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1.

Úvod
Téma diplomové práce je mapování historického osídlení Drahanské

vrchoviny. Což je lesnatá oblast nacházející se na SV od Brna. Je vymezena
geomorfologickým celkem Drahanská vrchoviny, který se dále dělí na tři odlišné
části. Nejzajímavější je Moravský kras, ve kterém se nachází stejnojmenná
CHKO. Území celé vrchoviny je vysoce zalesněné, na některých místech
s původním složením porostu. Bylo to právě pestré přírodní bohatství, které sem
přivádělo osadníky v různých historických obdobích. Kontinuita jejího osídlování
je dlouhá a v některých ohledech specifická. Potvrzují to archeologické nálezy
např. z jeskyní Moravského krasu, které lidé využíval jako obydlí. Následná etapa
osídlování vrchoviny, spojená s těžbou nerostných surovin, byla předzvěstí
prudkého rozvoje osídlení na tomto území v době středověké kolonizace.
V dalším období, ale dochází k významné redukci pročtu sídel založených ve 13 a
14. století.
Téma bylo vypsáno katedrou geografie a rozhodl jsem se pro něj z důvodu
pozitivního vztahu k danému regionu a problematice historie, dané opakovanou
účastí na archeologickém výzkumu. Dávalo mi možnost blíže se seznámit s tímto
přitažlivým územím a hlavně s vývojem, který měnil jeho krajinu. Zamyslet se
nad příčinami takového procesu. Velmi zajímavý shledávám terénní výzkum,
který v sobě zahrnuje i něco objevitelského.
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2.

Cíl práce
Cílem diplomové práce je mapování lokalit historického osídlení Drahanské

vrchoviny. Toho bude dosaženo na základě vlastního terénního výzkumu, kterému
předchází studium odborných současných i historických pramenů týkajících se
dané problematiky. Součástí teoretické přípravy na terénní mapování budou i
konzultace s pracovníky odborných institucí. Nashromážděné dostupné informace
z literatury, ověřené terénním výzkume budou uspořádány v textové části
práce, přiložené fotodokumentaci a tématické mapě. Dalšími prvky přibližujícími
řešené téma budou vložené tabulky a obrázky. Práce bude podrobně zaměřena na
období středověké kolonizace v daném území, která nejvíce změnila krajinu
Drahanské vrchoviny a vytvořila základ pro sídelní strukturu daného území. Dále
bude zpracováno období, kdy byla vysídlena velké části zájmového území
v souvislosti s budováním vojenského cvičiště pro německou armádu v období
druhé světové války..
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3.

Metody a postup zpracování
K orientaci v tématu diplomové práce bylo nejdříve nutné prostudovat

odbornou

literaturu.

Následná

konzultace

s

odborníkem

z Národního

památkového ústavu v Olomouci Mgr. Šlézarem a archeoložkou Muzea
Vyškovska Mgr. Rybářovou, přispěla k hlubšímu porozumění problematiky a
seznámení se s novými poznatky výzkumů vztahujícími se k dané tématice. Byla
mi také doporučena a poskytnuta literatura důležitá k doplnění práce.
Dalším krokem bylo sestavení a utřídění informací o historických sídlech na
vymezeném území.
Významnou součástí diplomové práce je terénní výzkum, který měl ověřit
informace získané během studia literatury a konzultacemi s pracovníky odborných
institucí. Tato metoda byla základní pro bližší poznání zájmového území. Vlastní
terénní výzkum byl v tomto regionu proveden v období leden až duben 2008.
Fotodokumentace pořízená na konkrétních lokalitách, zachytila současný stav
reliktů osídlení a přilehlé krajiny. Toho mohlo být dosaženo jen na základě
podrobného studia mapových podkladů.
Textová část diplomové práce byl zpracována v textovém editoru
Microsoft® Office Word 2003, vložené tabulky byly zhotoveny v tabulkovém
procesoru Microsoft® Office Excel 2003.
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4.

Vymezení zájmového území
Zájmové území Drahanské vrchoviny bylo vymezeno na základě

geomorfologického členění podle Demka a kol. (2006). Geomorfologický celek
Drahanská vrchovina sousední s celky: na J s Dyjsko - svrateckým úvalem a
Vyškovskou bránou, na V s Hornomoravským úvalem, na SV se Zábřežskou
vrchovinou, na Z s Boskovickou brázda a Bobravskou vrchovinou.
Jedná se o pestré a lesnaté mnohotvárné území nacházející se SV od Brna,
oválného tvaru, které měří ve směru S - J 50 km a V - Z v nejširším místě 40 km.
Mj. se zde nachází nejvýznamnější krasové území v ČR – Moravský kras.

Obr. 1: Zvýrazněný geomorfologický celek Drahanská vrchovina

Převzato: Demek a kol. 2006
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5.

Fyzickogeografická charakteristika
5.1.

Geomorfologická charakteristika

Geomorfologický

celek

Drahanská

vrchovina

je

součástí

vyšší

geomorfologické jednotky: podsoustavy Brněnské vrchoviny, soustavy Česko moravské a provincie Česká vysočina.
Nižší geomorfologické jednotky Drahanské vrchoviny jsou podcelky:
Adamovská vrchovina, Konická vrchovina a Moravský kras.

Drahanská vrchovina představuje geomorfologický celek v SV části
Brněnské vrchoviny. Jedná se o členitou vrchovinu oválného půdorysu, s plochou
1 178,68 km2, se střední nadmořskou výškou 462,8 m n.m. a středním sklonem
5o20‘. Nejvyšším bodem vrchoviny jsou Skalky vysoké 734,7 m n. m, které se
nacházejí JV od Benešova v podcelku Konická vrchovina. Drahanská vrchovina
je budována ve V části spodnokarbonskými drobami, břidlicemi a slepenci,
v Z části granitoidy brněnského masívu a ve střední části devonskými vápenci.
Vrchovina má klenbovitý tvar s nápadnými okraji vystupujícími nad okolní
sníženiny. Tuto podobu získala neotektonickými zdvihy. Centrální části jsou
tvořeny plochým, mírně zvlněným georeliéfem planin, který je pozůstatkem
zarovnaného povrchu z období před svrchní křídou. Z, V a J okraje vrchoviny
jsou tektonicky zprohýbány a rozlámány a také rozřezány hlubokými údolími.
S část je vyklenutá. Podle odlišné geologické stavby a charakteru reliéfu je
rozdělená na tři podcelky:

Adamovská vrchovina se nachází v Z části Drahanské vrchoviny a zaujímá
plochu 269,91 km2, střední výška je 400 m n. m. a střední sklon 6 o52‘. Nejvyšším
bodem vrchoviny je Holíkov vysoký 664,5 m n. m, který se nachází JZ od
Valchova. Jedná se o členitou vrchovinu, která se směrem k S klínovitě zužuje. Je
složena převážně z granitických hornin (granodiority, diority a diabasy)
brněnského masivu, dále devonskými slepenci a křemenci, místy i vápenci. Její
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povrch je rozčleněn na řadu dílčích bloků, hrástí, polokleneb, prolumů a kotlin,
jejichž vznik byl ovlivněn neotektonickými pohyby. Prolomy jsou většinou
vyplněny miocenními sedimenty. Nachází se zde např. hluboké průlomové údolí
řeky Svitavy od Blanska k J.

Konická vrchovina se nachází ve východní části Drahanské vrchoviny a
zaujímá plochu 817,37 km2, střední výška je 485 m n. m. a střední sklon 4 o47‘.
Nejvyšším bodem vrchoviny jsou Skalky vysoké 734,7 m n.m. Jedná se o členitou
vrchovinu tvořenou drobami, slepenci a břidlicemi. Povrch vrchoviny je rozčleněn
jak sítí radiálně uspořádaných údolí, zde nazývaných žleby (Repešský,
Drahanský, Žbánosvský), tak tektonicky porušený na řadu dílčích prolomů, kotlin
a hrástí. Ve střední části je plošinatý až mírně zvlněný diky třetihorní modifikaci
procesu zvětrávání a odnosu. Okraje vrchoviny jsou klenbovitě prohnuty nebo
zlomově omezeny.

Moravský kras se nachází, jako úzký protáhlý pás, mezi výše zmíněnými
podcelky Drahanské vrchoviny. Má plochu 91,4 km2, střední výšku 448 m n. m. a
střední sklon 5o48‘. Nejvyšším bodem vrchoviny je Neselov vysoký 546 m n. m.
Jedná se o plochou vrchovinu tvořenou devonskými a spodnokarbonskými
vápenci. V severní části tvoří plochý krasový povrch mělkou sníženinu, střední a
jižní část je ve stejné úrovni nebo výše než okolí. Nachází se zde zbytky
tropického krasu, především jako výplň závrtů u obce Rudice. Dále četné krasové
jevy, jak povrchové (závrty, propast Macocha apod.), tak podzemní (jeskyně).
Hluboká, zčásti suchá, kaňonovitá údolí se zde nazývají žleby (Pustý, Suchý žleb
apod.). Krasový povrch je pokryt poli, svahy údolí jsou většinou zalesněné. Téměř
celé území je součástí CHKO Moravský kras. (Demek a kol. 2006; Demek –
Novák a kol. 1992)

5.2.

Geologická charakteristika

Geologický vývoj na území vymezeném geomorfologickým celkem
Drahanské vrchoviny bude popsán v širších souvislostech.
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Oblast se nachází na hranici dvou základních geologických jednotek střední
Evropy a to Českého masívu a Západních Karpat.
Vymezené území bylo v době prvohor, před variským vrásněním, zalito
mělkým tropickým mořem, ve kterém se ukládaly horniny přinášené vodními
toky, jednalo se především o granulity a ruly. V menších hloubkách
sedimentovaly hrubozrnné slepence a ve větších droby, v největších hloubkách
potom břidlice. Při variském vrásnění došlo k vyzdvižení dna moře a zpevněné
sedimenty byly zvrásněny a rozlámány.
V geologickém období druhohor byl vývoj v region poměrně klidný, území
bylo souší a v této oblasti docházelo ke zvětrávání hornin a postupnému
zarovnávání reliéfu. Mezi érou druhohor a třetihor došlo k Alpínskému vrásnění.
Ve starších třetihorách pokračovalo zarovnávání reliéfu a zařezávání říčních
údolí. V mladším období třetihor byl jižní okraj zájmové území opakovaně
zaplavován mělkým tropickým mořem. Z těchto pochodů se zde nacházejí písky,
štěrky a jílovité horniny.
Nejmladší geologické období čtvrtohory, je charakteristické střídáním
ledových a teplejších dob meziledových. Dále pokračuje eroze a zarovnávání
reliéfu a kumulace hornin v údolí řek a na návětrných stranách svahů. Nejčastěji
se vyskytujícími čtvrtohorními horninami jsou štěrky, písky a naváté spraše.
Zde zastoupené kulmské droby, zvětrávají v půdy středně hluboké až mělké,
hlinitopísčité až písčitohlinité s vysokým obsahem štěrku. Jsou minerálně chudé
až středně bohaté. Na jílovitých břidlicích jsou půdy středně bohaté a středně
hluboké, jílovitohlinité až jílovité. Převažují zde kambizemě, místně se zde
vyskytují pseudogleje. Na devonském vápenci, který se nachází především
v Moravském krasu, jsou půdy převážně hlinité, mělké a bohaté na živiny, typu
rendziny nebo kambické rendziny. (Demek, Novák a kol. 1992, Novák, Hudec
1997, Černý, Zouharová 1998)

5.3.

Nerostné suroviny

Ložiska rudných surovin
Výskyt železné rudy zde měl historický význam jako základ rozsáhlé
hornické a zpracovatelské činnosti. Její výskyt je vázán na bazální část rudických
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vrstev, těžba se proto soustředila do oblasti mezi obce Rudice, Olomoučany a
Habrůvka. Maximum rozsahu těžby bylo v 19. století a sehrála významnou roly
při industrializaci.
Měďnorudná mineralizace je známá z lokalit Blansko, Klepáčov a Adamov,
má však pouze mineralogický význam. S molybdenovou mineralizací se
setkáváme v lokalitách Černá Hora a Vranov u Blanska, tyto lokality však nemají
charakter těžitelného ložiska.

Ložiska nerudných surovin
Území Drahanské vrchoviny je relativné bohaté na akumulaci nerudných
surovin, které byly a dosud jsou těženy na několika lokalitách. Stavební kámen
(droba, slepenec) se těží např. v Lulči, Opatovicích, Olšanech. Významné
akumulace slévárenských písků jsou známy z lokalit Dolní Lhota a Rudice u
Blanska, Nýrov u Boskovic, Boskovice. Vápenec na výrobu cementu a vápna se
těží např. v Mokré u Brna. Z dekoračních kamenů jsou významná ložiska
mramoru v Křtinách a Jedovnicích. (Demek, Novák a kol. 1992, Souchopová a
kol. 2002)

5.4.

