit, Ïe se je-

jich dosavadní v˘voj v budoucnu zvrátí. Pfied-

mûtem tohoto pojednání jsou i v‰echny „témûfi

zaniklé vsi“, pfiiãemÏ ty „existující“ jsou v pfiílo-

ze odli‰eny.

Zde je tfieba upozornit na o‰idnost posuzo-

vání „zaniklosti“ vsí podle úfiední evidence

a statistiky. Administrativní zru‰ení osady sice

mÛÏe indikovat fyzick˘ zánik vsi, ale stejnû tak

byly zru‰eny stovky osad, které nadále fyzicky

existují – pouze stavebnû splynuly s jinou vsí

nebo poãet jejích obyvatel v˘raznû poklesl. 

Ov‰em ani pfietrvávající evidence vsi jako osa-

dy není zárukou, Ïe stále existuje. Osadu nelze

chápat bodovû, ale jako území, ve kterém kro-

mû vlastní vsi mÛÏe existovat i fiada samot. Za-

tímco vlastní ves zcela zanikla, samoty mohou

nadále existovat, a taková osada se mÛÏe

z hlediska poãtu domÛ a obyvatel jevit jako stá-

le existující. 

V omezeném poãtu pfiípadÛ ve‰kerá historic-

ká zástavba vsi zanikla, ale na malé ãásti nû-

kdej‰ího intravilánu vznikla prostorovû omeze-

ná nová zástavba. Ta je chápána jako „nová

ves“, zatímco ta stará je klasifikována jako

zcela zaniklá (napfi. Tichá na Kaplicku) – tfieba-

Ïe z hlediska úfiední evidence existuje kontinu-

álnû. Je to tedy stejn˘ pfiístup jako u sídel zbo-

fien˘ch kvÛli v˘stavbû vodní pfiehrady a novû

postaven˘ch na jin˘ch místech (Dolní Kralovi-

ce, Bítov, Kníniãky), která rovnûÏ jako osady,

popfiípadû obce existují kontinuálnû.

Pfiedmûtem tohoto pojednání jsou pouze za-

niklá mûstská a vesnická sídla a z nich pfiede-

v‰ím ta, která po zániku nepostihly dal‰í de-

strukãní zásahy. Stranou zájmu ponecháme

zaniklé samoty, jejichÏ poãet je velmi vysok˘.

Pro doplnûní je tfieba uvést, Ïe naru‰ení his-

torické sídelní struktury není dáno jen úpln˘m

zánikem sídel. Pfies 1 100 dal‰ích sídel totiÏ

pfietrvává ve v˘raznû torzální podobû – napfií-

klad kdyÏ v dfiíve koncentrovaném intravilánu

zanikla polovina domÛ nebo kdyÏ byla ãást vsi

zcela zniãena (tûÏbou, zaplavením), ale zbytek

zÛstal (obr. 1). Specifickou skupinu pfiedstavu-

jí sídla, která byla pfievrstvena zcela odli‰nû

koncipovanou – obvykle rekreaãní – zástavbou

(napfiíklad vût‰ina vsí v oblasti Lipenské pfie-

hrady na ·umavû). 

Mezi „torzální“ sídla lze fiadit i ta mûsta, je-

jichÏ historická ãást byla odtûÏena (Most, Led-

vice, Habartov) nebo zaplavena (Dolní Vltavi-

ce), ale mlad‰í ãásti pfietrvaly, popfiípadû byly

v˘raznû roz‰ífieny (Most, Habartov). V tûchto

pfiípadech jde tedy „pouze“ o zánik ãásti intra-

vilánu, kter˘ byl ov‰em z hlediska aktuálních

památkov˘ch hodnot totální.

Problematika torzálnû dochovan˘ch sídel je

nepochybnû dÛleÏitá, ale spí‰e jako urbanistic-

ká v˘zva, neboÈ se vût‰inou t˘ká sídel, která

nestojí v centru pozornosti památkové péãe.

Metoda práce

Aby bylo moÏno kvantifikovat poãet sídel za-

nikl˘ch v letech 1945–1989, je nutno znát v˘-

chozí stav po skonãení 2. svûtové války na na-
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Obr. 3. Zaniklá sídla s dobfie nebo ãásteãnû dochovanou

archeologickou situací (viz pfiíloha) a jejich vztah k národ-

ním parkÛm a chránûn˘m krajinn˘m oblastem. Zpracoval:

Karel Kuãa, 2022. Mapov˘ podklad: CZ_RETRO, RSO

âSÚ, AOPK. 

Obr. 4. Zaniklá sídla s dobfie nebo ãásteãnû dochovanou

archeologickou situací (zelené body) ãi témûfi zaniklé loka-

lity (‰edé body), které mají dochováno ãlenûní pluÏiny. Ok-

rov˘ podtisk vyznaãuje oblasti se zachovan˘mi strukturálnû

v˘razn˘mi pluÏinami. Zpracoval: Karel Kuãa, 2022. Ma-

pov˘ podklad: CZ_RETRO, RSO âSÚ.
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‰em území6 a také v˘sledn˘ stav ke konci roku

1989. Identifikace, lokalizace, prostorové vy-

mezení a správná klasifikace v‰ech sídelních

lokalit je základní náplní systému CZ_RETRO,

takÏe mnoÏina zájmov˘ch sídel byla na poãátku

práce známa a byla pouze dílãím zpÛsobem

upfiesnûna (obr. 2). V rámci zdokonalení systé-

mu bylo provedeno vyhodnocení dal‰ího osudu

zanikl˘ch lokalit s vyuÏitím pfiedev‰ím kartogra-

fick˘ch pramenÛ.

Celé území státu pokr˘vají letecké mûfiické

snímky pofiízené pfieváÏnû v 50. letech 20. sto-

letí (nûkteré i dfiíve), které jsou dnes online do-

stupné.7 Zachycují sídla buì v je‰tû nenaru‰e-

né podobû, nebo jiÏ v procesu probíhající

(nûkdy jiÏ ukonãené) destrukce. Pfiedností tûch-

to snímkÛ je, Ïe odráÏejí zcela pravdivû tehdej-

‰í realitu. Nejsou zatíÏeny neaktuálností, která

se mÛÏe vyskytovat u map. Napfiíklad první vy-

dání Státní mapy 1 : 5 000 z téÏe doby, vzniklé

odvozením z katastrálních map, zachycuje

mnohdy jiÏ neexistující stav, coÏ v nûkter˘ch

územích, typicky ve vojensk˘ch újezdech (dále

jako „VÚ“) pokraãovalo i v mlad‰í dobû. Aktu-

ální jsou naopak vojenské topografické mapy 

1 : 25 000 v systému TOPO1952, pofiizované

ve stejné dobû.8 Také v‰echny tyto kartografic-

ké prameny jsou nyní online dostupné.9

Aktuální stav území zanikl˘ch sídel byl rov-

nûÏ klasifikován primárnû podle aktuálních le-

teck˘ch mûfiick˘ch snímkÛ (rovnûÏ online do-

stupn˘ch). Tento stav byl kvÛli odli‰ení zmûn

nastal˘ch po roce 1989 konfrontován jednak

se star‰ími leteck˘mi mûfiick˘mi snímky (novû

také online dostupné),10 popfiípadû i se star‰í-

mi ãasov˘mi vrstvami ortofotomap na portálu

mapy.cz, ãi s dal‰ími mapami. S pomocí tûchto

pramenÛ se podafiilo ve v‰ech pfiípadech jed-

noznaãnû identifikovat dÛvody zániku kaÏdého

sídla a potvrdit, Ïe k zániku do‰lo skuteãnû ve

sledovaném období.

Pro klasifikaci pfiípadné památkové hodnoty

byla pfiirozenû vyãlenûna pouze ta zaniklá síd-

la, která po zániku nepostihla totální likvidace

jejich krajinného rámce (nejãastûji povrchovou

tûÏbou), pfievrstvení jinou strukturou (nejãastû-

ji prÛmyslov˘mi provozy ãi komunikacemi) ãi

zatopení. Podstatn˘ je v tomto ohledu pfiiroze-

nû aktuální stav, neboÈ se musejí zohlednit i ni-

ãivé zásahy provedené aÏ po roce 1989. Aktu-

ální letecké mûfiické snímky jsou jiÏ natolik

kvalitní, Ïe v kombinaci se Základní mapou

ZM1011 a digitálním modelem reliéfu 5. gene-

race12 umoÏÀují vûrohodnû posoudit, zda plo-

cha zaniklého intravilánu vykazuje druhotná na-

ru‰ení povrchu reliéfu terénu, nebo nikoli. 

V˘sledná mnoÏina zanikl˘ch sídel s dochova-

nou archeologickou situací byla pfiedbûÏnû roz-

dûlena do dvou skupin podle pfiedpokládané

památkové hodnoty (obr. 2). Do hodnotnûj‰í

skupiny byly zafiazeny intravilány zarostlé nále-

tovou vegetací, cílenû zalesnûné (i kdyÏ u nich

mohly b˘t zásahy vût‰í) ãi vyuÏívané jako past-

viny – zvlá‰tû, pokud jsou na nich patrné relikty

nadzemních konstrukcí. Ty v jin˘ch situacích

rozli‰it nelze, neboÈ snímkování probíhá ve ve-

getaãním období. Jako omezenou pomÛcku lze

vyuÏít vyznaãení reliktÛ staveb v topografick˘ch

mapách, které ale nemusí b˘t aktuální. V pfiílo-

ze není pfiípadn˘ v˘skyt nadzemních reliktÛ pod-

chycen, neboÈ by ‰lo o velmi neúpln˘ v˘ãet (obr.