Hydrologická charakteristika

Celé území Drahanská vrchoviny náleží úmoří Černého moře. Západní a
částečně jižní část vrchoviny je odvodňována řekou Svitavou a jejími přítoky –
povodí Dyje. Ostatní oblasti patří do povodí řeky Moravy. Nenachází se zde velké
vodní toky, ale díky své geografické poloze je pramennou oblastí. Pramení zde
Velká a Malá Haná, jejichž soutokem vzniká Haná, která je vodohospodářsky
významným pravostranným přítokem Moravy. Další, zde pramenící řeky, jsou
Bělá, Punkva, Křtinský potok (levostranné přítoky Svitavy), Říčka, Rakovec a
Hloučela. Drahanská vrchovina je pramennou oblastí zdrojnic Romže.
Na území Drahanské vrchoviny se v Moravském krasu nacházejí přirozené
vodní nádrže v podobě drobných krasových jezírek na dně propasti Macocha. Jsou
jimi:
Horní Macošské jezírko, které má průměrnou délku 31 m, šířku 13 m a hloubku
13,5 m se nachází při SV stěně.
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Dolní Macošské jezírko s délkou do 45 m, šířkou 8 m a hloubku 25 m, se nachází
pod JZ. stěnou.
Poměrně často rozšířené jsou umělé vodní nádrže - rybníky, jejichž počet a
rozloha v historii značně kolísal. Dlouhodobým trendem je úbytek jejich plochy
ve prospěch zemědělské půdy. Většina rybníků je využívána k chovu ryb,
k rekreaci a zásobování vodou. Dalším typem umělých vodních nádrží, jsou na
tomto území údolní nádrže, které slouží k různým účelům.
Boskovice, postavené na řece Bělá SV od města Boskovice. Údolní nádrž o ploše
52,2 ha a celkovém objemu 6,9 mil.m3, byla vybudována v roce 1989. Účel
její stavby byl vodárenský.
Opatovice, nacházející se na vodním toku Malá Haná západně od stejnojmenné
části Vyškova. Tato vodní nádrž o ploše 70,5 ha a celkovém objemu 9,9
mil.m3, byla vybudována v roce 1972. Účel její výstavby byl vodárenský.
Plumlov na říčce Hloučele u vesnice stejného jména. Vodní dílo, které má plochu
65 ha a celkový objem 5,57 mil.m3, bylo vystavěno v roce 1932. Nádrž plní
účel ochranný a rekreační.
(Demek, Novák a kol. 1992, Demek a kol. 2006)

5.5.

Klimatická charakteristika

Podnebí Drahanské vrchoviny je ovlivněno geografickou polohou, polohou
vůči kontinentálním a oceánským vlivům, také nadmořskou výškou, členitostí
reliéfu a typem aktivního povrchu. Na území Drahanské vrchoviny jsou
zastoupeny dvě klimatické oblasti, mírně teplá a chladná. V daném regionu se
dále nachází následující klimatických podoblastí (jednotky), mírně teplé MT3,
MT5, MT7, MT9, MT10, MT11 vyznačující se dlouhým suchým létem, ve
vrcholových partiích vrchoviny chladná podoblast CH7, která je charakterizována
krátkým, mírně chladným létem, dlouhým přechodovým obdobím s mírně
chladným jarem a mírným podzimem, dlouhou, mírnou, mírně vlhkou zimou
s dlouhým trváním sněhové pokrývky.
Českomoravská vrchovina na západě zde způsobuje srážkový stín. Díky
různorodému reliéfu a aktivnímu povrchu na území Drahanské vrchoviny,
vznikají na některých místech charakteristické mezoklimatické typy. Inverze se
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vyskytují především v členitém Moravském krasu, horní části údolí Říčky, v údolí
Křtinského potoka a údolí Bílé vody.
Převládající směr větrů v roce je v tomto regionu SZ – S.
(Demek, Novák a kol. 1992, Quitt 1971)

Tab. č. 1: Charakteristiky zastoupených klimatických podoblastí
Klimatické podoblasti
Klimatické
charakteristiky

CH7

MT3

MT5

MT7

MT9

MT10

MT11

10-30

20-30

30-40

30-40

40-50

40-50

40-50

Počet dnů s průměrnou
teplotou 10o C a více

120-140

120-140

140-160

140-160 140-160 140-160

140-160

Počet mrazových dnů

140-160

130-160

130-140

110-130 110-130 110-130

110-130

Počet ledových dnů

50-60

40-50

40-50

40-50

30-40

30-40

30-40

Ledna

-3 - -4

-2 - -3

-2 - -3

-2 - -3

-2 - -3

-2 - -3

-2 - -3

Července

15-16

16-17

16-17

16-17

17-18

17-18

17 – 18

Dubna

4-6

6-7

6-7

6-7

6-7

7-8

7–8

Října

6-7

6-7

6-7

7-8

7-8

7-8

7–8

120- 130

110-120

100-120

100-120 100-120 100-120

90-100

500- 600

350-450

350-450

400-450 400-450 400-450

350-400

350- 400

250-300

250-300

250-300 250-300 200-250

200-250

100- 120

60-100

60-100

150- 160

120-150

120-150

40-50

40-50

50-60

Počet letních dnů

Průměrná
teplota

Průměrný počet dnů se
srážkami 1 mm a více
Srážkový úhrn za
vegetační období
Srážkový úhrn za zimní
období
Počet dnů se sněhovou
pokrývkou
Počet dnů zamračených
Počet dnů jasných

70-80

60-80

50-60

120-150 120-150 120-150
40-50

40-50

40-50

Zdroj: Quitt 1971

14

50-60
120-150
40-50

5.6.

Biogeografická charakteristika

Celé území Drahanské vrchoviny náleží k biogeografické oblasti hercynské
podprovincie.
Biota této podprovincie je biotou západní a centrální části střední Evropy.
Vegetace je zde ovlivněna především geologicky starým podložím Českého
masivu, na němž se vyvinuly kyselé a živinami chudé půdy. Reliéf je většinou
tektonicky rozlámaný, zarovnaný a různě vysoko vyzdvižený, rozřezaný
skalnatými údolími řek. Převažuje 4. bukový vegetační stupeň ve variantě
dubojehličnaté. V nejvyšších polohách se setkáme s 5. jedlobukovým vegetačním
stupněm. Pro podprovincii jsou též charakteristické inverze vegetačních stupňů v
úzkých skalnatých údolích a ostrý kontrast v biotě severních a jižních svahů.
Specifikem je harmonická kulturní krajina rybničních oblastí. (Culek 1996)

5.7.

Chráněná území

Na území Drahanské vrchoviny je jedno velkoplošné chráněné území a
několik maloplošných. Největší a nejvýznamnější je:
CHKO Moravský kras, který je chráněn od 4. 7. 1956 v rozloze asi 92 km2. Je to
největší a nejlépe vyvinuté krasové území v České vysočině. Předmětem
ochrany je množství povrchových a podzemních krasových jevů. Největší
jeskynní systém na Moravě je vázaný na ponornou říčku Punkva (systém
Amatérské jeskyně).
V rámci CHKO Moravský kras jsou dále chráněny maloplošná území jako je
např. Býčí skála (krasový kaňon s povrchovými a podzemními krasovými jevy,
rozsáhlý jeskyní systém s ponorným Jedovnickým potokem) a Josefovské údolí
(typický krasový kaňon s četnými krasovými jevy).
(Demek, Novák a kol. 1992)
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6.

Socioekonomická charakteristika
6.1.

Sídelní struktura

Vývoj osídlení viz kapitola 7. Území Drahanské vrchoviny je poměrně řídce
osídlené, převládají sídla s menším počtem obyvatel. Největším městem ve
vymezením regionu je Blansko, které se nachází v západní části vrchoviny, kde je
v údolí řeky Svitavy největší koncentrace sídel se statutem města (viz tab. č. 2).
Drahanská vrchovina zasahuje, podle administrativního členění, do dvou krajů:
Jihomoravského a Olomouckého a pěti okresů Brno - Město, Brno - okres,
Blansko, Vyškov a Prostějov.
Ve východní části vrchoviny se nachází rozsáhlý Vojenský újezd Březina,
což je vymezená část území státu určená k zajišťování obrany státu a k výcviku
ozbrojených sil. Újezd tvoří územní správní jednotku a státní správu na jeho
území vykonává správní úřad s názvem „Újezdní úřad“ (http://www.vojujezdbrezina.cz).

6.2.

Dopravní infrastruktura

Do ní patří síť silničních, železničních, leteckých a vodních komunikací. Plní
tedy hlavně úkoly hospodářské.
Silniční síť propojuje jednotlivá sídla regionu. Zájmovým územím
neprochází žádná dálnice a rychlostní silnice. V Z části regionu je úsek silnice I.
třídy č. 43, která dále pokračuje Boskovickou brázdou. Hlavní komunikační trasy
jsou vzhledem k členitému terénu vedeny a budovány mimo vrchovinu po
vhodnějším terénu pro rychlostních komunikace. Nejbližší dálnicí je D1,
procházející sousední Vyškovskou bránou na J.
Západní částí Drahanské vrchoviny vede železniční dvojkolejní traťový úsek
č. 260 Brno - Česká Třebová, který využívá přirozeného údolí řeky Svitavy. Další
železniční tratí využívající orografických podmínek v členité vrchovině je traťový
úsek č. 271 lokálního významu, který spojuje Kostelec na Hané a Chornice,
nacházející se na SV okrají vrchoviny. Trať vede údolím řeky Romže a Nectavy.
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Nejbližší mezinárodní letiště se nachází v bezprostřední blízkosti JZ okraje
vrchoviny, v Brně – Tuřanech.

Tab. č. 2: Největší sídla na Drahanské vrchovině podle počtu obyvatel k 1.1.2007

počet
obyvatel

statut

Blansko

20 824

město

Blansko

Jihomoravský

Boskovice

10 930

město

Blansko

Jihomoravský

Adamov

4 864

město

Blansko

Jihomoravský

Rájec - Jestřebí

3 682

město

Blansko

Jihomoravský

Jedovnice

2 633

městys Blansko

Jihomoravský

Černá Hora

1 935

městys Blansko

Jihomoravský

Doubravice nad Svitavou

1 256

městys Blansko

Jihomoravský

Ráječko

1 222

obec

Blansko

Jihomoravský

Lipovec

1 085

obec

Blansko

Jihomoravský

Ostrov u Macochy

1 071

městys Blansko

Jihomoravský

název

Šebetov

Okres

kraj

911

obec

Blansko

Jihomoravský

Bílovice nad Svitavou

2 737

obec

Brno - Venkov

Jihomoravský

Mokrá - Horákov

2 674

obec

Brno - Venkov

Jihomoravský

Pozořice

2 119

městys Brno - Venkov

Jihomoravský

Lelekovice

1 547

obec

Brno - Venkov

Jihomoravský

Ochoz u Brna

1 217

obec

Brno - Venkov

Jihomoravský

Drnovce

2 275

obec

Vyškov

Jihomoravský

Račice - Pístovice

1 053

obec

Vyškov

Jihomoravský

Konice

2 892

město

Prostějov

Olomoucký

Plumlov

2 477

město

Prostějov

Olomoucký

Otaslavice

1 272

obec

Prostějov

Olomoucký

Ptení

1 113

obec

Prostějov

Olomoucký

Protivanov

1 052

městys Prostějov

Olomoucký

Horní Štěpánov

999

obec

Prostějov

Olomoucký

Brodek u Konice
948
Zdroj: www.czso.cz, www.mestaobce.cz

obec

Prostějov

Olomoucký
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6.3.

Průmysl

Průmyslová výroba má v tomto území historickou tradici spojenou s těžbou
a zpracováním železné rudy již v ranném středověku. Na jejím základě došlo
k velkému rozmachu industrializace v 19. století, kdy byly budovány nové
podniky (hutě, válcovny a strojírny) především v Blansku a Adamově a jejich
okolí. Tyto podniky zůstaly částečně zachovány dodnes, avšak takový rozvoj
průmyslu se odehrál jen v této západní části Drahanské vrchoviny, kdežto zbylé
území si ponechalo, krom několika výjimek, spíše zemědělský charakter. Důležitý
a tradiční průmysl je zde dřevozpracující, pro který jsou zde dobré předpoklady ve
vysokém zalesnění krajiny.

6.4.

Zemědělství

Část regionu náleží do obilnářská produkční oblasti, která je vhodná
k pěstování obilnin, technických plodin, řepky a brambor. Další, ve vymezeném
území zastoupenou zemědělskou oblastí, je bramborářská oblast, kde jsou hlavní
zemědělské plodiny konzumní, průmyslové a sadbové brambory, krmné obilniny,
řepka a len.

6.5.

Služby a cestovní ruch

Služby jsou koncentrovány do větších sídel. V region jsou jak kulturně –
historické tak přírodní předpoklady pro rozvoj cestovního ruchu. Vysoká lesnatost
území, relativně málo rozvinutý průmysl, nepoškozující krajinu, množství
značených cyklo i turistický stezek. Z hlediska návštěvnosti je nejvýznamnější
oblast Moravského krasu (jeskyně, propast Macocha).
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7.

Historie osídlování
7.1.

Nejstarší období

Stopy po osídlování Drahanské vrchoviny, zasahují až do počátku čtvrtohor.
Doložené je osídlování jeskyní v Moravském krasu neolitickým člověkem.
Pozůstatky osídlení nacházíme i z doby lovců medvědů, sobu a lišek, ti obývali
stále ještě jeskyně. To se změnilo v období nazývaném „doba železná“, kdy lidé
začali budovat svá obydlí na chráněných místech mimo jeskyně (Skořepa 2006).
Přírodní bohatství, spočívající v lesním porostu plném zvěře a především
množství dobře přístupných jeskyní, které poskytovaly ochranu a tvořily
přirozený přístřešek, přispělo k osídlování Moravského krasu, součástí Drahanské
vrchoviny, již v paleolitu pravěkými lovci a to v období 120 – 100 tisíc let před n.
l., (Hartl, Bartoněk 1997) dokládají to archeologické nálezy v jeskyni Kůlna
(Musil a kol. 1993). V několika jeskyních byl archeologicky doložen pobyt
neandrtálců (Musil a kol. 1993). Další, kdo omezeně využívali jeskyně jako
obydlí, byli lovci mamutů (jeskyně Pekárna, Kůlna, Býčí skála, Sklep a Okno).
Mnohem početnější paleolitické osídlení však pochází z doby mezi 11 až 9 tisíci
lety před n. l., náležející kultuře lovců sobů, kteří následovali velká stáda těchto
zvířat. Vznikla v JZ Francii a Morava spolu s lokalitami v J Polsku a Dolním
Rakousku představuje její nejvýchodnější rozšíření. Archeologicky je doloženo
osídlení Moravského krasu ve střední, 7 až 4 tisíce let před n. l. i mladší době
kamenné 4 – 1,8 tisíce let před n. l. V tomto neolitickém období také dochází
k změně způsobu jakým si člověk obstarává obživu, místo tradičního loveckého
způsobu nastupuje zemědělství (Souchopová a kol. 2002). I pro následující dobu
bronzovou existují archeologické důkazy osídlení na tomto území. Do doby
železné a jejího halštatského období patří jeden z nejvýznamnějších moravských
pravěkých nálezů učiněný J. Wanklem v letech 1867 – 1872 v předsíni Býčí
skály, který poskytl množství, keramiky, bronzových nádob a ozdob, ale i
inventář kovářské dílny, kusy železa a bronzové plechy (Absolón a kol. 1970,
Hartl, Bartoněk 1997, Musil a kol. 1993).
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Dalšími kdo zanechali v krajině Drahanské vrchoviny stropy budováním
osídlení byli Keltové. Ti zakládali svá sídliště v nižších nadmořských výškách.
Avšak svá oppida nebudovali uprostřed osídleného území, ale na jeho okrajích,
čímž se dostali až na území Drahanské vrchoviny. Důvodem může být jednak
blízkost surovinových zdrojů (např. Staré Hradisko), dále umístění na
strategických místech přístupových komunikací do regionu, či na dálkových
obchodních trasách (Čižmářová 2004). Opidda se nacházela na návrších a i přes
dlouhou dobu, která uplynula od opuštění těchto staveb jsou v krajině stále patrná.
Podle Černého, Zouharové (1998) budovali tyto stavby keltští Kotinové a po nich
germánští Kvádové, nacházejí se např. na Zbitech u Ježkovic, na rozsáhlém
hradisku nad Lulčem, na Valech u Rychtářova, na Starých Zámcích u Líšně.
K nejvýznamnějším v rámci celé Moravy patří oppidum na kopci Černov
v Rakoveckém údolí a na Starém Hradisku u obce Malé Hradisko. Keltové již
v omezené míře využívali nerostného bohatství, které se zde nacházelo.
Archeologicky bylo doloženo lití drahých i barevných kovů na lokalitě Staré
Hradisko, které se nachází na V Drahanské vrchoviny (Čižmářová 2004). Pro
samotnou těžbu u Stínavy v blízkém Repešském žlebu jsou pravděpodobně kvůli
zničení mladšími kutacím pracemi jen nepřímé důkazy (Šlézar 2002). Trvání
zdejšího osídlení je datováno od poloviny 2. století před n. l. do poloviny 1. století
před n. l. Keltové byli postupně vytlačeni Germány jejichž příchod spadá do tzv.
doby římské (1. – 4. století). Z této doby máme ojedinělé archeologické nálezy
Musil a kol. 1993).
Následoval příchod prvních Slovanů, který začal v 5. století našeho
letopočtu. Jednalo se však jen o řídké, ostrůvkovité osídlení u dálkových tras,
nebo které bylo vázané na ložiska železných rud, kde probíhalo jejich dolování a
zároveň zpracování. Na těchto místech byla účelově zakládána sídla. Velkého
rozmachu zde dosáhla železářská výroba v 8. století našeho letopočtu, kdy
dostatečné

množství

tohoto

kovu

bylo

nutností

pro

budoucí

rozvoj

Velkomoravské říše, pro kterou byla tato oblast nezanedbatelným hospodářským
zázemím (Musil a kol. 1993). Nacházel se zde dostatek lehce redukovatelných
limoniticko – hematitových rud. Železná ruda byla tavena v primitivních hutích
pomocí dřevěného uhlí, které se pálilo z dubového a bukového dřeva v milířích
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v okolí Habrůvky, Bukoviny a Bukovinky. Takový způsob získávání železa se
nazývá: přímá výroba. Toto území nabízelo, jak dostupná ložiska železných rud,
tak velké množství dřeva, k milířování dřevěného uhlí, které bylo k tavbě rudy
nezbytné. Dostatek vhodného dřeva k milířování byl v déle osídlené krajině nížin
problémový, neboť tamější les již byl z velké části vykácen. To přispělo
k rychlému osídlováni zájmového území. V období 8. – 11. století se tavila
železná ruda v okolí Olomoučan, Rudic (Souchopová a kol. 2002, Černý,
Zouharová 1998). Dá se říct, že až na tyto výjimky, osídlení u dálkových tras a
ložisek surovin, nebylo v období ranného středověku území Drahanské vrchoviny
osídleno a lidskou činností téměř nedotčeno. Téměř celá vrchovina byla pokryta
souvislým lesním porostem. Historický obraz osídlení Moravy se podle Nekudy
(1998) utvářel od 6. století v několika fázích. První fáze slovanského osídlení
zaujímala území úrodných úvalů při řece Moravě – úvaly Hornomoravský a
Dolnomoravský – a při řekách Dyji a Svratce – úval Dyjskosvratecký.
Druhá fáze osídlení probíhala po zániku Velké Moravy v 11. a 12. století. Je
pro ni charakteristická vnitřní kolonizace a postup osídlení do výše položených
míst a ve směru dálkových tras. Středověkou kolonizační aktivitu kromě
archeologických nálezů dokládají také pylové analýzy. Na Drahanské vrchovině
existovalo v té době poměrně řídké osídlení. Jednotlivá sídelní střediska vznikala
při opevněných sídlech, která tvořila centra nové správní organizace.
Třetí fáze zajímající 13. – 15. století znamenala největší pohyb v dějinách
středověkého osídleni. Sídelní aglomerace doznala značných změn v souvislosti
s velkou středověkou kolonizací. Na mapě Moravy se objevila nová střediska –
středověká města.
Podle Války (1991) byly již v 11. a 12. století souvisle osídleny nížiny a
úvaly střední, jižní a jihovýchodní Moravy k hranici „lesa“ (silva), který souvisle
pokrýval Českomoravskou vrchovinu, Jeseníky, moravskoslovenské Karpaty a
Chřiby uvnitř země. Toto staré sídelní území však sahalo maximálně do výšky
350 m n.m. Znamenalo to, že nižší polohy, pod touto hranicí, které poskytovaly
vhodnější podmínky pro zemědělství a tím k obživě, byly již přelidněné a
v naproti tomu, se uvnitř země nacházely oblasti, které nebyly osídleny vůbec
nebo jen velmi řídce (viz obr. 2). Velmi podobná situace byla i v jiných
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evropských zemích např. v neosídlených oblastech střední a jihozápadní Francie,
jižní a střední Anglie, Walesu, Skotska, německých Frank, Hesenska, Švábska,
Bavorska, Saska, předhůří Alp, kde převažovala kolonizace vnitřní.

Obr. 2: Mapa Moravy a Slezska s vymezením starého sídelního území do konce
12. století a kolonizačního území 13. a 14. století

Státní hranice
Historická hranice Moravy a Slezska
Vodní toky
Oblasti kolonizované ve 13. a 14. stol.
Sídlo údělného knížete
Sídlo biskupa

Převzato: Válka 1991

7.2.

Kolonizace

Kolonizace je historický proces, který se na tomto území odehrál především
ve 13. století, začal však již ve druhé polovině 12. století, kdy sem pozvolna
pronikali kolonisté proti proudu řek a potoků, také podél dálkových obchodních
cest. Podle Nekudy (1961) se nejednalo o vývoj ojedinělý a specifický pro české
území, ale kopírující tendence celé střední Evropy. Nejranější fáze kolonizačního
proces je spojen s působením Vlámů, Valonů a Franků v oblasti řeky Mosel.
Na Moravě podle Války (1991) vystupují jako organizátoři kolonizace
především páni, biskupové a kláštery. Panovníci jim přenechávali iniciativu a
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poskytovali kolonizační půdu. To sice vedlo k rozvoji moci šlechty a rozložení
větších pozemkových celků, ale také přetváření těchto pozemků a ustanovení
zemské správy. Snaha kolonizovat tyto vyšší horské oblasti byla motivována i
ekonomickými důvody, současně s rozvojem bohatství šlechty rostly také příjmy
panovníka. Dalšími důvody podpory kolonizace ze strany panovníka bylo
zajištění vojenské síly státu a udržení pohraničních oblastí. Tito noví majitelé
půdy svěřovali vlastní organizaci osazování, osobám – lokátorům, kteří byli
městského i šlechtického původu. Ti již samostatně opatřili a přivedli kolonisty,
vyhlédli oblast vhodnou k založení vesnice, rozdělili půdu mezi osadníky a
dohodli s pánem jejich povinnosti a práva. Kolonisté také dostali na několik
prvních let osvobození od povinností „lhůtu“, odtud velmi častý název nebo část
názvu vesnic „Lhota, Lhotky“ apod. Povinnosti kolonistů byly přesně určené,
rozhodující význam z nich získaly pravidelné peněžní dávky – činže, odváděné
v půlročních lhůtách, naturální dávky (obilí, slepice, vejce) a robota. Motivem
k účasti na kolonizačním procese byla u některých poddaných snaha zlepšit si své
postavení a životní podmínky.
Kolonizaci můžeme rozlišit „vnitřní“, kdy docházelo k osídlování vyšších
nadmořských výšek kolonisty ze starého sídelního území českých zemí a podíl
„domácích“ kolonistů v něm byl rozhodující. Kdežto kolonizace „vnější“ je
proces, při kterém pověřené osoby, lokátoři sháněli nové osadníky pro osídlení
vyšších nadmořských výšek v jiných než českých zemních, jednalo se především
o obyvatele z německy mluvících zemí, dnešního Rakouska a již tehdy
přelidněného Porýní. Většinou předcházela vnitřní kolonizace, z „vlastních
zdrojů“, před kolonizací vnější. Nejde striktně vymezit vnější kolonizaci, jako
výlučně záležitost zahraničních osadníků, ale musíme připustit i souběžné
zapojení místního obyvatelstva. Horské oblasti Moravy byly během 13. století
kolonizovány obyvatelstvem jednak z jihomoravských a středomoravských nížin,
tak i kolonisty z Rakouska a Slezska (Válka 1991).
V oblasti Drahanské vrchoviny bylo hlavním obdobím kolonizace 13. a 14.
století, tzv. „velká“ nebo „německá kolonizace“, která se rozvinula velmi rychle i
kvůli nerostnému bohatství, které se zde nacházelo a bylo využíváno v omezené
míře již dříve před počátkem kolonizace (viz kapitola 7.1.). Doklady o středověké
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těžbě rud se nacházejí např. v Repešském žlebu (Šlézar 2002). Toto období
znamenalo také největší příliv nových osadníků a nejvíce změnilo krajinu
vymezeného území. Zakládání osad vedlo k tomu, že uprostřed lesa lidé káceli
lesy a místo nich vytvářeli nejen pole - plužiny, ale třeba také louky (Skořepa
2006). Během 13. století byla Drahanská vrchovina pokryta hustou sítí drobných
vesniček, vzniklo i několik trhových osad a městeček. Kolonizační proces
nepřiváděl do kolonizovaných oblastí jen nové obyvatelstvo, ale také novou
formu plánovitě zakládaných vsí a plužin, nové poměry právní a sociální, které
byly odrazem společenského vývoje v místě odkud kolonizace přicházela (Černý
1971). Podle Války (1991) měly nově zakládané vesnice i značnou míru
samosprávy. V jejich čele stáli konšelé a rychtáři, kteří sice podléhali vrchnosti,
ale vykonávali nižší soudnictví, dozor nad sousedským soužitím a bezpečností a
zastupovali vesnici vůči vrchnosti. V zájmovém území patřili k