6–7, 13–14).

Do potenciálnû ménû hodnotné skupiny byly

zafiazeny ostatní intravilány, vyuÏívané jako

pastviny ãi louky, popfiípadû jako pole (tako-

v˘ch pfiípadÛ je naprosté minimum). V kaÏdém

pfiípadû platí, Ïe skuteãná hodnota kaÏdého in-

travilánu jako archeologicky cenné lokality mu-

sí b˘t provûfiena posouzením v terénu.

Kromû intravilánu byla hodnocena i míra do-

chování ãlenûní pluÏiny, coÏ je parametr, kter˘

lze z aktuálních leteck˘ch snímkÛ posoudit vel-

mi dobfie, alespoÀ pokud jde o strukturálnû v˘-

razné znaky, tedy zejména dûlicí pásy mezi lány.

Hodnota dochované pluÏiny mÛÏe dokonce pfie-

vy‰ovat hodnotu zaniklého intravilánu (obr. 5,

14). Pfiíklad Horní Vísky (viz níÏe) ukazuje, Ïe

dochování jemnûj‰ího ãlenûní pluÏiny odhalí je-

dinû terénní obhlídka a digitální model reliéfu,

coÏ pfiesahuje zvolenou metodu práce.

Rozdûlení zanikl˘ch sídel podle jejich dal‰ího

osudu

V letech 1945–1989 zaniklo na nynûj‰ím

území âeské republiky 1 34213 historick˘ch/

/urbanistick˘ch osad, z nichÏ 1 298 lze klasifi-

kovat jako zaniklá mûsta,14 mûstyse,15 vsi ãi

vísky (zbytek pfiedstavují samoty evidované ja-

ko osady). K nim se fiadí dal‰ích 85 vsí a vísek,

které jsou fiazeny mezi sice existující, ale „té-

mûfi zaniklé“. V souhrnu je to neobyãejnû vyso-

k˘ poãet, a to i v historickém srovnání. V pfied-

husitském období zaniklo „jen“ 938 vsí (poãet

jistû není koneãn˘), pouze v mezidobí od husit-

sk˘ch válek do války tfiicetileté jich bylo v˘raznû

více (1 937). Od tfiicetileté války do roku 1849

zaniklo relativnû málo sídel (270) a v období

1850–1945 úpln˘ zlomek (72), stejnû jako po

roce 1989 (6).16 Obecnû platí, Ïe naprostá

vût‰ina sídel zanikl˘ch v letech 1945–1989 je

koncentrována v území, které bylo do roku

1945 pfieváÏnû nûmeckojazyãné a v letech

1938–1945 se nacházelo v nûmeckém záboru

(obr. 1).

Z 1 298 sídel zanikl˘ch v letech 1945–1989

celkem 124 sídel postihla nejen celková de-

strukce, ale následnû i totální promûna jejich

krajinného reliéfu. Nejãastûji jde o dÛsledky

povrchové tûÏby hnûdého uhlí ãi jin˘ch surovin.

Tato sídla jsou zcela ztracena. TotéÏ lze fiíci

o 68 sídlech, která byla pfievrstvena novou v˘-

stavbou, vût‰inou prÛmyslov˘mi komplexy ãi

stavbami dopravní infrastruktury. Také zde do-

‰lo k niãiv˘m zásahÛm do terénu, a tedy i do

archeologick˘ch situací, byÈ se krajinn˘ reliéf

podstatnûji nezmûnil.

Z praktického hlediska zÛstane mimo zájem

památkové péãe s nejvy‰‰í pravdûpodobností

i 77 sídel zanikl˘ch zatopením. Pouze pokud by

nûkteré pfiehradní nádrÏe byly zru‰eny (coÏ ne-

lze oãekávat), bylo by reálné se více zab˘vat je-

jich památkov˘m potenciálem, kter˘ dnes pod

vodou pfietrvává. MoÏnost ad hoc zkoumání

dochovan˘ch struktur a pfiedmûtÛ ale existuje,

jak to v posledních letech názornû ukázaly do-

ãasnû sníÏené hladiny napfiíklad Orlické ãi Vra-

novské pfiehrady.

Památkov˘ potenciál naopak vykazuje cel-

kem 1 029 recentnû zanikl˘ch sídel, jejichÏ nû-

kdej‰í intravilány dosud nepostihly v˘razné niãi-

vé zásahy. Z nich lze 665 pfiedbûÏnû povaÏovat

za dobfie dochované a 364 za ãásteãnû docho-

vané (obr. 2).

Dal‰ím aspektem je fyzické dochování struk-

turálnû v˘razného ãlenûní pluÏiny jak v otevfie-

né krajinû (pastviny, pole), tak v druhotnû

vzniklém lese, popfiípadû jemnûj‰í reliéfní sto-

py odhalitelné jen na digitálním modelu reliéfu

a prÛzkumem v terénu. Hodnotná pluÏina byla

identifikována u 141 zanikl˘ch sídel a dále

u 15 „témûfi zanikl˘ch“ vsí. Nejvíce jich je v ‰ir-

‰í ‰umavské oblasti a v západních âechách,
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� Poznámky

6 Prakticky ve‰kerá sídla zaniklá v letech 1939–1945

a 1850–1938 jsou specifikována in: Kuãa (pozn. 1).

7 Dostupné z: https://geoportal.gov.cz/web/guest/map,

vyhledáno 15. 11. 2022.

8 V 60. letech 20. století byly nahrazeny vojensk˘mi ma-

pami v mûfiítku 1 : 10 000.

9 Zemûmûfiick˘ úfiad – archivní mapy, dostupné z:

https://ags.cuzk.cz/archiv/, vyhledáno 15. 11. 2022.

10 Ibidem.

11 Ibidem.

12 Zemûmûfiick˘ úfiad – geoprohlíÏeã, dostupné z:

https://ags.cuzk.cz/geoprohlizec/?p=22517, vyhledáno

15. 11. 2022.

13 V ãlánku Kuãa (pozn. 1) bylo uvedeno 1 170 lokalit.

S postupujícím a nyní jiÏ v podstatû dokonãen˘m pozná-

ním sídelní struktury ãesk˘ch zemí se poãet sídel zv˘‰il.

14 Napfiíklad: âistá, Dolní Jifietín, Doupov, Ervûnice, Ko-

pisty, Kralupy u Chomutova, Pfiíseãnice.

15 Napfiíklad: Cetviny, Mu‰ov, Zahrádka, Medlice, Dolní

Kralovice, Horní Kralovice a lokality, jejichÏ status není

nesporn˘: Pofiejov, Trávník (u Zlína), Varho‰È, Velká Stfiel-

ná, Îìár (u Doupova).

16 Jmenujme napfi. Libkovice, Knín a Podhájí (u Temelí-

na), Rambousy (u Votic), Weinmannovu Kolonii (u Bíliny),

sovûtské sídli‰tû BoÏí Dar (u Milovic).



a to jak v oblastech koncentrovaného v˘skytu

dochovan˘ch strukturálnû v˘razn˘ch pluÏin,17

tak mimo nû (obr. 5).

Zaniklá sídla s památkov˘m potenciálem

Z poãtu 1 029 zanikl˘ch sídel s památkov˘m

potenciálem je jich pln˘ch 942 v âechách a pou-

ze 59 na Moravû a 28 ve Slezsku. Tento nepo-

mûr je dán mimo jiné rozdílnou sídelní strukturou

jednotliv˘ch zemí a také odli‰n˘m charakterem

krajiny v územích hraniãících s tehdy „nepfiá-

telskou“ cizinou, tedy Spolkovou republikou

Nûmecko a Rakouskem: v âechách jde témûfi v˘-

hradnû o hornatou krajinu s nepfiízniv˘mi klima-

tick˘mi pomûry, pro dosídlení ménû lákavou

a z velké ãásti v období totality vefiejnosti nepfií-

stupnou, zatímco na jiÏní Moravû jde o otevfie-

nou zemûdûlskou krajinu, kde bylo uzavfiené

hraniãní pásmo jen úzké a sídelní síÈ témûfi ne-

postihlo. Na severní Moravû a ve Slezsku se

jedná o hranici s „pfiátelsk˘m“ Polskem, která

navíc rovnûÏ prochází pfieváÏnû úrodnou zemû-

dûlskou krajinou. V Jeseníkách dominují dlou-

hé lánové vsi, které sice v˘raznû profiídly, ale

k úplnému zániku do‰lo jen v men‰ím poãtu

pfiípadÛ. Odli‰ná situace byla jen ve vojenském

újezdu Libavá.

Celkem 112 zanikl˘ch sídel se i dnes nachá-

zí ve vojensk˘ch újezdech (53 ve VÚ Hradi‰tû,

41 ve VÚ Boletice, 18 ve VÚ Libavá), jejichÏ

území zÛstává vefiejnosti uzavfieno.