hlavním

iniciátorům kolonizace páni z Holštejna – Ceblovic, feudálové sídlící na hradě
plumlovském, boskovickém, doubravickém, rájeckém, dále klášter zábrdovický,
klášter hradiský u Olomouce. Na Blanensku tento proces podporoval tehdejší
olomoucký biskup Bruno ze Schauenburgu, který byl biskupem v letech 1245 až
1281 (Černý 1992). Ze současného stavu výzkumů středověkých vesnic na
Moravě se rýsuje rozdíl mezi vesnicemi zakládanými v období středověké
kolonizace na lesních půdách, zpravila ve vyšších polohách a těmi, které vyrůstaly
na staré kulturní půdě. V prvním případě byla nejrozšířenějším půdorysným
typem řadová lesní lánová ves rozložená zpravidla poblíž vodního toku. V druhém
případě navazoval půdorys středověky vesnic na starší tradici a zachovával si tvar
okrouhlice nebo náveskovky (Nekuda 1982, 1998)
Podle Nekudy (1998) byly vesnice v období 11. až první poloviny 13. století
malé, čítající v průměru 50 – 60 obyvatel. Na základě dosavadních výzkum, je
možné říci, že půdorysné spořádání bylo rozptýlené, shlukové nebo také
hnízdové.
Vesnice období 13. – 15. století mají již pravidelný geometrický půdorys i
tvar návsí, na který měly vliv především ekonomické změny ve století 13.
Povrchovým průzkumem na Drahanské vrchovině bylo zjištěno, že nejčastějším
půdorysným typem jsou dvouřadé krátké lesní lánové vsi, méně jsou zastoupeny
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jednořadé vsi a zcela ojediněle typy návesní. Počet usedlostí se pohyboval kolem
16 se 100 – 150 obyvateli (Nekuda 1998). Vzor pro kolonizační ves a její plužinu
se postupně vytvářel během 9. a 10. století v dnešním SZ Německu a
Nizozemsku, poté byl rozšířen kolonizačním procesem v 11. až 14. století do
všech oblastí kam kolonizace mířila. Typická lesní lánová ves je přímo provázána
s plužinou, která začíná ihned za usedlostmi. Podle Černého (1971) jde
podle půdorysu rozlišit několik základních typů plužiny. Záhumenicová plužina,
která se sestává se stále stejně širokých pásů, přímo napojených na usedlosti. Na
rozdíl od ní má klínová záhumenicová plužina lány, které se směrem k periferii
plužiny rozšiřují. Dalším možným typem je záhumenicová plužina s přídatnou
nebo doplňkovou plužinou, v ní jednotlivé polní parcely tvoří sytém paralelně
probíhajících pásů nebo klínů, které se však nenapojují na jednotlivé usedlosti a
mohou být od vsi značně vzdáleny.
Velmi důležitým činitelem pro vznik sídliště byla voda. Kolonizační vesnice
byly podle Černého (1992) zakládány přímo podél pramene vodního toku,
v průběhu vodoteče (potůčku nebo potoka), nebo vzácně mimo vodoteč s osou vsi
mířící k rybníku a jen zcela výjimečně dále od zdroje vody.

Zemědělská výroba
Základním rysem výrobních sil středověké společnosti byla naprostá převaha
zemědělství nad řemeslem a vesnice nad městem. Středověká vesnice byla v první
řadě střediskem zemědělské výroby. Základ k této výrobě tvořily pole (plužiny),
louky a pastviny. Zemědělskou výrobu doplňoval chov dobytka, lov a sběr.
Produktivita zemědělské výroby byla přímo závislá na technických prostředcích,
na způsobu obdělávání a na uspořádání polí (Nekuda 1998). O plužinách ve
vymezeném území toho víme poměrně hodně díky práci prof. Černého. Ten uvádí
průměrnou výměru plužiny, v jím prozkoumané části Drahanské vrchoviny, na
jednu vesnici 153 ha a průměrnou výměru na jednu usedlost, která se pohybuje
v rozmezí 8 - 10 ha (Černý 1992). Zaniklé středověké osady byly většinou
situovány ve středu plužiny. Plužina nebo tratě často tvoří hranici dnešních
katastrálních území. Jednotlivé parcely byl odděleny mezním pásem, jehož výška
kolísá od 0,25 až po 1 m, šířka se pak pohybuje od 2 do 3 m. Někde se setkáváme
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s pásem tvořeným z nahromaděného kamení, jiné jsou tvořeny jen hlínou. Typ
plužin v regionu Drahanské vrchoviny je závislý na vertikální členitosti terénu.
Délka záhumenicovým pásů je od 800 – 1200m, v rovinatých terénech nebo
terénu s malou vertikální členitostí, až po délku 1600 m u Bystřece. Šířka byla
mezi 40 - 90 m. V terénu s velkou vertikální členitostí se nacházely parcely kratší,
50 – 500m, jejich šířka 10 – 50 m. Po stranách záhumenicového jádra se většinou
nacházejí ještě dvě nebo tři přídatkové polní trati nebo úseky (Černý 1992).
Vedle pramenů archeologických přinesly důležité poznatky pro o
zemědělské výrobě pylové analýzy, z nichž poznáváme charakter krajiny před
nástupem zemědělství, produkcí zemědělských plodin, jakož i zemědělskou
produkci v průběhu osídlení a konečně jaké změny v přírodním prostředí
zemědělská výroba způsobila. Pylové diagramy přispěly k osvětlení rozsahu
zemědělské výroby, rostlinného krytu, k určení druhů obilí, ovoce atd. (Nekuda
1998). Na Drahanské vrchovině byly podrobeny takové analýze vzorky ze zaniklé
osady Bystřec, které byly odebrány ze základů staveb a někdejší studny, datované
archeology do poloviny 13. až počátku 15. století. Podle výsledků si zdejší lesy
zachovávali ještě ve 13. století přirozenou skladbu, byly však již narušovány
bezlesými enklávami se sídly a zemědělskou půdou. Koncem 13. století byla
okolní krajina již patrně intenzivně zemědělsky využívána, podle významného
zastoupení obilovin a polní plevele (chrpa modrák, koukol) v pylovém spektru.
Zvýšený podíl pylových zrn jitrocele ve vzorcích z počátku 15. století by mohl
naznačovat postupné zarůstání opuštěných polí a pastvin po zániku usedlostí
(Skořepa 2006).
Jak vypadaly stavení středověkých obyvatel? Opět můžeme rozlišovat mezi
obydlími budovanými v ranném období středověku a staveními, které se rozšířili a
plnily svou funkci právě díky kolonizaci. V období raného feudalismu byly
obytné objekty jednak zahloubené do povrhu tzv. zemnice a polozemnice, tak
byly budovány na úrovni terénu - chaty. Jejich půdorys byl buď pravidelný
(čtverec, obdeník, často se zaoblenými rohy) nebo nepravidelný. Průměr obytné
plochy činil 16 – 24 m2. Nejdůležitější součástí obytných objektů bylo otopné
zařízení, ohniště nebo pec, které bylo umístěné zpravidla v jednom z rohů.
Stavební materiály byly přírodní, kterých byl dostatek: dřevo, proutí, kámen a
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hlína. Povrchové obytné objekty měly srubovou nebo kůlovou konstrukci
(Nekuda 1998).
Od 13. století byly jednoprostorové domy vystřídány složitějšími půdorysy,
neboť hospodářské změny (zavádění emfyteuse) se vynutili i jinou organizaci
obydlí. Nová konstrukční řešení obydlí se šířila spolu s kolonisty z jejich
domoviny. Domy v období vrcholného středověku byly proto větší a měly
zpravidla trojdílnou dispozici. Půdorys těchto domů se skládal z jizby, síně a
komory. Na kamenných základech spočívala roubená část jizby, zatímco síň s
komorou mohli být i celokamenné. Vstup do domu byl do střední síňové prostory.
Ze síně byly přístupné ostatní místnosti, jizba a komora. Konstrukce a prostorové
uspořádání nebylo všude stejné, půdorysy domů získané ze střední Moravy se liší
od půdorysných typů jihozápadní Moravy a sice tím, že ke dvoudílné dispozici
byla připojena třetí část pravoúhle, takže půdorys těchto domů byl ve tvaru
písmene L. Rozdíl byl podle Nekudy (1998) i v orientaci těchto domů vůči
komunikaci. Zatímco trojdílné domy na jihozápadní Moravě byly vůči
komunikaci orientovány štítově, byly domy na střední Moravě orientovány
okapovou stranou k ose vesnice. Nejdůležitější součástí domu byla jizba vybavená
otopným zařízením, pecí nebo pecí s ohništěm. Otopná zařízení byla umístěna
v rohu, ohraničené kamennou podezdívkou, na níž spočívala klenby pece. Podlaha
jizby bývala udusána, vymazána nebo také vydlážděna kameny. Součástí
některých domů byly malé sklepy zahloubené mimo půdorys domu (Nekuda
1998). Podle zjištění Černého (1971) byly přibližné rozměry domů např. ve
Vilémově následující: šířka se pohybovala od 4 do 6 m a délka od 5 do 8 m.
Největší, patrně rychtářův dům, měl rozměry 17 x 6 m.
Kolonizace také podstatně změnila etnické složení obyvatelstva. Do původně
slovanského osídlení přicházely vlny kolonistů německého původu. Kromě
usazování v horských oblastech tvořili jádro obyvatelstva velkých měst.
Nacionální rozdíly však v této době nebyly ani ve městech ani na venkově
pociťovány a postupně se vytvářel patriotický vztah k městu, oblasti a zemi u
obou etnik. Jako znak rozdílnosti je však pociťován jazyk (Válka 1991).
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7.3.

Zanikání kolonizačních vesnic

V průběhu historického vývoje však nastaly ve struktuře osídlení podstatné
změny. Sídliště nejen vznikala, ale i zanikala. Z dosavadních výzkumů vyplývá,
že osídlovací proces vrcholí ve 13. století, ale současně již lze sledovat i první
výraznější vlnu zanikání sídlišť (Nekuda 1982). Stejně jako vznik tak i zánik
kolonizačních vsí nebyl procesem, který se udál výlučně na našem území, stejný
vývoj zanikání vesnic ve středověku můžeme pozorovat i v ostatních evropských
zemích, kde dosahuje intenzita zanikání svého vrcholu ve 14. a 15. století
(Nekuda 1961). Tento proces byl tedy celoevropským jevem, který trval po celou
epochu feudalismu.
Podle Nekudy (1982) zaniklo na Moravě v období 11. – 16. století 1400
vesnic. První vlna zaniká sídlišť na Moravě spadá do 12. a 13. století. Z celkového
počtu asi 3000 vesnic k roku 1300 zaniklo přibližně 370 vesnic, tj. 12,3%
(Nekuda 1998). Do roku 1600 vzrostl počet vesnic na 3600, ale více než 800
z nich zaniklo, tj. 22%. Nejvíce zaniklých vesnic připadá na 14. a 15. století
(Nekuda 1998). Jak již bylo uvedeno, v období středověku zaniklo na celé Moravě
asi 1400 středověkých vesnic, toto číslo můžeme použít k vyjádření koeficient
zániku, který představuje poměr zaniklých osad k osadám existujícím. Ten je pro
celé území Moravy 32%. Je zajímavé porovnat různé menší regiony v rámci
Moravy. Např. koeficient zániku na Uherskohradišťsku má hodnotu 32%, na
Kyjovsku činí 35% a na Břeclavsku 38,4%. Nejvyšší hodnotu má koeficient
zániku právě na Drahanské vrchovině a to 41,8%. Z výše uvedeného koeficientu
lze usuzovat i na příčiny zániku, jakou roli hrálo přírodní prostředí, vznik měst,
pohraniční oblast atd. Celková míra zániku sídlišť ve středověku je na Moravě
poměrně vysoká (Nekuda 1998). Tento koeficient vyjadřuje relativní počet
zaniklých vesnic v určitém regionu. K zjištění prostorového rozložení zaniklých
vesnic slouží vyjádření, kolik jich absolutně připadá na 100 km2 . Je zajímavé
porovnání obou ukazatelů u různých území. Např. koeficient zániku na
Mikulovsku činí 38,6% a na 100 km2 připadá jedna zaniklá vesnice. Koeficient
zániku na Drahanská vrchovině je skoro stejný 41,8%, kdežto počet zaniklých
vesnic na 100 km2 je 6, tedy několikanásobně vyšší. Z prostorového rozložení
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zaniklých vesnic vyplývá, že na starém sídelní území je jejich počet vyšší,
zpravidla 1,5 vesnice na 100 km2 a na kolonizovaném území mnohem nižší.
V průměru připadá jedna zaniklá vesnice na více než 200 km2. Výjimku tvoří
právě území Drahanské vrchoviny (Nekuda 1998).
Kromě již zmíněného koeficientu pustnutí a prostorového rozložení je
důležité sledovat proces zanikání vesnic v jednotlivých časových horizontech.
Z dosud zjištěných informací je zřejmé, že první vlna zanikání sídlišť se na
Moravě objevuje již ve 12. století a přesahuje do 13. století.
V první fázi zanikání, tj. na konci 12. a ve 13. století, hrály důležitou roli
strukturální změny spočívající v oblasti hospodářské, zavádění lánového systému
a trojpolního hospodaření. Závažnou změnou v životě venkovského obyvatelstva
bylo zákupní (emfyteutické) právo, které zaručovalo rolníkům držbu gruntů
včetně jejich dědictví, hospodářskou samostatnost a účast na tržním hospodaření.
Proces zanikání vesnic ve 13. století byl na Moravě jistě také spojen s pustošivými
vpády Tatarů a Kumánů. Dalším činitelem, který se časově shoduje s procesem
strukturálních změn, byl vznik měst. Zánikem vesnice v okolí města a
přestěhováním venkovského obyvatelstva získalo město hospodářskou základnu
ke své prosperitě.
Ve 14. století se k výše popsaným příčinám pustnutí jednotlivých usedlostí i
celých vesnic přidává další – zbíhání poddaných. Příčiny zániku vesnic v období
pozdního středověku nejsou doposud zcela objasněny. V některých případech
nelze vyloučit přímý zánik za válečných událostí.
Stanovení příčin zanikání vesnických sídel ve středověku, není dnes snadné,
protože písemné prameny, které se dochovaly a vztahují se k pustnutí vsí, tento
jev jen registrují bez udání příčiny. Nekuda (1961) popsal několik základních
příčin procesu pustnutí středověkých vesnic. Některé osady zanikly zásahem
vrchnosti, stávalo se tak např. při zakládání rybníků. Nově budovaný rybník
zatopil přímo samotnou vesnici nebo část pozemků a poddaní museli být
převedeni na jiné místo. Jindy vrchnost zabírala pozemky vesnic po své potřeby
např. pro stavbu dvorů. Sám autor uvádí, že pro takové případy zániku vsí není
mnoho přímých svědectví. Druhou příčinou mohlo být sbíhání poddaných, kdy
zemědělec nebyl schopen plnit závazky v podobě poddanských dávek, renty vůči
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feudálům a volil sběhnutí. Zpustnutí jednotlivých gruntů i celých vesnic
odchodem poddaných bylo zcela běžným jevem. Z literatury jsou známi opaření,
která měla sbíhání zamezit. Další příčinou ovlivňující odlivu vesnického
obyvatelstva byl vývoj měst a překládání sídlišť. Zvláště růst nově zakládaných
měst byl na příchozích obyvatelích závislý. Toto se dělo formou nátlaku na
přestěhování nebo jeho podporou. V některých případech používali feudálové
vesničanů k doplnění stavu vyprázdněných měst (např. Znojmo po morové
epidemii ve 14. století). Dostatečný počet obyvatel měst byl nutný nejen k
zajištění hospodářské prosperity, ale i obrany města. Další, v období středověku
velmi významnou příčinou zániku vesnic, byly války a negativní vlivy, které měl
na vesnické osídlení přechod vojsk přes dané území. Na pustnutí vesnic měly
podíl i různé pohromy např. požáry, záplavy a také epidemie některých nemocí.
K těmto všem zmíněným příčinám zanikání sídel ve středověku, které mají
logické opodstatnění a lze je snadno doložit z literatury, bychom měli přiřadit
další příčiny, které můžeme souhrnně označit jako ekologické. Týkají se
nadměrného odlesnění krajiny, která byly do období kolonizace lidskými zásahy
téměř nedotčená (Skořepa 2006). Na Drahanské vrchovině v 13. a na počátku 14.
století byla krajina zbavena souvislého lesního krytu. K vykácení lese
nedocházelo jen kvůli, získání půdy – pole, ale dřevo bylo tehdy jediná
energetická suroviny, používalo se k otopu. Další využití bylo k výrobě dřevěného
uhlí v milířích. Používalo se také k výrobě kolomazi a v neposlední řadě jako
stavební materiál. Spotřeba dřeva byla veliká. Vykácením lesního porostu vznikly
obrovské, na mnoha místech splývající holé plochy plužin, což mělo v poměrně
vysoko položené krajině negativní ekologický dopad. Projevilo se to snížením
vlhkosti ovzduší, zvýšenou větrností, zrychleným vysycháním půdy, snížením
hladiny spodních vod, rychlejším táním při přechodu zimních měsíců v jarní,
zvýšeným splachováním půdy dešťovými srážkami a táním a s tím spojeným
rychlým stoupáním hladin vod ve vodotečích a rybnících, zaplavováním okolních
nízko položených terénů, zanášením koryt potoků a dna rybníků splavenou půdou.
To vše vedlo, mimo jiné, k postupnému snižování úrodnosti půdy, která již
nestačila k obživě a mohlo zapříčinit sbíhání poddaných do osad nížeji
položených a klimaticky vhodnějších. Z tab. č. 3 je patrné, že ve vyšších
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nadmořských výškách byl proces zanikání intenzivnější než v polohách nižších
(Černý 1992).
Tab. č. 3: Vliv nadmořské výšky na zanikání osad

výška
% zaniklých osad

% perzistujících osad
(v m n. m.)
700

61,1

38,9
600

52,0

48,0
500

51,8

48,2
400

12,5

87,5
300

Zdroj: Černý (1992)
Z tohoto můžeme usoudit na částečně předimenzovanou kolonizaci. Krajina
po tak intenzivní přeměně lidskou činností nebyla již schopna při tehdejších
zemědělských

postupech

poskytnou

dostatečné

životní

podmínky

pro

obyvatelstvo takového množství sídel, jak bylo člověkem nastaveno v době
kolonizace. Z výše uvedeného by se redukce počtu sídel (obyvatel) na daném
území jevila jako přirozený proces, ve kterém se sídelní systém ustálí na
rovnovážnou hladinu ve vztahu s přírodním prostředím. I Nekuda (1961) uvádí
důvod pustnutí nevhodnou lokalizaci vzhledem k přírodním podmínkám. Jakmile
byly přírodní zdroje, nejen půda a voda ale i dolování, vyčerpány, žádná pouta
neudržela obyvatele v pokračování života na tomto místě. Příčiny pustnutí se
mohly různě doplňovat a kombinovat. Opuštěné plužiny pak bývaly rozděleny
mezi poddané sousedních vesnic nebo se majitelé půdy rozhodli znovu je osadit,
přeměnit na pastviny, založit rybníky nebo dvory. Některé plužiny byly
ponechány bez následného využití a zarůstaly lesem. Podle Černého (1992) je
proces znovuzalesňování krajiny typický pro Drahanskou vrchovinu a
nevyskytuje se v nížinných polohách s úrodnou půdou. Proces částečného
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znovuzalesňování zkoumaného regionu se odehrál hlavně v průběhu 2. poloviny
15. a na počátku 16. století. Ojediněle pokračoval dále, naposledy na počátku 19.
století, kdy značné plochy dominikální půdy byly osazovány lesem.
Jak uvádí Nekuda (1998) dnešní kulturní krajina není výsledkem neustálého
rozšiřování zemědělské půdy na úkor lesa, ale vzájemný poměr obou ploch se
měnil se strukturou osídlení. Vysoký počet zaniklých vesnic na konci středověku
měl za následek ztrátu zemědělské půdy, která postupně zarůstala lesem.

7.4.

Přehled zaniklých středověkých osad (ZSO)

V následujícím textu je abecedně seřazený výčet dosud lokalizovaných
zaniklých středověkých osad (ZSO) na území Drahanské vrchoviny. Pod pojmem
trvale zaniklé středověké osady rozumíme místo, na kterém jsou nebo nemusí být
vůbec její pozůstatky.
Pokud byly z literatury k dispozici, jsou u jednotlivých osad je uvedeny:
lokalizace, datum první a datum poslední zmínky, stručná historie, příčina zániku,
stav reliktů atd.
Dále jsou v textu u některých popsaných reliktů uvedeny v závorce čísla
fotografii, pod kterými se nacházejí ve přiložené fotodokumentaci vzniklé na
základě terénního výzkumu..

Benátky
Zanikla ves tohoto jména ležela mezi obcemi Buková a Protivanov, od něj
1,5 km S, ve výšce 590 m n. m. Černý (1992). První zachovaná písemná zmínka o
osadě pochází z roku 1567 a uvádí Benátky jako pusté, Knies (1904). Po vsi se
dochovalo místní jméno polní trati „Beňátky“. Osada se však nacházela 0,7 km na
východ, na pravé straně potoka. Málo četné relikty staveb se v lučním terénu jeví
jako nízké vyvýšeniny. Nalezené keramickými střepy byly datovány do 15.
století. Dále je patrná stará, místy úvozová polní cesta, vedoucí do sousedního
zaniklého Chmelníku (foto 1). Dnes je na místě bývalé vsi louka (foto 2). Příčina
a doba zániku nejsou známy.
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Benýška
Tato osada se podle Nekudy (1961) nacházela u Pavlova. Podle tradice tam
bývala skelná huť. Zachovalo se místní jméno „Na huti“. Podle Kniese (1902)
byla v okolí, dodnes stojícího, panského dvora ves „Benýška“ (foto 3). Stejný
autor uvádí, že se zde vyskytovaly podezdívky dřevěných domů.

Bernov
Tato vesnice se podle Šrota (1986) nalézala 0,6 km J od železniční stanice
Ptení, v katastru Ptení. Stávala u stejnojmenného mlýna, který dnes již také
neexistuje, ale místní jméno „Bernovský mlýn“ je zachováno. Lokalita je
dlouhodobě známá. Osada je zmiňována v roce 1359. Podle Nekudy (1961) byla
osada v roce 1464 ještě osídlená. Bernov se uvádí jako pusty v roce 1498, zanikl
tedy někdy mezi těmito léty. Podle Hosáka, Šrámka (1970) pravděpodobně došlo
k zpustnutí za česko – uherských válek.

Bezděčice
Tato vesnice se nacházela mezi obcemi Horní Lhota a Veselice, od nich 2,1
km JZ, ve výšce 493 m n. m. Důkaz o existenci středověké vsi se dochovává v
pověsti a v místním názvu lesní trati „Bezděcko“. V prvním písemném záznamu o
osadě z roku 1320 je uvedeno, že se zde nacházejí 4 dvory. Na začátku 14. století
patřily k biskupství olomouckému. Vesnice je lokalizovaná na mírně stoupající
severní stráni. Podle Černého (1992) šlo o jednořadou vesnici s devíti usedlostmi,
dlouhou 180 metrů. Na místě jsou relikty po studních a sklepech, které mají
podobu plytkých i hlubších trychtýřovitých depresí. Na západním okraji zaniklé
vsi lze pozorovat starý hluboký úvoz, který je kolmý na osu osídlení vesnice.
Další patrnou stopou po činnosti člověka je stará lesní cesta u jižního okraje
Bezděčic, souběžná s vodním tokem. Podle dalšího písemného záznamu z roku
1554 byly již Bezděčice pusté. Černý (1992) uvádí, že vesnice velmi
pravděpodobně zanikla ze stejných příčin a ve stejném období jako nedaleké
Neradice, tedy v 15. století za husitských válek.
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Bohdalůvka
Zaniklá vesnice tohoto jména ležela mezi obcemi Vysočany a Holštejn, od
něj 1,8 km SV ve výšce 570 – 580 m n. m. Vesnice je poprvé zmiňována až roce
1463, ještě jako osídlena. Doklad existence vsi se zachoval v místním jménu lesní
louky „Bohdalevská“. Osada se nacházela v údolí na obou stranách potůčku, dnes
je na místě louka (foto 4). Podle Černého (1992) se jednalo o typickou krátkou
dvouřadou lesní lánovou osadu se 14 usedlostmi, jejíž délka byla asi 155 metrů.
Na místě jsou patrné po obvodu zaokrouhlené vyvýšeniny. Dalšími relikty jsou,
na východním okraji louky a přilehlém lese, několik metrů dlouhé pruhy
seskupeného stavebního kamení s četnými keramickými střepy a velkým
množstvím rozpadající se do červena vypálené vymazávky (foto 5 a 6). Tyto pásy
jsou vysoké 0,5 až 1 metr. Na místě nalezené střepy keramiky zařadil archeolog
do období 2. poloviny 13. až konce 14. století. Jako pustá byla ves popsána ve
zprávě z roku 1492. Příčinou zániku byl podle Černého (1992) požár.

Bouchenec
Tato zaniklá ves se nacházela mezi obcemi Suchý a Buková, od ní 2,6 km
JZ, ve výšce 680 – 697 m n. m. V první písemné zprávě z roku 1596 je Bouchenec
uveden jako pustý. Osada se rozkládala po obou stranách potůčku. Jednalo se tedy
o krátkou dvouřadou lesní lánovou ves, dlouhou 300 metrů, ve které stálo
pravděpodobně 20 usedlostí. Relikty po nich mají podobu vyvýšenin s okrouhlým
nebo nepravidelným půdorysem, méně časté jsou čtyřúhelníky se zaoblením
v rozích (foto 7 a 8). Horní plocha pozůstatků staveb je častěji rovna, někdy s
centrální depresí. Tyto vyvýšeniny obsahují stavební kamení, vypálenou
vymazávku a malé množství keramických střepů. Podle Černého (1992)
Bouchenec zanikl v první polovině 15. století, pravděpodobně v průběhu
husitských válek.

Budkovany
Vesnice ležela v katastru Jedovnic, od nich 2 km JV ve výšce 470 – 495 m n.
m., k místu vede značená turistická stezka. Existence vesnice je zachycena v
místním jménu rybníku „Budkovan“, o kterém je podle Kniese (1902) první
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zmínka z roku 1450. K zaniklé osadě se váže také pověst. První písemná zmínka
jako o Budkovanech pochází z roku 1371. Černý (1992) se ale domnívá, že první
zmínka je již z roku 1349, kde se však uvádí německý název „Ulraichslog“.
Relikty staveb se nacházejí u hráze výše zmíněného rybníka, na přilehlé louce
(foto 9). Mají podobu okrouhlých nevysokých terénních vyvýšenin nebo
čtvercových vyvýšenin s centrální depresí (foto 10). Ves pravděpodobně
pokračovala ve směru prodloužení hráze směrem na J, kde je dnes pole. Z důvodu
dlouhodobého zemědělského využívání jsou zde stopy po velké části
předpokládaných stavení setřeny, proto není možné přesně určit celkový počet
usedlostí zaniklé vsi. Patrně šlo o krátkou dvouřadou osadu dlouhou 300 m. Dále
na J od okraje je stěnový kamenolom. Stával zde i mlýn, z kterého je patrná již jen
strouha. Na místě nalezené střepy keramiky archeolog určil do druhé poloviny 13.
až první poloviny 15. století. K zániku osady došlo mezi léty 1437 až 1450. Jako
pusté jsou podle Kniese (1902) Budkovany popsány v roce 1450. Důvodem
zániku byl podle Černého (1992) požár, k čemuž nasvědčuje nadměrné množství
do ruda vypálené mazanice v reliktech staveb.