MnoÏinu 1 029 zanikl˘ch sídel lze tfiídit z rÛz-

n˘ch hledisek. Podle sídelnû-urbanistické typolo-

gie jde o 2 zaniklá mûsta, 6 zanikl˘ch mûstysÛ

ãi mûsteãek (v jednom pfiípadû s dochovan˘m

kostelem – Cetviny), 607 zanikl˘ch vsí (v 9 pfií-

padech s dochovan˘m kostelem) a 414 zanik-

l˘ch vísek (v jednom pfiípadû s dochovan˘m

kostelem). Vût‰ina sledovan˘ch zanikl˘ch sídel

existovala v pomûrnû nároãn˘ch klimatick˘ch

podmínkách, takÏe nepfiekvapí, Ïe nejvût‰í

ãást z nich (494) vznikla aÏ v období od tfiiceti-

leté války do poloviny 19. století. Ale jen o má-

lo niÏ‰í poãet (324) pfiedstavují vsi pfiedhusit-

ského pÛvodu. Potom následují vsi vzniklé od

pohusitské doby do tfiicetileté války (175)

a nejménû je nejmlad‰ích sídel vznikl˘ch od

poloviny 19. století (36).

Zajímavé je hledisko velikosti zanikl˘ch sí-

del, pomûfiované podle poãtu domÛ v roce

1921, ve kterém se odráÏejí regionální odli‰-

nosti sídelní sítû. Nejvíce sídel (542) vykazova-

lo 10–99 domÛ, následují sídla velmi malá,

charakteru vísek, s 1–9 domovními jednotkami

(ãasto v‰ak velk˘mi usedlostmi, 357), která

jsou charakteristická napfiíklad pro Chebsko

a ·umavu. Vût‰í sídla byla v˘jimkou: v katego-

rii 100–199 domÛ jich nalezneme jen 16

a v kategorii 200–300 domÛ pouze 4 takové.

U 110 sídel není poãet domÛ znám, protoÏe

v rámci daného sãítání nebyla evidována.

Z hlediska úfiední kategorizace bylo 261 sí-

del osadou, která byla souãasnû obcí. „Pou-

hé“ osady jin˘ch obcí tvofiily nejpoãetnûj‰í sku-

pinu (441). Sídel, která byla jen místní ãástí,

existovalo 220. Dal‰ích 70 lokalit je evidováno

dodnes jako existující, tfiebaÏe zanikly: 1 osa-

da a souãasnû obec, 49 osad, které byly obcí

v minulosti, a 20 „pouh˘ch“ osad. V pfiípadû

osady a obce Nová Pec je tento fakt dán tím,

Ïe na jejím území existovala fiada dal‰ích sídel,

která – na rozdíl od historické Nové Pece – ne-

zanikla. Pokraãovatelem osady Nová Pec je tak

víska Honnso, ov‰em skuteãné centrum obce

pfiedstavují Nové Chalupy. V ostatních pfiípa-

dech existuje na území osady také urãit˘ poãet

staveb s popisn˘m ãíslem jinde neÏ v prostoru

zaniklé vsi. A koneãnû 37 sídel nebylo nikdy

evidováno v Ïádné kategorii, ale ze sídelnû-ur-

banistického hlediska splÀují parametry vsi ãi

vísky.

Archeologicky hodnotná recentnû zaniklá sídla

a památková péãe

V nové Koncepci pÛsobení Národního pa-

mátkového ústavu na léta 2022–2026 jsou

v ãásti vûnované archeologii formulovány i teze

smûfiující k zájmu o archeologick˘ potenciál,

mj. „… dÛraz na predikci archeologického po-

tenciálu a pfiedcházení nevratn˘ch zásahÛ do

památkového fondu hmotného kulturního dû-

dictví archeologické povahy“.18 Proto mÛÏe b˘t

uÏiteãné pfiipomenout v˘‰e sumárnû shromáÏ-

dûná fakta právû v tomto kontextu, neboÈ kon-

cepãní péãe o dûdictví recentnû zanikl˘ch sídel

by mûla b˘t souãástí v˘‰e citovaného zámûru,

v jehoÏ rámci pfiedstavují rozsahem nezane-

dbateln˘ potenciál.

Hlavním cílem tohoto ãlánku je proto upfiení

pozornosti na 1 029 archeologizovan˘ch re-

centnû zanikl˘ch sídel, která dosud – aÏ na v˘-

jimky – zÛstávala mimo pozornost památkové

péãe, a otevfiení diskuse o dal‰ím pfiístupu

k nim, jejíÏ potfieba je vysoce aktuální. Ve vût-

‰inû takov˘ch území vytrvale postupuje sukce-

se, kdy sílící dfieviny sv˘m kofienov˘m systé-

mem situace pod zemí atakují, nelze ale

podcenit ani zájem o stavební ãinnost, neboÈ

se jedná pfieváÏnû o lokality v krajinnû atraktiv-

ním prostfiedí.
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� Poznámky

17 Karel Kuãa, Oblasti dochovan˘ch strukturálnû v˘raz-

n˘ch pluÏin v âeské republice, Zprávy památkové péãe

LXXIV, 2014, ã. 1, s. 34–49.

18 Koncepce pÛsobení Národního památkového ústavu

na léta 2022–2026. Anal˘za, cíle, implementace, Praha

2022, s. 75.

Obr. 5. âinov (Bochov), typick˘ obraz archeologicky dobfie

dochované zaniklé vsi. Foto: Karel Kuãa, 2016.

Obr. 6. âinov (Bochov), dochované substrukce staveb.

Foto: Karel Kuãa, 2016.



Klíãové jsou rozvahy o optimálních postu-

pech, respektive o základním pfiístupu k tomuto

archeologickému potenciálu. ZaslouÏí si v‰ech-

na zaniklá sídla památkovou ochranu formou

archeologické památkové rezervace, kulturní

památky ãi krajinné památkové zóny, nebo po-

staãí jejich podchycení jako území s archeolo-

gick˘mi nálezy nejvy‰‰í kategorie v rámci Stát-

ního archeologického seznamu a územnû

plánovacích podkladÛ obcí podle stavebního

zákona? O jejich archeologické hodnotû nemÛ-

Ïe b˘t pochyb, i kdyÏ u jednotliv˘ch lokalit 

pfiirozenû není stejná. Bude památková péãe

usilovat o zachování lokalit zanikl˘ch sídel

v nenaru‰ené podobû, nebo pfiipustí pfiípadnou

(tj. ãásteãnou) obnovu nûkter˘ch z nich, která

navíc uÏ v nûkolika pfiípadech (Ple‰, Pasovary

aj.) skuteãnû zaãala? Bude v takov˘ch pfiípa-

dech trvat na obnovení historické pÛdorysné

struktury, vãetnû napfiíklad parcelace intravilá-

nu, ãi dokonce hmotové struktury? A bude to

reálné v situaci, kdy se individuální v˘stavba

dnes fiídí principy, které s historickou tradicí

nemají vÛbec nic spoleãného? 

PfiedbûÏnû se zdá, Ïe památkov˘ potenciál

tûchto lokalit bude nejlépe uchován tím, Ïe se

lokality nebudou v˘raznû mûnit a zÛstanou tím,

ãím jsou dnes, tedy archeologickou situací

s memoriálním a pietním rozmûrem. Pfiípadné

nadzemní relikty by mûly b˘t vhodnou formou

konzervovány, náletová zeleÀ v rozumné mífie

redukována, s cyklick˘m opakováním takového

zásahu, coÏ samozfiejmû vyÏaduje základní ka-

pacity lidské i finanãní – napfiíklad tak, jak se

to jiÏ dnes dûje v západoãeské Horní Vísce

u BezdruÏic19 (obr. 7–10). Takov˘ postup je 

dÛleÏit˘ i z hlediska zachování podzemních re-

liktÛ.

Celou problematiku je tfieba fie‰it v úzké sou-

ãinnosti s oborem ochrany pfiírody a krajiny,

zvlá‰tû na území národních parkÛ, chránûn˘ch

krajinn˘ch oblastí i mal˘ch zvlá‰tû chránûn˘ch

území, kde jsou jakékoli niãivé zásahy povaÏo-

vány ze strany Agentury ochrany pfiírody a kraji-

ny za nepfiípustné (obr. 3). Podobné zásady by

se mûly uplatÀovat i ve vyhlá‰en˘ch pfiírodních

parcích. Jde tu také o otázku biodiverzity, která

není cizí ani památkové péãi, protoÏe se t˘ká

napfiíklad pfieÏívání ovocn˘ch stromÛ nebo je-

jich zplanûl˘ch jedincÛ i po desetiletích od záni-

ku stavební ãásti sídla. Takové stromy indikují

jeho intravilán. Ochranu dochovaného ãlenûní

pluÏiny by mohl zajistit institut krajinného rázu,

kter˘ je rovnûÏ v kompetenci oboru ochrany pfií-

rody a krajiny.

Mezi jin˘mi archeologick˘mi lokalitami mají

recentnû zaniklá sídla do znaãné míry specific-

ké postavení, odli‰né od vsí zanikl˘ch v dáv-

nûj‰ích dobách. Jejich pfiípadn˘ archeologick˘

v˘zkum není pfiíli‰ aktuální, protoÏe by odkryl

pfiedev‰ím to, co lze dobfie zjistit z map stabil-

ního katastru i mlad‰ích katastrálních map

a také z leteckého snímkování provedeného

v 50. letech 20. století ãi o málo dfiíve nebo

pozdûji. Toto snímkování zachytilo nûkteré ves-

nice dokonce v procesu destrukce, kdy domy

jiÏ nemûly stfiechy, ale stûny je‰tû stály, takÏe

podává relativnû podrobnou informaci také

o vnitfiních dispozicích (pÛdorysech) staveb

(obr. 20). 