Budonice
Tato osada se nacházela 1km SV od Drnovin, ve výšce (1992) 295 m n. m.
O vsi se nedochovaly, žádné písemné záznamy, ale připomínky nacházíme v
ústním podání, z pověstí a v zachovaném místním jménu „Budonická louka“ a
„Na Budonicích“. Podle Černého (1992) zde stávalo 6 usedlostí. Díky
zemědělskému využívání louky jsou dnes stopy po staveních v terénu neznatelné
(foto 11). Dochované relikty svědčící o existenci vesnice jsou v jižní části louky.
Starý stěnový kamenolom (foto 12), který sloužil k dobývání stavebního kamene i
po zániku vesnice ještě v 19. století. Potůček protékající vsí byl zahrazen hrází
malé vodní plochy (foto 13), dále se zde nacházely střepy středověké keramiky.
Důvody s doba jejího zániku nejsou známy.

Bukovina
Tato vesnice se nalézala podle Šrota (1986) 1,8 km JV od Skřípova a 2 km
Z od Runářova, v katastru Konice a Brodku u Konice. Osada stála
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ve stejnojmenné lesní trati. První písemná zmínka pochází podle Hosáka, Šrámka
(1970) z roku 1351. Ves patřila ke konickému panství. Doba i příčina zániku
nejsou známé.

Bystřec
Osada ležela v katastru Jedovnic, 4 km JV ve výšce 450 - 455 m. k místu
vede značená turistická trasa. První písemná informace o vesnici pochází z roku
1371. Podle Černého (1992) ale první písemnou zmínkou o obci je výčet
holštejnských osad z roku 1349, kde je pod německým názvem „Mehrlinslag“.
Ves je lokalizována v širokém údolí potoka Rakovce, stavení byla rozmístěna
rovnoměrně po obou stranách údolí (foto 14). Jednalo se tedy o dvouřadou vesnici
dlouhou 430 m. Stopy po staveních mají podobu kupovitých nebo hřbetovitých
vyvýšenin tvořených stavebním kamením bez centrální deprese (foto 15). Většina
staveb se, ale nacházela na dnes využívané louce, proto stopy po staveních jsou
částečně zahlazeny. V letech 1975 až 2005 zde byl prováděný archeologický
výzkum Moravským zemským muzeem v Brně, podle jehož výsledků měla
vesnice ve 14. století 18 usedlosti. Dnes se zde nachází zrekonstruované základy
dvou středověkých usedlostí a studny s popisnými tabulemi (foto 16 a 17).
Nalezené keramické střepy byly archeologem datovány do konce 13. a začátku
15. století. Na J od vsi je starý stěnový lom, který patrně sloužil k dobývání
stavebního kamene. Částečně čitelná je i stopa po dřívější cestě. Podle Černého
(1992) velké množství keramiky, železných předmětů, do červena vypálené
vymazávky, uhlíků a ohořelých trámců svědčí o tom, že obec zanikla v důsledku
požáru. Roku 1464 je zachycena jako pustá. Podle výsledků výše zmíněného
archeologického výzkumu byl vesnice pravděpodobně v roce 1401 přepadena a
vypálena, čímž definitivně zanikla.

Češkovice (Těškovice)
Zanikla vesnice Češkovice ležela v katastru Těchova, 1,0 km Z od obce
Obůrka, ve výšce 458 m n. m. Tradice o umístění vsi se dochovala jak v ústním
podání, tak i v místním jménu. První dochovaná písemná zmínka pochází z roku
1320. Podle Černého (1992) se jednalo o jednořadou vesnici dlouhou 200 – 250
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metrů, ve které se nacházelo 7 – 8 usedlostí. Přesné určení počtu znemožňuje
dlouhodobé zemědělské využívání tohoto místa. Místo zaniklé osady je nyní
zastavěno rekreačními objekty (foto 18). Dodnes se zachoval pouze rybník
na potoku, který protéká na V od zaniklé vesnice (foto 19). Osada je popisována
jako osídlená ještě v roce 1631. Zato zpráva z roku 1638 hovoří již jen o velkém
panském dvoru, který je dnes přestavěn na hotelový komplex (foto 20). Z výše
uvedeného podle Černého (1992) vyplývá, že Češkovice zanikly v průběhu
třicetileté války.

Čtěnice, Ctětice, Ščetice, Čstětice
Podle Šrota (1986) se tato vesnice nacházela 1,5 km S od Lojzova a 1,8 km
ZZJ od Seloutek, v katastru Určic, na západním svahu kopce Chlum. Poprvé byly
podle Hosáka, Šrámka (1970) zmiňovány v roce v roce 1368. Podle Šrota (1986)
šlo o krátkou lesní lánovou ves. Terénní relikty činnosti středověkých obyvatel
mají podobu okrouhlých jam (studny, sklepy), terásek (lánové meze). Doba i
příčina zániku není z literatury známa.

Dluhoštice
Se podle Šrota (1986) nalézali 1 km SZ od Lešan a 1,3 km V od Zdětína,
v katastru lešenském, v polích při prameni potůčku. Historie osady je zatím
nejasná. Týž autor použil pro název vesnice místní jméno polní trati. Nalezené
střepy keramiky byly archeologem zařazeny do 15. a 16. století.

Dolnice, Důlnice
Vesnice tohoto jména se podle Šrota (1986) nacházela 1 km S od Křenůvek
a 1,5 km Z od Alojzova, v katastru Myslejovic. Jméno osady zůstala zachováno
v pojmenování polní trati. První písemná zmínka o vsi pochází z roku 1447.
Nalezenou keramiku datoval archeolog do 15. a 16. století. V přilehlém lese se
nachází zbytky plužiny. Doba a příčina zániku není z literatury známá.
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Dvorce
Tato vesnice ležela mezi Jedovnicemi a Kotvrdovicemi. Povědomí o vsi se
zachovalo v místních jménech polní a lesní tratě „Dvorce“. První písemná zmínka
pochází z roku 1437 a zmiňuje se jen o dvoru. Přesná lokalizace však dodnes není
jednoznačně jasná. I když z literatury existuje popis, kde se osada nacházela, na
daném místě nebyly nalezeny relikty budov ani žádné fragmenty středověké
keramiky. Jako pravděpodobné místo, kde se zaniklá osada nacházela, je podle
Černého (1992) široký luční žleb nacházející se u polní cesty mezi Kotvrdovicemi
a Jedovnicemi (foto 21 a 22). Jako pustá byla ves připomenuta v roce 1464.
Důvodem zániku byly pravděpodobně husitské války.

Gadišina
V přesné lokalizaci polohy této vesnice jsou ještě nejasnosti. Podle Černého
(1992) je jednou z možností tato: osada se nacházela na pravé straně řeky Luhy, u
skalního útvaru „Vlčí skála“, ve výšce 530 - 540 m n. m. K místu vede turistická
značka. Lokalita se nachází u louky zvané „Kocmanka“. První písemná zmínka o
Gadišině pochází podle Černého (1992) z roku 1386. Ze zbylých reliktů staveb,
lze soudit, že se jednalo o krátkou dvouřadou vesnici, rozloženou kolem potůčku,
dlouhou 90 metrů. Zdokumentované relikty jsou trychtýřovitá prohlubeň po
propadeném sklepení (foto 24), obdélníkovitá vyvýšenina se stavebním kamením.
A nakupení stavebního kamení v potůčku (foto 25). Na místě nalezenou keramiku
datoval archeolog na konec 13. století. Pustá je osada uváděna ve zprávě z roku
1492. Došlo k němu mezi léty 1463 – 1492 ze zatím neznámých příčin.

Glgoše
Tato malá osada se podle Šrota (1986) nacházela 1,2 km Z od Domamyslic,
v jejich katastru Prostějova. O historii vsi není víc známo. Týž autor používá pro
označení osady místní jméno polní trati. Místo se nachází u pramene pod lesem.
Zde nalezené keramické střepy byla datovány do 13. a 14. století.
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Hamlíkov
Tato ves se nacházela 1 km SV od Ruprechtova ve výšce 480 – 490 m n. m.
na svahu levého břehu potůčku v místě zvaném „Psí žleb“. První písemná zmínka
o Hamlíkovu je z roku 1353. Podle Černého (1992) se jednalo se o krátkou
jednořadovou lesní lánovou ves dlouhou 165 m. Řada stavení probíhala v esovité
linii. Dnes je na místě bývalé vsi vzrostlý les. Vede tudy naučná stezka. Stopy po
středověkých staveních se podstatně liší od ostatních v jiných zaniklých
středověkých vesnicích. Podesty stavení jsou ve směru stoupajícího terénu
zahloubeny do země, ve směru klesání svahu je naopak navršen materiál ze
zahloubené části tak, že vzniká vodorovná čtyřúhelníková plošina. Teprve na této
plošině je samotný relikt stavby, který má podobu čtvercových nebo
obdélníkových nakupenin stavebního kamení s příměsí hlíny (foto 25 a 26).
Patrné jsou i stopy staré cesty, milíři, kolomazné peci a hlubinného kamenolomu.
Na blízkém potůčku je na Z patrná nízká hrázka po zaniklém rybníčku (foto 27).
V roce 1493 se uvádí jako pustý. V druhé polovině 16. století byl opět osídlen, ale
již roku 1596 byl popsán jako pustý. Podle Černého (1992) byl příčinou zpustnutí
zřejmě hladomor v roce 1585.

Holíkov
Tato středověká vesnice se nacházela v katastru Újezdu u Boskovic, od něj 3
km V, ve výšce 646 m n. m. Zachovalo se povědomí o existenci vsi i místní
jméno lesní trati „Holíkov“. Podle Kniese (1904) je první a jedinou zachovanou
zmínkou o vsi zpráva z roku 1569, kde uvádí Holíkov jako pustý. Vesnice byla
lokalizována u pramene potůčku (foto 28) a podle Černého (1992) byla typem
hromadné vsi a měla půdorys 150 x 150 metrů. V západní polovině vsi se nachází
7 nepravidelných reliktů usedlostí a ve východní polovině 6 reliktů. Některé
pozůstatky staveb jsou vysoké 20 – 40 cm a mají podobu čtvercovitých nebo
okrouhlých vyvýšenin (foto 29 a 30). Složení reliktů není neobvyklé, je to
stavební kamení, do červena vypálená vymazávka, hroudy černohnědé mazanice,
uhlíky a keramické střepy. Další relikty jsou prohlubně po sklepení a jedna menší
prohlubeň po studni (foto 31). V místě je také patrná stará cesta, která vedla
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středem osady. Holíkov pravděpodobně zanikl kvůli požáru na konci 15. nebo na
počátku 16. století.

Holštejn
Toto městečko se nacházelo mezi dnešní obcí Holštejn a skálou na J od obce,
na které dodnes stojí pozůstatky hradu Holštejn. Městečko stávalo v údolí potoka
Bílá voda ve výšce 465 – 470 m n. m. Pozůstatek po osídlení se dochoval v
místním jménu „Na městečku“. Vznik Městečka je úzce svázán s blízkým hradem
stejného jména, o kterém je první písemná zmínka z roku 1278. Z roku 1349 je
zachována zpráva o tom, že pod hradem se nachází několik dvorců. Roku 1437 je
zmiňováno již jako městečko. Poslední informace o osídleném městečku i hradu
je z roku 1511. Hrad je uváděn jako pustý v roce 1531 a městečko v roce 1550.
Nynější osada Holštejn byla obnovena v roce 1791, ale na jiném místě severně od
původního Holštejna. Reliéfové stopy, kromě dodnes stojícího mlýna (foto 32), se
nezachovali, ale ohraničené koncentrace fragmentů keramiky a stavebního kamení
v oraništi, určují jeho lokalizaci pod skálou na níž se nacházejí zbytky hradu (foto
33). Podle Černého (1992) šlo o návesní typ osídlení mimo vodní tok s rozměry
200 x 100 m se 13 – 14 usedlostmi. Ke zpustnutí hradu došlo podle Černého
(1992) patrně z důvodu nemajetných vlastníku hradu, mezi léty 1511 – 1535, kteří
neměly potřebné prostředky na údržbu chátrajícího sídla. To později přispělo i k
zániku městečka.

Hošperk
Zaniklá vesnice Hošperk se nacházela mezi obcemi Ždárné a Protivanov, od
něj 3,5 km JZ, ve výšce 610 m n. m. První písemná zmínka o vsi pochází z roku
1569 a Hošperk je zde uváděn jako pustý. Osada byla lokalizována na pravé
straně údolí říčky Luhy. Díky dlouhodobému zemědělskému využívání místa jsou
setřeny všechny stopy po reliktech usedlostí (foto 35). Podle Černého (1992),
který usuzuje z povrchového sběru keramiky, šlo o jednořadou vesnici, dlouhou
asi 350 metrů. Již po zpustnutí vesnice byl v 17. století, při severním okraji osady,
vybudován lovecký zámeček s oborou pro boskovickou vrchnost, který stojí
dodnes (foto 34). Později byl přestavěn na panský dvůr, odtud místní jméno
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„Oborský Dvůr“. Příčina zániku vesnice Hošperk není známa, stalo se tak někdy v
období od 13. do počátku 16. století.