Kompletní plo‰n˘ odkryv recentnû zaniklé

vsi se základy kostela, fary, pivovaru i jednotli-

v˘ch domÛ je od roku 2011 systematicky pro-

vádûn dobrovolníky z ãeské i nûmecké strany

v prostoru zaniklé Luãiny (Grafenried) v âes-

kém lese (obr. 15–17).20 Ta je naz˘vána „su-

detsk˘mi Pompejemi“ a je jiÏ i vybavena sou-

stavou informaãních panelÛ, z bavorské strany

k ní vede znaãená cesta v trase nûkdej‰í silni-

ce. Nad touto odkrytou vesnicí probûhla v fiíjnu

2021 otevfiená diskuse zástupcÛ NPÚ a AOPK

(CHKO âesk˘ les) v rámci spoleãného metodic-

kého workshopu, která dobfie ilustruje rozporu-

plné chápání takového poãinu.21 Tento pfiíklad

mÛÏe nej‰ir‰í vefiejnosti dobfie ukazovat, co se

vût‰inou skr˘vá pod povrchem takov˘ch lokalit

a proã si zaslouÏí ochranu. Samotn˘ odkryv je

ov‰em metodicky sporn˘ uÏ proto, Ïe bude vel-

mi nároãné odkryté substrukce a artefakty

chránit pfied rozpadem a naru‰ováním. Bylo by

v‰ak spoleãensky velmi problematické podob-

nou aktivitu odsuzovat, pokud obor památkové

péãe zatím nenavrhl pro tento typ archeologic-

kého potenciálu, vzbuzujícího oprávnûn˘ zájem

‰ir‰í vefiejnosti, koncepãní fie‰ení.

Komplexnûj‰í archeologick˘ v˘zkum nûkteré

zaniklé vesnice, kter˘ by dokázal nejen odkr˘t

její nejmlad‰í vrstvu (vãetnû recentních pfied-

mûtÛ kaÏdodenní potfieby), ale pfiedev‰ím iden-

tifikovat její vztah ke star‰ím etapám v˘voje,

zejména etapy stfiedovûké, je bezpochyby láka-

v˘. Takov˘ komplexní v˘zkum totiÏ nelze prová-

dût v Ïijící vesnici. Z hlediska aktuální právní

reality by v‰ak byl adekvátní zejména v situaci,

pokud by ‰lo o v˘zkum záchrann˘, tedy kdy by

lokalitû tak jako tak hrozil zánik. 

Úplné minimum, které obor památkové péãe

musí co nejrychleji vykonat, je dÛsledné pod-

chycení archeologicky cenn˘ch lokalit recentnû
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� Poznámky

19 Karel Kuãa, Horní Víska, in: Karel Kuãa et al., Historic-

ké kulturní krajiny âeské republiky, PrÛhonice 2020, 

s. 479–483.

20 Viz napfiíklad Zdenûk Procházka, Putování po zanikl˘ch

místech âeského lesa II. Tachovsko. Osudy 45 zanikl˘ch

obcí, vsí a samot = Wanderungen durch die verschwunde-

nen Ortschaften des Böhmischen Walds II. Bezirk Tachau.

Die Geschichte von 45 verschwundenen Dörfern, Weilern

und Einöden, DomaÏlice 2020.

21 Viz pozn. 1.

Obr. 7. Horní Víska (BezdruÏice), prostor zaniklé vsi udr-

Ïovan˘ péãí obãanského sdruÏení. Foto: Vûra Kuãová,

2017.

Obr. 8. Horní Víska (BezdruÏice), cesta lemovaná kamen-

n˘mi zídkami. Foto: Vûra Kuãová, 2017.
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zanikl˘ch vsí v rámci Státního archeologického

seznamu a pro úãely územnû analytick˘ch pod-

kladÛ (ÚAP), konkrétnû jevu ã. A016 (Území

s archeologick˘mi nálezy), ale téÏ ã. A011 (Ur-

banistické a krajinné hodnoty), aby takové plo-

chy byly správnû pfieneseny do územních plánÛ

dotãen˘ch obcí, tedy obcí ve smyslu Ïiv˘ch mu-

nicipalit, které si územnû plánovací dokumen-

taci musejí vytváfiet pro celé své administrativ-

ní území. Namátková kontrola totiÏ ukázala, Ïe

vût‰ina z tûchto lokalit ve Státním archeologic-

kém seznamu vÛbec nefiguruje (obr. 18, 19).

Pfiitom je to základní pfiedpoklad jak˘chkoli

úvah o jejich ochranû. Jde navíc o úkol plnû od-

povídající v˘‰e citované tezi o „predikci archeo-

logického potenciálu a pfiedcházení nevratn˘ch

zásahÛ do památkového fondu hmotného kul-

turního dûdictví archeologické povahy,“ kter˘

lze pro tento segment archeologického poten-

ciálu splnit velmi snadno a rychle.

Nad leteck˘mi mûfiick˘mi snímky z poloviny

20. století (s pfiípadnou pomocí map stabilního

katastru a se zohlednûním recentních zásahÛ)

je proto nutno vymezit (ãi upfiesnit, pokud exis-

tují) polygony jejich nûkdej‰ích intravilánÛ

(a dochovan˘ch pluÏin) a deklarovat je jako

území s archeologick˘mi nálezy nejvy‰‰í kate-

gorie. Podobnû lze postupovat samozfiejmû ta-

ké u torzálnû dochovan˘ch sídel, kde lze takto

vymezit buì cel˘ nûkdej‰í intravilán, nebo ales-

poÀ jeho ãást. 

Pfiíspûvek byl podpofien v rámci projektu Pro-

gramu MK âR na podporu aplikovaného v˘zku-

mu a experimentálního v˘voje národní a kultur-

ní identity NAKI II DG20P02OVV019 Praktické

pfiístupy k územní ochranû historické kulturní

krajiny.

Ing. arch. KAREL KUâA

karel.kuca@gmail.com

P fi í l o h a

Seznam 1 029 sídel zanikl˘ch v letech

1945–1989, jejichÏ archeologická situace je

dobfie nebo ãásteãnû dochována

Seznam je fiazen podle obcí s roz‰ífienou pÛ-

sobností (ORP), pro jejichÏ obvody se územnû

analytické podklady poskytují a vydávají. Zanik-

lá sídla s pravdûpodobnû dobfie dochovanou

archeologickou situací jsou odli‰ena *hvûzdiã-

kou, lokality bez tohoto symbolu jsou archeolo-

gicky dochovány ãásteãnû. Îivofiící „témûfi za-

niklá“ sídla (nad rámec 1 029 zanikl˘ch sídel)

jsou odli‰ena kurzívou. Tyto abecednû samo-

statnû fiazené skupiny sídel jsou oddûleny

symbolem teãky (•). Pozornost je vûnována

i dochování historického ãlenûní extravilánu,

tedy pluÏiny. Sídla, ve kter˘ch se podstatné

znaky pluÏiny dochovaly, jsou podtrÏena. Sídla

leÏící na území aktuálnû existujících vojen-

sk˘ch újezdÛ jsou v (závorce). Pro identifikaci

lokality v Integrovaném informaãním systému

památkové péãe, respektive Geoportálu NPÚ,

slouÏí kód CZ uveden˘ pfied jménem lokality.22

Tam jsou k dispozici rovnûÏ údaje o jejím sídel-

nû-urbanistickém charakteru, kategorii úfiední

evidence, v˘voji jména a dal‰í.

âechy

A‰

35278 *Altegrün, 55599 *Císafisk˘ Hamr,

35227 *Hinter Loch, 37757 *Horní Paseky,

35198 *Knallhütte, 35212 *Mäcklovy Domky,

24564 *Neuengrün, 21199 *Nové Domy,

11713 *Otov, 35185 *Zadní Nebesa •

35274 Dolní Nebesa, 38422 Dolní Trojmezí,

35283 Finke, 37744 Horní Trojmezí, 35264

Juchhe, 35215 Nové Mûsto, 35221 Schelder,

35222 Schwammenbach, 24816 Smrãina,

29318 ·títarsk˘ Vrch, 16206 ·títary, 29317

Tiefenreuth, 16996 Újezd • 25359 Galgen-

dorf, 6296 Kamenná, 28333 Vojenské Domky

Bílina

3820 Hetov, 12651 Pohradice

Broumov

25861 *Zábofi u Skal • 8351 Libná, 13676

Rejchartice

âeská Lípa

1858 *âerná Novina, 2807 *Dolní Novina,

3735 *Havraní, 3805 *Hefimánky, 4066 *Ho-

liãky, 4285 *Horní Krupá, 5991 *Jezová,

7285 *Kracmanov, 7595 *Kfiída, 9016 *Malá

Javorská, 11431 *Ol‰ina, 11794 *Palohlavy,

12969 *Proseã, 75249 *Schindelbusch,

16115 *·piãák • 45089 Buãina, 2810 Dolní

Okna, 3381 Dvorsko, 7112 Kostfiice, 26199

Nová Hospoda, 33985 Nov˘ Vlãí DÛl, 11316

Okna, 12993 Prosíãka, 977 Senná Brána,
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Obr. 9. Horní Víska (BezdruÏice), substrukce staveb. Foto:

Karel Kuãa, 2019.

Obr. 10. Horní Víska (BezdruÏice), mapa kamenn˘ch zí-

dek (ãerná), polních teras (hnûdá) a kfiíÏkÛ (ãervené body)

na území západnû od zaniklé Horní Vísky (území severo-

v˘chodnû od Horní Vísky nevyhodnoceno). Zpracoval: Ka-

rel Kuãa podle P. Holého (2006), 2020. Mapov˘ podklad

âÚZK.

� Poznámky

22 Aktualizovaná data CZ_RETRO z listopadu 2022, z ma-

pov˘ch aplikací zejména CZ_RETRO: https://geoportal.

npu.cz/webappbuilder/apps/38/. Kód CZ lze vyplnit pfií-

mo ve vyhledávacím políãku mapové aplikace geoportálu

pfii vybrané volbû vyhledávání „Lokality CZ_RETRO“. To

platí pro v‰echny mapové aplikace geoportálu, tedy nejen

pro aplikaci CZ_RETRO.

9 10



15412 StráÏov, 15822 Svébofiice, 19439 Îid-

lov, 54559 ÎiÏkÛv Vrch

âeské Budûjovice

12588 Podskalí

âesk˘ Krumlov

2 *Adámky, (341 *Beníkovice), (405 *Bez-

dûkov), (495 *Bílovice), (586 *Bláto), 635

*Bobovec, 876 *Bor‰íkov, (943 *Bozdova

Lhota), (1221 *Bfievni‰tû), 1232 *Bfiezí, 1315

*Bfiezovice, 1362 *Buãí, 1422 *Buchtice,

1661 *Cipín, 1893 *âerníkov, 2159 *âíÏkraji-

ce pod Chobolkou, 2316 *Dûto‰ín, 2428

*Dobrá Voda, 2521 *Dobfiín, 2642 *Dolní

Dlouhá, 2779 *Dolní Hraniãná, 2811 *Dolní

Okolí, 2860 *Dolní Pfiísahov, 2918 *Dolní

Svûtlá, 3390 *Dvofietín, 3507 *Frantoly,

(39649 *Gamsau), 42223 *Hadernthal, 3636

*Hajmín, 3835 *Hlásná, 4005 *HodoÀ,

30347 *Hodslav, 4166 *Horní Borková, 4205

*Horní Drkolná, 4333 *Horní Hraniãná, 4362

*Horní Okolí, 4405 *Horní Pfiísahov, 4467

*Horní Svûtlá, 4492 *Horní Ure‰, 4610 

*Hofiipná, 4648 *Hostínov, 4825 *Hradov˘,

4958 *Hfibítek, 20319 *Hubenov, 5081 *HuÈ-

sk˘ DvÛr, 5085 *Hvûzda, (5099 *Hvozd),

(5248 *Chlumany), (29668 *Chlumské Dom-

ky), 5525 *Chvalín, 5658 *Jankov, 5768 *Ja-

sánky, (5809 *Javofií), 6157 *JosefÛv DÛl,

6294 *Kamenná, 6366 *Kaplické Chalupy,

6367 *Kapliãky, 6951 *Kondratice, 6974

*Konrátov, 7224 *Kozí StráÀ, 7332 *Kramo-

lín, (7806 *Kvûtná), 7854 *Kyselov, 8156

*Lhota, 8227 *Lhotka, 8425 *Linda, 8427

*Lindské Chalupy, (8771 *Loutka), 8785 

*Lovû‰ice, 8787 *Lovû‰ické Rovné, 8799

*L‰tín, 29302 *Malá Bystrá, 9093 *Malé 

StráÏné, 9308 *Martínkov, (9732 *Mí‰Àany),

(9767 *MladoÀov), 9806 *Ml˘nec, 9818

*Ml˘nská, 9952 *Moravice, 65584 *Mofiic,

10080 *Muckenschlag, 10091 *Multerberg,

29179 *Multerberské Chalupy, 25195 *MÛ-

rov, 10145 *M˘tinka, 10658 *Nová Lhota,

(10803 *Nová Víska), 20229 *Nov˘ Stögen-

wald, (11158 *Nov˘ ·piãák), (11567 *Osí),

11894 *Pasovary, 12033 *Pernek, 21392

*Petrov, 12121 *Petfiejov, 12550 *Podolí,

18517 *Po‰lák, 12866 *Poustevná, (12942

*PraÏaãka), 35893 *Prostfiední Zvonková,

21596 *Raãín, (13378 *Raãín), 13549 *Rad-

vanov, 13683 *Rejty, 13912 *RoÏnov, 13996

*RÛÏov˘ Vrch, 14053 *RychnÛvek, (14198

*Sádlno), 14478 *Skalné, 21792 *Skláfie,

14584 *Skubice, 2832 *Star˘ Stögenwald,

(15264 *Star˘ ·piãák), 15291 *StûÏerov,

(15435 *Strouhy), (15491 *Stfiemily), 15863

*Svíba, 15979 *·afléfiov, (16010 *·avlova

Lhota), 16293 *Tatry, 16307 *Tûchlov, 16448

*Tisovka, (16957 *Uhlíkov), 17212 *Vadkov,

17236 *Valdov, 17248 *Valkounov, (17625

*Veselí), (17880 *Vitû‰ovice), (17881 *Vitû-

‰oviãtí Uhlífii), 18095 *Vojtín, (18224 *VraÏi-

ce), 18586 *Zábraní, (18609 *Zadní Bor),

18664 *Záhliní, 18692 *Záhofií, 18956 *Zá-

vratná, (19131 *Zlatá), 19183 *Zrcadlová

HuÈ, 19539 *Îumberk • 226 Bedfiichov, (2619

Dolní Brzotice), 58277 Dolní Drkolná, (4173

Horní Brzotice), 4604 Hofiiãky, (5581 Jablo-

nec), 5901 Jeni‰ov, 68673 Kanalhäuser,

6594 Klení, 7210 Kováfiovice, 24842 KozlÛv

Vrch, 7331 Kramolín, 7364 Krásná Pole,

7853 Kyselov, (8671 Lomek), 8688 Lopatné,

8800 L‰tín, 9214 MaÀávka, 10081 Muckov,

(11454 Ondfiejov), 11711 Otov, (12606 Pod-

vofií), (12684 Poleãnice), 13029 Provodice,

14003 Rybáfie, 14688 Slavkovice, 15078 Sta-

rá HuÈ, (29672 Star˘ Ondfiejov), 15736 Sván-

kov, 15785 Svatomírov, 16318 Tûchoraz,

17361 Velence, 42323 Velká Bystrá, 17491

Velké StráÏné, (17975 Vlãí Jámy), 18440 Vy-

soká, 22382 Zadní Zvonková • 221 Bednáfie,

756 Boletice, 2206 Dal‰í Lhota, 3769 Herber-

tov, 4193 Horní Dlouhá, 25750 Kle‰tín, 8499

Lipová, 9843 Mnichovice, 10262 Nahofiany

Dûãín

21197 *Nová Víska, 12793 *Popoviãky,

13278 *Ptaãí, 17490 *Velké Stínky, 18621

*Zadní Jetfiichovice • 69949 Lazy, 20957 Ma-

lé Stínky, 44976 Na Dlouhé ¤adû, 14577 Skfii-

vánãí, 14744 Sluková • 19561 Arnoltick˘ Bor,

44975 Horská Louka

Dobru‰ka

11900 *Pastviny • 17847 Víska

DomaÏlice

227 *Bedfiichov, 2695 *Dolní HuÈ, 49467

*Dolní Úpor, 3488 *Franãina HuÈ, 3509

*Franti‰ãina HuÈ, 3782 *Her‰tejnské Chalupy,

4126 *Horka, 4243 *Horní HuÈ, 5719 *Jan-

ská HuÈ, 6720 *KnûÏská, 7039 *Korytany,

7648 *KfiíÏová HuÈ, 7670 *Kubiãka, 8527

*Lískovec, 8528 *Lískovec, 3540 *Luãina,

9182 *Mal˘ Hor‰ín, 32010 *Mladé Korytany,

9800 *Mlynáfika, 10005 *Mostek, 10123

*Myslív, 10153 *M˘tnice, 43590 *Na Dra-

hách, 26223 *Na Stfiíbrnici, 11016 *Novo-

sedly, 11015 *Novosedly, 11180 *Nuzarov,

54135 *Paadorf, 27095 *Pila, 12270 *Ple‰,

13976 *Ru‰tejn, 13771 *RÛÏov, 14500

*Skláfie, 15753 *Svatá Anna, 16247 *·var-

cava, 17090 *Úpor, 17187 *Václav, 17511

*Velk˘ Hor‰ín, 18544 *Walddorf • 365 Bern-

stein, 8547 Li‰ãí Hora, 12236 Plánû, 31887

Plattenhäuser, 13218 Pfiíkfiice, 31951 Rabov,

14648 Slatiny, 15025 Sruby, 15076 Stará

HuÈ, 16109 ·nory, 43536 ·varcava, 17264

Valtífiov • 6051 Jindfiichova Hora, 12741 Po-

mezí, 14415 Sezemín, 15576 Studánky
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Obr. 11. Horní ·ebífiov (Ú‰tûk), zaniklá ves s mimofiád-

n˘m mnoÏstvím torzálních staveb. Foto: Karel Kuãa,

2019.

Obr. 12. Horní ·ebífiov (Ú‰tûk), torzo jedné z usedlostí.