Hoštanov
Zaniklá vesnice tohoto jména ležela podle Šrota (1986) 0,7 km SSZ od
Soběsuk a 1,5 km Z od Plumlova. Jedinou písemnou zmínkou o osadě je zápis
v urbáři plumlovského panství z roku 1590, ale i tam se mluví již jen o rozlehlé
louce Hoštanově. Nalezenou keramiku datoval archeolog do 15. a 16. století. O
době a příčině zániku není nic známo.

Housko
Tato zniklá vesnice se nacházela v katastru obce Vysočany, 1 km S od
nového Houska, část Vysočan ve výšce 575 – 585 m n. m. Poloha osady je
všeobecně známá. Byla zachována místní jména „U kostelíčka“ a „U výhně“.
Podle Černého (1992) je pravděpodobně první písemná zmínka o vsi z roku 1349,
kdy je ale uvedena pod jménem „Hertwigslag“. Ves je lokalizovaná na loukách po
obou stranách potoka (foto 36). Jednalo se o dvouřadou lesní lánovou ves,
dlouhou 415 metrů. Relikty staveb se nacházejí v dlouhodobě zemědělsky
využívaném lučním terénu. Mají podobu méně znatelných okrouhlých vyvýšenin
bez centrální deprese (foto 37). V lokalitě „U kostelíčka“ bylo vyoráno velké
množství stavebního kamení a lidských kostí na ploše 15 x 15 m. Jde o pozůstatky
kostela se hřbitovem (foto 38 a 39). Středověké Housko je tak jedinou zaniklou
vsí na Drahanské vrchovině v níž stával kostel. V další vyvýšenině bylo nalezeno,
kromě

obvyklého

stavebního

kamení,

vypálené

vymazávky,

mazanice,

keramických střepů a uhlíků i několik hrud železné strusky, jednalo se patrně o
kovárnu. Keramické střepy byly datovány do období od konce 13. a počátku 15.
století. Dalším reliktem po působení obyvatel zaniklého Houska je kamenolom,
který se nachází na jižním okraji vsi a dodnes zachovaný rybník mezi částmi
Vysočan, Molenburk a Housko. Podle Černého (1992) ves zanikla již během
husitských válek v 15. století, ale první písemné zachycení pustého Houska
pochází až z roku 1567. Kolem roku 1760 bylo Housko obnoveno, ale 1 km
jižněji od původní vsi, v souvislosti se založením nové sklárny.
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Hrádek
Toto městečko bylo založeno brzy po vybudování blízkého hradu Stanov,
poprvé zmiňovaném v roce 1381 (foto 40). Městečko mělo podle Černého (1992)
tvar úzké silniční návesovky dlouhé 130 metrů. Středem městečka probíhala cesta
zachovaná dodnes, která vedla až k vstupní hradní bráně. Dodnes jde rozpoznat
její zarůstající úvozovou část (foto 41). Relikty staveb bývalého městečka mají
podobu nápadných pravoúhlých vyvýšeniny (foto 42), které jsou tvořeny
stavebním kamením, směsí štěrku a hrud a drtí do červena vypálené vymazávky.
Na místě jsou také dochovány větší nálevkovité deprese, vzniklé po zhroucení
sklepů a menší deprese, která je pozůstatkem středověké studny (foto 43 a 44).
Nalezené keramické střepy zařadil archeolog do 13. až první poloviny 15. století.
Podle Černého (1992) mohlo být důvodem zániku městečka zpustnutí blízkého
hradu Stagnov v kombinaci s nepříznivými hospodářskými podmínkami v místě a
to někdy mezi léty 1466 až 1510.

Chmelník
Tato zaniklá vesnice ležela mezi obcemi M. Hradisko a Buková, od ní 1,2
km V, ve výšce 600 - 615 m n. m. O existenci osady se dochovala pověst a místní
jméno „Chmeléky“. Jediná písemná zmínka pochází z roku 1569 a popisuje ves
jako pustou. Osada byla lokalizována na pravý svah údolí vodního toku, dnes je
na místě pole (foto 45). Černý (1992) uvádí, že stáří sesbírané keramika svědčí o
existenci Chmelníku od konce 13. do konce 15. století. Důvod zániku je neznámý.

Jablonsko
Tato zaniklá ves ležela pod hrází rybníka Suchý v dnešní obci Suchý, ve
výšce 655 – 660 m n. m. O osadě máme první písemnou zmínku z roku 1569,
která ji popisuje jako již pustou. Vesnice byla lokalizována podél potoka
vytékajícího z výše zmíněného rybníka (foto 46). Relikty po středověkých
stavbách již nejsou v terénu patrny, neboť byly zničeny při budování obce Suchý
v roce 1763. Není tedy patrný půdorys ani počet usedlostí středověké vsi.
Nalezeny byly střepy keramiky datované od konce 12. do 15. století. Podle
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Černého (1992) se lze domnívat, že příčinou zániku vesnice byly přímo nebo
druhotně války v průběhu 15. století.

Jesenec
Tato zaniklá ves se nacházela v katastru obce Protivanov, od něj 1,9 km JZ,
ve výšce 642 – 646 m n. m. Mezi obyvateli blízkých obcí je zachována pověst, že
vesnice stávala v blízkosti „Jesenské louky“ a „Jesenské boudy“. Přesné místo
lokalizace je však vzdálené 600 m SZ. První a poslední písemná informace o
vesnici pochází z roku 1569 a popisuje ji jako již pustou. Jesenec se rozkládal po
obou stranách pramene potůčku (foto 47). Jednalo se tedy o krátkou dvouřadou
lesní lánovou ves, s osmi usedlostmi v každé řadě, dlouhou 200 metrů. Některé
relikty staveb mají podobu pravoúhlých, jiné obkrouhlých vyvýšenin (foto 48).
Horní část je plocha, výjimečně s centrální depresí nebo kopulovitým vyklenutím.
V pozůstatcích je obsažena vrstva žluté hlíny, drť a hroudy vypálené vymazávky a
mazanice, uhlíky a menší počet keramických střepů. Nízké zastoupení stavebního
kamení je podle Černého (1992) způsobeno jeho použitím ke stavbě cest nebo
staveb v blízkém Protivanovu. Dalšími relikty jsou trychtýřovité prohlubně po
sklepení a studni (foto 49). Podle Kniese (1904) se zde nacházela i tvrz, což dosud
provedené povrchové výzkumy nepotvrdily. Jesenec pravděpodobně zanikl během
některých válek v 15. století.

Lhota
Tato ves se podle Šrota (1986) nacházela 0,6 km SZ od Vincencova a 2,3 km
JZ od Určic, v katastru Otaslavic a Určic, na severním břehu Vranovického
potoka. První písemná zmínka o vsi je z roku 1377. Jako pustá i s pohořelým
dvorem je uváděna v roce 1593. Náležela panství Otaslavickému. Důvod zániku
není známý.

Lhota Křelová
Tato osada podle Šrota (1986) ležela 0,9 km JJV od Určic a 1 km SSZ od
Dětkovic, v katastru určickém, ve svahu nad rybníkem mezi výše zmíněnými
obcemi. První písemná zmínka o vsi pochází podle Nekudy (1961) z roku 1317,
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ale nalezená keramika odpovídá již polovině století 13. Při orbě bylo narušeno
několik objektů, které se na povrchu jevily jako protáhlé ovály. Náležela
plumlovskému panství.

Lhota u Březiny
Tato zaniklá vesnice se nachází v katastru obce Hostěnice, 2,0 km JZ od
Bukoviny, ve výšce 498 – 509 m n. m. Ke vsi se neváže žádná pověst, povědomí
je zachováno v místním jménu lesní trati a chatové oblasti „Lhotky“. První a
poslední písemná informace o vsi je z roku 1365. Osada byla lokalizována po levé
straně dvou pramenů ústících do potoku Říčky. Podle Černého (1992) se jednalo o
jednořadou vesnici s deseti usedlostmi. Relikty staveb jsou okrouhlé vyvýšeniny a
nachází se zde i prohlubeň po sklepení (foto 50 a 51). Na západním okraji se
nalézá relikt panského dvora, který z byl vybudován v roce 1746 (foto 52 a 53).
Dalším pozůstatkem po osídlení je malý rybníček (foto 54). Osada zanikla
pravděpodobně během 15. století v důsledku husitských válek.

Lhota u Vážan
Zaniklá vesnice tohoto jména ležela v katastru Vážan, 3,5 km SV od
Boskovic, ve výšce 438 – 453 m n. m. Povědomí o vsi se zachovalo v místním
jménu lesní trati „Ve Lhotkách“, kde se skutečně osada nacházela. Lidová tradice
milně umísťuje ves do lokality „U červeného kříže“ (foto 55). Z roku 1481 se
dochovala první písemná zmínka o Lhotě. Vesnice byla umístěna po obou
stranách pramene potůčku. Podle Černého (1992) šlo o krátkou dvouřadou ves,
pravděpodobně s 10 – 12 usedlostmi, dlouhou 150 – 180 metů. Terénní stopy
budov mají podobu čtyřúhelníkových nebo okrouhlých vyvýšenin. Podle sondy v
jednom z objektu Černý (1992) se v něm nacházela na povrchu suť z kamení,
hlíny a rozdrobené červené vymazávky, následoval hladký povrch rozpukané
červeně zbarvené mazanice a mezi ní a další popelovitou vrstvou nahuštěný nález
keramiky. Toto ukazuje na velmi pravděpodobnou příčinu zániku vesnice a tím
byl požár. Dále se zde nacházejí i hluboké kuželovité jamy, jako pozůstatky
sklepů a jeden relikt studny (foto 56) Lhota zanikla mezi léty 1482 – 1511. Příčina
zpustnutí viz výše.
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Lhotka
Tato osada se podle Šrota (1986) nacházela 1,0 km JV od Ohrozimi a 1,0 km
SZ od Stichovic (část Prostějova), v katastru Mostkovic a Prostějova. Místní
název polní trati je dodnes „Ve Lhotkách“. Lokalita byla zničena při stavbě silnice
k Ohrozimi. Šlo o základy několika chat. Podle Janouška (1933) je roku 1512
uváděna jako pustá.

Lhota u Karolína
Tato vesnice se rozkládala bezprostředně u JZ okraje obce Karolín v jejím
katastru. Podle Černého (1992) je první a poslední písemná zpráva o osadě z roku
1460. Podle stop nálezů byly usedlosti podkovovitě seřazeny podél okrajů
úžlabiny (foto 57). Osada byla dvouřadá a její délka byla odhadnuta na 230 metrů.
Nalezené keramické střepy byly datovány do období od poloviny 13. a začátku
14. století. Důvody zániku vsi jsou doposud neznámé a stalo se tak na začátku 14.
století

Lipina
Osada ležela mezi obcemi Lhota a Opatovice, asi 0,6 km S od Opatovi, ve
výšce 310 – 320 m n. m. První písemná zmínka o vesnici pochází z r. 1379. Opět
se zachovalo povědomí o vsi v místním jménu polní tratě „Na Lipině“. Místo
bývalé vesnice je dnes zemědělsky využíváno a proto zde již nejsou patrné stopy
po staveních. Důkazy o existenci jsou nálezy středověké keramiky. Příčiny
vedoucí k zániku vsi nejsou známy, podle Černého (1992) to bylo na přelomu 15.
a 16. století.

Loučka
Vesnice tohoto jména se nalézala v katastru obce Ludíkov, ve vzdálenosti
3,5 km S od Sloupu, ve výšce 600 – 610 m n. m. První písemná zpráva o vsi
pochází z roku 1382. Osada byla lokalizována na místě zvaném „Modračka“, kde
podle pověsti stával hřbitov. Již málo znatelné relikty staveb se rozkládají po obou
stranách údolí v polním terénu, u pramene potůčku (foto 58). Podle Černého
(1992) šlo o krátkou dvouřadou lesní lánovou ves, počet usedlostí však nelze
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přesně určit. Podle zprávy z roku 1492 je Loučka již pustá. K zániku došlo v
období mezi léty 1408 – 1492 pravděpodobně za husitských válek.

Maršín
Tato zaniklá vesnice ležela mezi obcemi Niva a Drahany, od nich 1,7 km SZ
ve výšce 610 – 615 m n. m. Zachovaná lidová tradice umísťovala osadu do
prostoru lesní trati „Maršény“, přesná lokalizace je však o něco jižněji. Z roku
1347 pochází první písemná zmínka o Maršínu. Podle Černého (1992) nejde z
torza vesnice zjistit, zda se jednalo o ves jednořadou nebo dvouřadou a kolik měla
usedlostí. Pozůstatky se nacházejí na rozhraní louky a polí jen na pravé straně
potůčku (foto 59). Relikty po staveních mají podobu nízkých okrouhlých
vyvýšenin. Obsahují stavební kamení, cihlově červenou hlínu s hroudami
vypálené vymazávky a střepy středověké keramiky. Ves je označovaná jako pustá
v letech 1466 a 1480. Příčinou zániku Maršína byly pravděpodobně husitské
války.

Mechlov
Ves ležela mezi obcemi Krásenko a Studnice od nich 1,5 km JZ ve výšce
535 m n. m. Zachovala se místní jména lesní tratě „Mechlov“ a luční tratě „Na
Mechlově“. Jediná písemná zmínka o vsi je z roku 1342. Vesnice se rozkládala v
rovinatém terénu kolem pramene potůčku (foto 60), dnes je na místě les.
Nenachází se zde žádné terénní relikty středověkých staveb ani roztroušené
zbytky kamenného zdiva, což lze podle Černého (1992) vysvětlit tím, že srubová
stavení byla zhotovena bez kamenné podezdívky nebo základové kamení bylo
později rozebráno na stavbu okolních cest. Příčina zániku vesnice je neznámá,
podle Černého (1992) k němu mohlo dojít koncem 14. nebo na začátku 15. století.