Foto: Karel Kuãa, 2006.
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DvÛr Králové nad Labem

29345 *Radostné Údolí • 25637 âerven˘

Vrch, 31595 Konãiny, 7174 Kousky

Fr˘dlant

48177 Polní Domky, 48183 V Lukách,

18491 Vysok˘ • 29292 Nov˘ Krásn˘ Les,

70787 Zadní Strana

Hor‰ovsk˘ T˘n

15752 *Svatá Anna

Hofiovice

4843 *Hrachovi‰tû

Cheb

25586 *Boden, 646 *Boden, 2482 *Dob-

ro‰ov, 3057 *Doubrava, 7360 *Krásná Lípa,

9351 *Mattelberg, 10006 *Mostek, 11350

*Oldfiichov, 12746 *Pomezná, 13647 *Rath-

sam, 3469 *Rybáfie u Libé, 21934 *Stupice,

48262 *Svatá Anna, 29267 *Tû‰ovsk˘ Vrch,

18499 *V˘spa • 776 Bor, 3294 Dubina,

3862 Hleìsebe, 5829 Jedliãná, 44069 Kron-

dorfské Chalupy na Kopci, 44020 Lesní Chalu-

py, 44052 Ludabrunn, 11370 Oldfii‰ská,

43980 Paliãsk˘ Pahorek, 14802 Smrãí,

15203 Starost, 15819 SvaÏec, 16582 Trpû‰,

29330 Tfiídvofií, 17145 Úval, 17186 Vackovec,

17532 Velk˘ Rybník, 22530 Îdirnice, 19474

Îírnice • 1160 Brtná, 2327 Dûvín, 15659 Su-

chá

Chomutov

3531 *Gabrielina HuÈ, 6523 *Kienhaid,

9407 *Menhartice, 12652 *Pohraniãní,

15386 *StráÏ • 6025 Jilmová, 10324 Nebo-

vazy, 12464 PodhÛfií, 21739 Satzung, 44458

Stará Stranná, 16915 Úboãí, 18430 Vysoãany

•2287 Denûtice, 4062 Holetice, 7862 K˘‰ovi-

ce

Jablonec nad Nisou

5937 *Jestfiabí • 48133 Hájek • 24543

Kristiánov, 15809 Svat˘ KfiíÏ

Jaromûfi

3729 Havlov

JindfiichÛv Hradec

2326 *Dûtfii‰, 40215 *Jitra, 7128 *Ko‰lák,

7134 *Ko‰Èálkov, 7726 *Kuní, 9833 *Mnich,

40212 *Nov˘ Ml˘n, 12031 *Pernárec, 13571

*Rajchéfiov, 13764 *Romava, 15142 *Staré

Hutû • 11224 Obora •32099 Pran‰láky

KadaÀ

2584 *Dolina, 2676 *Dolní HalÏe, 3426

*EmanuelÛv DvÛr, 26292 *Fabrovy Chalupy,

3643 *Hájovna, 7736 *Kunov, 42069 *Mari-

ánské Údolí, 9564 *Mikulovice, 10813 *Nová

Víska u Doma‰ína, 56810 *Obrovice, 11927

*Pavlov, 73450 *Pavlovské Chalupy, 12524

*Podmilesy, 12850 *Potoãná, 13974 *Ruso-

vá, 16969 *Úho‰È, 18471 *Vysoké, 19224

*Zvoníãkov • 1575 Bystfiice, 29313 Echet,

17572 Vernéfiov • 6959 Konice, 7152 Kotli-

na, 17752 Vidolice

Kaplice

104 *Babí, 628 *Bludov, 645 *Boãkov,

765 *Boly, 1641 *Cetviny, 2716 *Dolní Kali‰-

tû, 24807 *Dolní Koryta, 2858 *Dolní Pfiíbra-

ní, 3203 *Drochov, 3728 *Havlov, 4114 *Ho-

ra, 48520 *Horní Koryta, 29684 *Horní
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Obr. 13. LaÏí‰Èko (Prachatice), ves s radiální pluÏinou na

ortofotomapû z roku 1950. Zdroj: âÚZK.

Obr. 14. LaÏí‰Èko (Prachatice), zachovalé ãlenûní pluÏiny

je nejv˘raznûj‰í stopou zaniklé vsi v dne‰ní krajinû. Zdroj:

âÚZK.
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Mal‰e, 5716 *Janovy Hutû, 5912 *Jermaly,

6121 *Jitronice, 32107 *Klepná, 6665 *Klo-

panov, 7800 *Kvasov, 7816 *KvûtoÀov, 8496

*Lipoltov, 9562 *Mikulov, 69899 *Mitterber-

ger, 9768 *MladoÀov, 10327 *Nebfiehov,

10593 *NiÏ‰í Hodonice, 31900 *Nov˘ Hamr,

11204 *Obecní, 11920 *Pavlina, 12209 *Pivo-

nice, 12740 *PolÏov, 13103 *Pfiední Kruhová,

21566 *Pfiibyslavov, 13617 *Rapotice, 13738

*Rojov, 14308 *Sedlíkov, 14514 *Sklenûné

Hutû, 14598 *Skupeãné, 24566 *Star˘ Ho-

land, 29689 *Steindörfel, 29692 *StodÛleck˘

Vrch, 15991 *·ance, 16714 *Tfie‰Àovice,

17400 *Velí‰ka, 18999 *Zbraslav, 29825

*Zlatá Kti‰, 19435 *Îibfiidov • 321 Benãice,

29691 Beran, 4266 Horní Kali‰tû, 4403 Horní

Pfiíbraní, 5490 Chudûjov, 5684 Janova Ves,

5841 Jednoty, 6090 Jifiice, 8155 Lhota, 8841

Ludvické Hory, 49985 Malé Kufií, 9189 Mal˘

Jindfiichov, 9553 Mikoly, 9615 Milíkov, 9936

Mora‰ov, 31901 Pohnholz, 21567 Pfiibyslavov,

29683 Rusterhäuser, 14347 Sejfy, 42362

Schwarzviertel, 15433 Strouha, 15474 Stfiel-

cÛv DvÛr, 15513 Stfiíbrné Hutû, 32011 Svat˘

Vít, 15881 Sviníhlavy, 15900 Svitanov, 16139

·tûdrkov, 29687 Tereziny Hutû, 69254 Tichá,

16964 Uhli‰tû, 22176 Velenov • 9186 Mal˘

Chuchelec, 13191 Pfiibyslav, 14915 Sosnice,

15804 Svat˘ Kámen, 18362 V‰emûfiice

Karlovy Vary

(1261 *Bfiezina), (2354 *Dlouhá), (2397

*Dlouh˘ Luh), (3040 *Donín), (3106 *Doupov-

ské Mezilesí), 3251 *Dfievohryzy, (3809 *Hefi-

manov), (3921 *Hluboká), (4063 *Holetice),

(4116 *Hora), (4323 *Horní Lomnice), 20237

*Horní Valov, (4796 *Hradi‰tû), (4957 *Hrzín),

(5017 *Humnice), (5035 *HÛrka), 5787 *Ja-

vorná, (5922 *JeseÀ), (6046 *Jindfiichov),

(6081 *Jírov), (6979 *Kopáãov), 31844 *Kos-

telní Horka, (73528 *Kostelní Radnice), (7233

*Kozlov), (8495 *Lipoltov), (8605 *Litoltov),

(8652 *Lochotín), (9023 *Malá Lesná), (9117

*Male‰), 9294 *Martice, (9312 *Martinov),

(9401 *Mûlník), 9799 *MlyÀany, (9819 *Ml˘n-

ská), (11376 *Ole‰ka), (11622 *Ostré),

(11899 *Pastviny), (11898 *Pastviny), 11970

*Pûãkovice, (12069 *Petrov), (12916 *Pra-

chomety), (13471 *Radnice), (13649 *Rati-

bofi), (13993 *RÛÏová), (14100 *¤ednice),

14523 *Skoky, (15112 *Stará Ves), 49999

*StichlÛv Ml˘n, (16323 *Telcov), 16332 *Te-

leã, (16380 *Tû‰), 16429 *Tis u Luk, (16473

*Tocov), (16534 *Trmová), (16782 *Tunkov),

26136 *V Dolíãku, (17428 *Velká Lesná),

(17840 *Víska), (18786 *Zak‰ov), (19344

*Îebletín) • (3105 Doupov), (9464 Mûtika-

lov), 41912 Ovãín, 21680 Rozporenské Chalu-

py, (24638 Sedlec), 54423 Schindelhäuser,

(22089 Tfiídomí), (19294 Îìár) •5866 Jelení,

9181 Mal˘ Hlavákov, 11054 Nov˘ DvÛr

Klatovy

29560 *Bärenloch, 29615 *Ferdinandov,

26347 *Günthrovy Dvory, 55273 *Harrerovy

Dvory, 5129 *Hynkovice, 43457 *Jezerní Cha-

lupy, 35826 *Kreikerhöfe, 35818 *Kriegrovy

Dvory, 7653 *KfiíÏov˘ Vrch, 32018 *LindlÛv

DvÛr, 8545 *Li‰ãí, 29579 *Muckenhöfe,

43391 *Na Kopci, 35819 *Ol‰inské Dvory,

27611 *Osserhütte, 26355 *Paseka, 35820

*Seidlovy Dvory, 43372 *Schwarzbartlovské

Dvorce, 29580 *Spirkenhöfe, 26381 *Staré

Hutû, 18618 *Zadní Chalupy, 22548 *Îeliv •

2245 Debrník, 28494 Dürnbrunn, 35817 Ger-

lovy Dvory, 5087 Hvûzda, 26350 Nov˘ Brunst,

29561 Ober Hütten, 43393 Pustina, 31947

Stará Pamferova HuÈ, 26363 Staré Hutû,

26351 Star˘ Brunst, 39565 Storn, 29562 Un-

ter Hütten, 22380 Zadní Fleky, 19123 ZhÛfií •

13509 Rado‰ín

Králíky

68742 *Griesdörfl, 4227 *Horní Hedeã

Kralovice

48846 *Ovãí Hora, 13379 *Raãín • 26254

Dlouhá Louka

Kraslice

1336 *Bfiidlová, 1849 *âerná, 44314 *Hor-

ní Stfiíbrná, 29331 *Hory, 5817 *Javofiina,

48911 *Menclovy Domy, 33768 *Ml˘nské

Chalupy, 10292 *Nancy, 13279 *Ptaãí,

15063 *Stará • 44287 âtyfidomí, 44295 Heid-

häuser, 30000 Horní Milífie, 58445 Horní Obo-

ra, 44333 HuÈsk˘ Vrch, 5151 Chaloupky,

68616 Kamenn˘ Îleb, 68612 Möschelhäuser,

53968 Rájec, 13762 Rolava • 10759 Nová

Ves, 17261 Valtéfiov

Kutná Hora

48634 Cihelna

Lan‰kroun

20739 Kulina, 81936 Schöberleberg,

47298 Valtefiick˘ Oddíl

Liberec

38170 *Chrastina, 7737 *Kunová

Litomûfiice

4472 *Horní ·ebífiov, 15205 *Starosti

Litomy‰l

25558 *Mo‰novy

Litvínov

44714 Svídnick˘ Ml˘n, 19095 Zelen˘ DÛl •

13955 Rudolice v Horách
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Obr. 15. Luãina/Grafenried (PobûÏovice), odkryv torza

kostela sv. Jifií. Foto: Karel Kuãa, 2021.

Obr. 16. Luãina/Grafenried (PobûÏovice), odkryv dolní

ãásti vsi v okolí pivovaru. Foto: Karel Kuãa, 2021.
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Louny

68787 *Hrádeck˘ DÛl

Lovosice

2986 *Doly

Mariánské Láznû

1617 *Cech Svatého Víta, 19978 *Dolní

Lazy, 14497 *Skelné Hutû, 14627 *Slatina,

15818 *Svat˘ Vojtûch • 41858 Finkenmühle,

41850 Kyks, 25014 Nov˘ Sangerberg •

37086 Hol‰tejn, 10557 Nezdice, 18429 Vyso-

ãany, 18442 Vysoká

Mladá Boleslav

24764 *Such˘ Les • 18277 Vrchbûlá

Most

15356 Stránce

Nové Mûsto nad Metují

3031 *Domkov

Nov˘ Bor

29298 *Kunratické Polní Domky • 45031

Kováfisk˘ Vrch, 45028 Mezi Lesy

Nymburk

58941 Skalka

N˘fiany

17068 Umífi

Ostrov

81 *Arnoldov, 812 *Borek, 2132 *âinov,

48612 *Dolní Kaff, 3679 *Hanu‰ov, 37835

*Himl‰tejn, 29341 *Horní Svatobor, 8033

*Léno, 8546 *Li‰ãí Díra, 12149 *Pila, 12186

*Pískovec, 12257 *Plavno, 12773 *Popov,

13862 *Rozhraní, 18275 *Vrch • 627 Blud-

ná, 3608 Háje, 48610 Horní Kaff, 44360 Le-

sík, 8863 Luhy, 10125 Myslivny, 48611 Stfied-

ní Kaff, 16118 ·piãák, 44358 Totenbach,

18304 Vr‰ek • 14080 RyÏovna

Podbofiany

72395 *Berghäuseln

Poliãka

36489 *Polsko

Praha

35545 Hliník, 31972 Mrázovka, 35492 Na

Krejcárku, 35543 U Bulovky

Prachatice

42 *Altrichterwald, 1122 *Brod, 1687 *Cud-

rovice, 2395 *Dlouh˘ Bor, 2901 *Dolní SnûÏná,

36536 *Grandlhäuser, 4181 *Horní Cazov,

4449 *Horní SnûÏná, 6141 *Jodlovy Chalupy,

6344 *Kam˘k, 7667 *Kti‰ka, 7935 *Láz, 9152

*Malonín, 29670 *Markhäuser, 9589 *Mile‰i-

ce, 10671 *Nová Pec, 10977 *Nové Údolí,

32200 *Nov˘ Kfii‰Èanov, 36557 *Nußdor f,

11613 *Ostrá Hora, 12089 *Petrovice,

12245 *Planská, 40927 *Putín, 21614 *Ra-

doÀ, 13554 *Radvanovice, 13831 *Rovence,

26450 *Sedmidomí, 15083 *Stará HuÈ,

36564 *V Luhu, 18536 *Vy‰n˘, 29669 *Zad-

ní Krásná Hora • 1692 Cvrãkov, 26468 Dubí,

40956 Fritzovy Domky, 7651 KfiíÏovice, 7992

LaÏí‰Èko, 36525 MÛstek, 40100 Na Kopci,

29671 Na Spálenci, 29674 Nové Chalupy,
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Obr. 17. Luãina/Grafenried (PobûÏovice), hfibitov. Foto:

Karel Kuãa, 2021.

Obr. 18. V âeském lese mezi ·varcavou a Luãinou není

prakticky Ïádná recentnû zaniklá ves (ãerné body) podchy-

cena ve Státním archeologickém seznamu jako cenná loka-

lita. Mapov˘ podklad: SAS NPÚ, CZ_RETRO.
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11754 Ovesná, 48554 Pfiední Krásná Hora,

14395 Seníky, 14950 Spálenec, 18034 Vlta-

va • 32 Albrechtovice, 4696 HouÏná, 10020

Mo‰na, 10883 Nové Chalupy, 15305 Stögro-

va HuÈ, 16687 Tfiebovice

Pfiíbram

27149 *Pfiední Zábûhlá • 27954 Skelná

HuÈ, 18505 Vystrkov • 17349 Velcí

Rokycany

6898 *Kolvín • 11779 PadrÈ, 48503 Zadní

Zábûhlá

Rumburk

37157 *Dolní Kunratice, 3528 *Fukov,

18611 *Zadní Doubice • 3689 Harrachov,

59598 Kunratick˘ Podíl, 22575 Nová Krásná

Lípa, 29854 Nov˘ Fukov, 34059 Nov˘ Lerchen-

feld • 8544 Li‰ãí

Rychnov nad KnûÏnou

59 *Anenská HuÈ, 263 *Bûlá, 318 *Benát-

ky, 1493 *Bukov˘, 9047 *Malá Strana, 17982

*Vlãinec, 25911 *Vysok˘ Kofien • 6858 Kola-

va, 11644 Ostrov, 12763 Popelovsk˘ DÛl,

14065 R˘nek, 16447 Tisovec • 3583 Hadi-

nec, 12563 Podolí, 17201 Václavova Seã

¤íãany

21565 *Pfiibyslavice

Sokolov

921 *Bo‰ífiany, 2144 *âistá, 19979 *Dolní

Îitná, 4233 *Horní Hluboká, 7363 *Krásná Lí-

pa, 8042 *Leopoldovy Hamry, 8280 *Libava,

9593 *Mile‰ov, 11646 *Ostrov, 11858 *Pa-

seka, 26499 *Skelná HuÈ, 14816 *Smrko-

vec, 18186 *Vranov, 44156 *Zadní Domy •

73274 Ansbach, 29349 Ebmeth, 29350 Ehr-

lich, 32530 Grundhäuser, 20227 Horní Îitná,

56806 Lobzy, 9261 Markvarec, 9628 Milífie,

59783 Pustina, 13973 Rusov, 44256 Schön-

feldsk˘ Lán, 15570 Studánka, 44270 Stude-

ná Voda, 16830 T˘mov • 7807 Kvûtná

Stfiíbro

2836 *Dolní Plezom, 7347 *Krasíkov, 18705

*Záhofií

Su‰ice

31949 *Bernstein, 412 *Bezdûkov, 85152

*Brenntehäuser, 32037 *Buzo‰ná, 1555

*Bystrá, 2718 *Dolní Kamenec, 59864 *Dol-

ní Lídlovy Dvory, 26403 *Dolní Zelená Hora,

27123 *Formberg, 26373 *Horeãky, 4140

*Horky u Srní, 20216 *Horní Kamenec, 5039

*HÛrka, 31894 *Kaltenbrunn, 26320 *Kubíã-

kÛv DvÛr, 26362 *LuÏná, 26402 *Mühlspreng,

10691 *Nová Studnice, 12328 *Plzenec,

12743 *Pomezí, 12871 *Poustka, 12947

*Preisleiten, 37178 *Prostfiední Pa‰tû, 26359

*Pfiední Pa‰tû, 26324 *Radkov, 13618 *Rapo-

tice, 26368 *Rovina, 26408 *Schätzova MyÈ,

26374 *ScherlÛv DvÛr, 26401 *Sonnberg,

29614 *Stará HÛrka, 61082 *Staré Hutû

u Pa‰tí, 21964 *Svat˘ Moufienec, 26360 *Vej-

sluník, 26331 *Zadní Pa‰tû, 27212 *Zeleno-

horská HuÈ, 19290 *Îdánov, 26372 Bor •

19715 Bo‰ov, 37201 Flusárna, 30585 Frau-

enthal, 26325 Gruberg, 26497 Horní Zelená

Hora, 31941 Mal˘ Babylon, 26370 Paseka,

26353 Seeberg, 26369 Skelná, 29593 Sova,

24743 Spáleni‰tû, 15302 StodÛlky, 26329

·mídlÛv DvÛr, 32148 Tetov, 16583 Trpû‰ice,

17502 Velk˘ Bor, 32147 Vchynice, 26375 Vy-

soké Lávky, 18617 Zadní Chalupy, 26376 Zad-

ní Chalupy, 26404 Zelenohorsk˘ DvÛr, 29616

Zettlova HÛrka, 19122 ZhÛfií, 26396 Zlatá

Studna • 6816 Horní Kochánov

Tábor

42752 Losy

Tachov

206 *BaÏantov, 699 *Bohuslav, 798 *Bore-

ãek, 1612 *Caltov, 2032 *âeská Ves, 2056

*âeské Nové Domky, 3006 *Domaslaviãky,

4512 *Horní Víska, 4858 *Hraniãky, 5630 *Ja-

lov˘ DvÛr, 5832 *Jedlina, 25615 *Josefovo Údo-

lí, 6286 *Kameniãka, 29386 *Kolerka, 41691

*Ml˘nské Domky, 10649 *Nová HuÈ, 11004

*Novohradsk˘, 11896 *Pastvina, 11935 *Pav-

lova HuÈ, 12747 *Pomezná, 12806 *Pofiejov,

31916 *Stará Sklárna, 15464 *Stfieble,

15756 *Svatá Apolena, 15799 *Svat˘ Jan,

17916 *Vítovice, 18531 *V˘‰kovice, 22383

*Zadní Îìár • 41737 Francovy Domky, 41685

Hamerské Domky, 4862 Hraniãná, 41748 Li‰-

ãí Díra, 8828 Luãina, 9633 Milkov, 24862

Ml˘nské Domky, 41740 Na Spálenci, 18627

Neu Donhausen, 41751 Nov˘ Kohling, 11947

PavlÛv Studenec, 41738 Pfiední Chalupy,

13114 Pfiední Zahájí, 26093 Schönwaldská

Sklenná HuÈ, 14503 Skláfie, 15319 Stoupa,

29369 ·ance, 17695 Vûtrov, 18644 Zadní Za-

hájí, 19148 Zlat˘ Potok, 19346 Îebráck˘ Îìár

• 1248 Bfiezí, 3616 Háje, 28485 Mnichovství

Tanvald

6210 *Kälberbach

Teplice

6788 *Kocourkov, 10769 *Nová Ves,

37467 *Oldfii‰sko-Grünwaldská Lada, 26566

*Pfiední Cínovec • 3557 Habartice, 8966

Mackov, 9884 Mohelnice, 11368 Oldfii‰,

11901 Pastviny, 70633 Vápenice

Trhové Sviny

5827 *Jedlice, 8849 *LuÏná, 10150 *M˘ti-

ny • 21428 Nové Hutû • 7421 Krãín, 17708

Vevefií

Trutnov

2244 *Debrné, 6085 *Jirsk˘ DÛl, 14509

*Sklenáfiovice, 17575 *Vernífiovice, 18578

*Zábofi u Janovic • 37488 Kaiserstücken,

29335 Ovãárna • 15697 Such˘ DÛl

TfieboÀ

7749 *Kun‰ach, 10723 *Nová Ves u Kliko-

va, 29702 *Rybné • 29700 Blata, 42667 Bu-

kovky

T˘n nad Vltavou

1252 *Bfiezí u T˘na nad Vltavou

Ústí nad Labem

128 *Babiny u Libû‰ic, 29287 *Hladov,

4297 *Horní Les, 6277 *Kamenice, 11075

*Nov˘ DvÛr, 15075 *Stará Homole, 17889

*Vitín, 18827 *ZaluÏany • 10278 Nakléfiov,

17386 Velichov, 17696 Vûtrov

Vimperk

1310 *Bfiezová Lada, 2627 *Dolní Cazov,

2920 *Dolní Svûtlé Hory, 33036 *Farbenhäu-

ser, 41113 *Haselberg, 3737 *Havránka,

4469 *Horní Svûtlé Hory, 4712 *Hrabická La-

da, 5069 *HuÈ pod Boubínem, 37973 *Cha-

loupky, 29660 *Josefsthal, 6736 *KníÏecí Plá-

nû, 9445 *Mûstská Lada, 9652 *Milov, 9861

*Modlenice, 11856 *Paseka, 49996 *Pfiední

StodÛlky, 14223 *Samoty, 26410 *Sklenné

Hutû, 26328 *Stüberhäuser, 26465 *·erav-

ská HuÈ, 49997 *Zadní StodÛlky • 1366 Buãi-

na, 60418 âeské Chalupy, 5082 HuÈsk˘ DvÛr,

41058 Nová Polka, 12716 Polka, 12936 Pra-

vûtínská Lada, 13368 Raãí, 14426 Silnice,

14636 Slatina, 15890 Svinná Lada, 16246

·vajglova Lada, 18737 Zahrádky, 19084 Zele-

ná Hora • 1856 âerná Lada, 24659 Hrabûcí

HuÈ, 12759 Popelná, 16059 ·indlov

Vla‰im

8284 *Libãice, 19436 *Îibfiidovice

Votice

21626 *Ramena

Îatec

5047 *HÛrky

Morava

Daãice

8109 *Lé‰tnice
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Lipník nad Beãvou

14430 Símfie

Mohelnice

11877 Paseky

Moravská Tfiebová

11005 *Novosady • 1275 Bfiezinka

Nov˘ Jiãín

49201 Zámeãek

Olomouc

(1843 *âermná), (5939 *Jestfiabí), (9329

*Mastník), (9655 *Milovany), 10472 *Nepfii-

vaz, (10782 *Nová Ves nad Odrou), (10927

*Nové OldfiÛvky), (11371 *Olejovice), (11414

*Olovûná), 13614 *Rano‰ov, (13960 *Rudol-

tovice), 74110 *¤íka, (14775 *Smilov),

(16935 *Údolná), (17294 *Varho‰È), (18080

*Vojnovice) • (34211 Bûlidlo), (3807 Hefimán-

ky), (31989 Hühnerberg), 27765 Kyjanice,

(49718 Lysá Hora), (17444 Velká Stfielná)

Ostrava

38839 Podvr‰í

R˘mafiov

23566 *Morgenland, 28487 *Pastviny •

13991 RÛÏová

Svitavy

10105 *Muzlov • 7313 Královec

·ternberk

252 *Bûlá • 15120 Stará Voda

·umperk

8 *Adamov, 49301 *Bída, 6153 *Josefová,

29377 *Krondörfel, 14505 *Sklená, 49344

*Smrãina, 15911 *Svobodín, 24290 *Valbefii-

ce, 24738 *Zadní Alojzov, 24346 *Zajeãí •

22840 Cibulka, 29393 Kosafie, 29378 Kriste-

nov, 12923 Prameny, 29488 Star˘ Kopec,

16245 ·vagrov

Tfiebíã

22631 Hefimanice, 8477 LipÀany, 14558

Skryje

Zábfieh

26677 Dolní Ml˘nice

Znojmo

55432 *Devût Ml˘nÛ • 5822 Jeãmeni‰tû

Slezsko

Bruntál

5 *Adamov • 29461 Bärenwinkel, 49235

Skfiivánãí Pole

Jeseník

63 *Annín, 4856 *Hraniãky, 4861 *Hraniã-

ná, 4974 *Hfiibová, 6142 *Johanka, 6317

*Kamenné, 13983 *RÛÏenec, 31488 *U ·i‰-

ky • 3538 Gotar tovice, 23670 Nov˘ DvÛr,

11921 Pavlinka, 18906 Zastávka • 23192 Ja-

vorná, 27012 Schwarzeberghäuser

Karviná

71067 Bendovka, 58321 Dûlnická Kolonie,

29528 Katefiina

Krnov

62710 *Dolní Ves, 6450 *Ka‰nice, 23353

*Kraví Hora, 9210 *Mal˘ Val‰tejn, 12006

*Pelhfiimovy 15609 *Studnice, 29366 *Závsí

• 55045 Kampeliãka, 26998 Kotel • 11105

Nov˘ Les, 19187 Ztracená Voda, 19494 Îivo-

tice

Opava

9372 *Medlice, 9958 *Moravská Harta •

6514 Kerhartice

Vítkov

1236 Bfiezí, 8086 Lesy
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Obr. 19. Pofiejov (Tachov), pfiíklad zaniklé vsi, která je ve

Státním archeologickém seznamu podchycena jako území

s archeologick˘mi nálezy nejvy‰‰í kategorie, její polygon

v‰ak vyÏaduje upfiesnûní na základû ortofotomapy z polovi-

ny 20. století. Mapov˘ podklad: SAS NPÚ, âÚZK.

Obr. 20. Lomek (Chval‰iny), ves zachycená leteck˘m

snímkováním v polovinû 20. století v procesu destrukce,

takÏe jsou dobfie ãitelné dispozice v‰ech staveb. Zdroj:

âÚZK.

19 20
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Obr. na 1. stranû obálky – PozÛstatky hospodáfiského dvora ·umburk (·umná) u Klá‰terce nad Ohfií. 

Foto: Karel Kuãa, 2021.

Obr. na 2. stranû obálky – âinov (Bochov), pozÛstatky hfibitova u zaniklého kostela. 

Foto: Karel Kuãa 2016.

Obr. na 4. stranû obálky – Luãina/Grafenried (PobûÏovice), hfibitov. Foto: Karel Kuãa, 2021.

Obr. u editorialu –  Podlesí, ãást obce PotÛãky, státní hranice, Kru‰né Hory, okres Karlovy Vary. 

Foto: Lubor Ferenc, 2020 (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0).