Melice
Tato zaniklá vesnice se nacházela pod stejnojmenným hradem, jehož
zřícenina se zachovala asi 1,5 km SV od Pustiměře. První zpráva o Melicích
pochází podle Zháněla (1967) již z roku 1131, podle Hosáka (1957) z roku 1362.
Osada se pravděpodobně nacházela u trvalého zdroje vody, na levé straně potůčku
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Toto místo je dlouhodobě zemědělsky využíváno jako pole (foto 61). Podle
Zháněla (1967) zde vyorávali rolníci při obdělávání polí střepy nádob a zbytky
kamenných zídek, nejspíš základů staveb, což svědčí pro lokalizaci vsi právě do
těchto míst. Nacházel se zde i panský dvůr. Dnes již nejsou patrné žádné terénní
stopy po středověkých usedlostech. Vesnice zanikla velmi pravděpodobně po
dobytí hradu husity v roce 1432, kdy se obyvatelé osady rozprchli.

Mitrov, Mitrůvky, Mitrovice
Tato vesnice se podle Šrota (1986) nacházela 0,8 km JV od Alojzova a 1,8
km SV od Myslejovic, na katastru Určic. Známé v terénu od nepaměti. Název
vesnice byl zachován v místním jménu polních tratí „Velký Mitrov“ a
„Mitrůvky“. První písemná zmínka pochází z roku 1386. Hlavním reliktem po
zaniklé vsi je hráz jezírka mezi lesem a výše zmíněnou polní tratí. Jezírko je
dlouhé přes 50 metrů a dnes je zaneseno bahnem. Na místě nálezy střepů
keramiky. Osada je podle Nekudy (1961) uváděna jako pustá ve zprávě z roku
1511. Podle Hosáka, Šrámka (1980) zanikla ve 2. polovině 15. století v důsledku
uherských válek.

Neradice
Zanikla vesnice Neradice ležela v katastru obce Těchovice, ve vzdálenosti
0,5 km V od obce Obora ve výšce 516 – 532 m n. m. Existence výše uvedené
vesnice je zachycena v místním jménu lesní trati „V Neracku“ a také v ústním
podání, kdy se polím v blízkosti zaniklé vsi, říkávalo „Na Krchůvku“, neboť tam
byl vyorán železný kříž. Již z roku 1320 je první písemná zmínka o této osadě se
dvěma dvory. Podle Černého (1992) šlo o krátkou dvouřadou ves s deseti
usedlostmi dlouhou 200 metrů. Jeden relikt stavby má půdorys obráceného E a je
obkroužen až 75 cm vysokým kamenným valem. Další přilehlý objekt má
podkovovitý půdorys a tak je velmi pravděpodobné, že se jedná o pozůstatky výše
zmíněných dvorů. V místě se také nachází trychtýřovitá deprese, která může být
reliktem

sklepení

nebo

studny.

Následující

pozůstatky

mají

podobu

nepravidelných vyvýšenin, ve kterých se nachází střepy středověké keramiky.
Západní řada vesnice se nachází na zemědělsky využívaném místě, avšak sytě
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tmavé ohraničené místa půdy s ojedinělými většími kameny a úlomky keramiky
ukazují kde stály středověké usedlosti. Další písemná zmínka o vesnici z roku
1554 ji uvádí jako pustou. Podle Černého (1992) Neradice zanikly v 15. století,
nejspíš v době husitských válek.

Nestlgrund
Tato zaniklá osada se podle Šrota (1986) nacházela 1 km S od Suchdolu a
1,8 km JZ od železniční zastávky Čunín, v katastru Čunína. První písemná zmínka
pochází z roku 1379. Vesnice byla lokalizována v údolí u potoka Bukovanka,
relikty dvou podezdívek byly nalezeny v lese v místech, které se jmenuje
Spaliska. Dnes jsou na místě chaty. Poblíž se nacházelo milířisko. Patřil ke
konickému panství. Doba a příčina zpustnutí je neznámá.

Neznámá vesnice u Bejčkovy hráze
Tato vesnice se nacházela mezi obcemi Kotvrdovice a Lipovec, o něj 1 km
JZ ve výšce 510 m n. m. O osadě není zmínka v literatuře a není s ní spojena
žádná lidová tradice. Ves byla umístěna v údolí potoka Lupače, v těsné blízkosti
protrhlé hráze zaniklého rybníka (foto 63). Relikty po stavbách mají tvar
výrazných čtyřúhelníkových vyvýšenin s centrální depresí nebo čtyřúhelníkové
vyvýšeniny s kupolovitým vrcholem, na kterou těsně navazuje nižší hromada hrud
a drtě vypálené mazanice (foto 64). Složení reliktů staveb je obvyklé, stavební
kamení, zbytky keramiky a uhlíky (foto 65). Na místě nalezená keramika byla
datována do 2. poloviny 13. až počátku 16. století. Příčina i doba zániku vesnice
nejsou známy.

Neznámá vesnice u Petrovic
Osada, jejíž jméno neznáme, se nacházela mezi Petrovicemi a Vavřincem,
od něj 1,2 km SZ ve výšce 570 – 583 m n. m. K této vesnici se neváže žádná
pověst ani místí jméno. Její uspořádání je netypické, nechráněná poloha u vrcholu
kopce (foto 66), poměrně velká vzdálenost ke zdroji vody (150 – 200 m) f.
Relikty po staveních mají různou podobu, například čtyřúhelníkových podest se
zaoblenými rohy nebo polokruhovité podesty. Ty jsou buď zahloubené do terénu

48

nebo v něj plynule přecházejí. V reliktech se nachází stavební kamení, uhlíky a
kousky keramiky. Černý (1992) se domnívá, že by mohlo jít o Lhotu u
„Przablincz“, citovanou poprvé a naposledy v roce 1371. Svou domněnku opírá o
výše zmíněnou citaci, ve které je Lhota u „Przablincz“ uvedená těsně za blízkou
vsí Žďár. Datum ani příčina zániku není z literatury známá.

Neznámá vesnice U Mordovanské studánky
Tato vesnice se nacházela 2,7 km SV od Boskovic, ve výšce 405 – 410 m n.
m. Není o ní žádná písemná zprava ani lidová pověst. Na místě by nalezeny střepy
keramiky datované do 14. – 15. století. Podle Černého (1992) se jednalo o krátkou
dvouřadou ves. Doba jejího zániku není známa a stalo se tak pravděpodobně při
přesídlení zdejších obyvatel do blízkých Boskovic.

Neznámá vesnice JZ od Mordovanské studánky
Neznámá ves se nacházela 0,7 km JZ o předchozí vsi, ve výšce 400 – 410 m
n. Podle Černého (1992) se jednalo o malou osadu, jejíž existenci dokládá nález
keramický střepů datovaných do 14. a 15. století. Zpustnutí připadá
pravděpodobně na první polovinu 15. století, důvodem mohly být husitské války,
ale i přesídlení obyvatel do blízkého města Boskovice, jak se tomu dělo ve
středověku u podobných malých osad v dosahu rozvíjejících se měst.
Neznámá ves pod Vaňkoušem
Tato neznámá zaniklá osada se nacházela mezi obcemi Nivou a Baldovcem,
od něj 1,5 km SV ve výšce 548 – 555 m n. m. Vesnice je lokalizována v údolí
potoku, který přitéká od zaniklého Vaňkouše (foto 67). Na jižním svahu je řada
sedmi nízkých zaokrouhlených vyvýšenin, na severním jen jedna vyvýšenina.
Obsahem reliktů je žlutá hlína, stavební kamení a keramické střepy (foto 68).
Podle Černého (1992) by podle lokalizace ve středu vzdálenosti mezi zaniklými
obcemi Svatoňůvka a Vaňkouš měla být citována mezi těmito vesnicemi v roce
1463 a 1492. Není však o ní ani zmínka. Proto se domnívá, že ves vzhledem ke
špatné plužině byla opuštěna a zanikla brzy po svém založení někdy koncem 13.
nebo počátkem 14. století a v době prvních citací výše zmíněných obcí byla už
trvale zapomenuta.
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Novosady – Neustift - Nebštych
Vesnice tohoto jména se nacházela mezi obcemi Otaslavice a Podivice, od
nich 1,5 km V, ve výšce 320 - 340 m n.m. První písemná zmínka o vsi podle
Hosáka (1957) pochází z roku 1351. Podle Režného (2002) je první zmínka o
osadě Neustift z roku 1456, jako o pusté vsi u Podivic. Osada je lokalizována na
úpatí kopce „Spálená“, netypicky mimo vodoteč, nejbližší potok je vzdálen 250
m. Dnes je na místě vzrostlý les. Vesnice měla podle Režného (2002) 18 usedlostí
a byla dlouhá 500 m. Relikty budov mají podobu okrouhlých vyvýšenin (foto 69),
u některých jsou patrné i deprese po zborcených sklepích (foto 70) a studnách.
Patrné jsou i stopy po do svahu zahloubených dvorků. Na místě jsou znatelné i
pozůstatky po kolomazných pecích. Dalším přetrvávajícím reliktem je mez se
zanikající cestou (foto 71). Poslední zmínka o osedlé vesnici je z roku 1623. Podle
Režného (2002) mohla osada zaniknout násilně v období třicetileté války, svědčí
pro to značné množství nalezených fragmentů keramiky, do cihlova vypálené
vymazávky a zbytků ohořelých trámů.

Novošice
Tato zaniklá vesnice se nelézala v katastru Újezdu u Boskovic, od něj 1,5 km
JV, ve výšce 560 m n. m. Povědomí o osadě i určení místa se mezi obyvatelstvem
zachovalo. Místní jména jako „Kamenné pole“ dávají tušit dřívější existenci vsi.
První a jediná dochovaná zmínka z roku 1567 označuje Novošice jako pusté,
Knies (1904). Vesnice byla lokalizována po obou stranách potůčku v polním
terénu. Podle Černého (1992) šlo o krátkou dvouřadou ves, dlouhou asi 200
metrů. Z důvodu dlouhodobého zemědělského využívání místa a tím setření stop
po stavbách, není dnes možné přesně určit počet stavení. Relikty po činnosti
středověkých obyvatel jsou stará úvozová cesta, kolmá na vodní tok a hrázka s
malým rybníčkem (foto 72). Podle Černého (1992) nelze určit dobu zániku.
Sesbíraná keramika byla archeologem zařazena do 13. až 15. století.

Okluky
Okluky se podle Šrota (1986) nacházely 3 km ZZS od Stínavy a 1,5 km SV
od Malého Hradiska, v jeho katastru. Osada náležela k boskovickému panství. V
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lese 0,5 km S od kaple osady, v místě Na hrádku se nachází stopy plužiny. Osada
Okluky byla založena až roku 1780. Nalezená keramiky byla datována do 13. a
14. století. Proto se výše uvedený autor domnívá, že tu již v tomto období stávala
malá osada. Doba a příčina zániku nejsou známé.

Osina
Tato vesnice se podle Šrota (1986) nacházela u rybníka 1 km JZ od
Krumsína, v jeho katastru. Náležela ke statku Krumsín na plumlovském panství.
Dnes je poblíž místa stejnojmenná samota. Jedinou písemnou zmínkou o osadě je
zpráva v urbáři plumlovského panství z roku 1590, i zde však zachycuje již jen
louku u rybníka Osiny. O době a příčině zániku není nic známo.

Otín
Otín se podle Šrota (1986) nacházel 1,3 km VVS od Skřípova a 3,2 km Z od
Konice, v katastru Konice. Po vsi zůstalo zachováno místní pojmenování polní
trati „Otínsko“. K vesnici se váže i pověst, o tom, jak se na výše zmíněné trati
propadla. Jméno osady pochází od zakladatele, olomouckého knížete Otty. Poprvé
je osada zmiňována v roce 1504. Patrně se zde nacházela i tvrz, chránící důležitou
cestu z konického panství k celnici v Úsobrně. Na místě nalezené střepy keramiky
datoval archeolog do 14. a 15. století. Podle Šrota (1986) je celá lokalita s
reliktem studny, dnes bažinou, dlouhá 300 metrů. Zpráva z roku 1553 popisuje
vesnici jako pustou. Zanikla tedy někdy mezi těmito roky, podle Hosáka, Šrámka
(1980) to bylo za husitských válek.

Ovčinec
Vesnice se nacházela mezi obcemi Studnice a Rychtářov, od něj 3 km SZ, ve
výšce 450 m n. m. Podle Černého (1992) malá výměra okolní orné půdy
naznačuje, že se obyvatelé věnovali chovu ovcí, odtud název vsi. Původně
zastavěný terén je nyní pokryt smrkovým lesem. Ovčinec byla krátká dvouřadá
lesní lánová vesnice s délkou 250 metrů. Stavení byla rozložena po obou stranách
potůčku (foto 73). Dnes se na místě nachází relikty po staveních, ve formě
terénních vyvýšenin okrouhlého tvaru (foto 74) nebo čtyřúhelníků složených ze
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stavebního kamení a hlíny. Dalším zdokumentovaným reliktem po činnosti
středověkých obyvatel osady jsou dvě polokruhovité, do svahu zahloubené
plošiny, jejíž původní účel je dosud neznámý (foto 75 a 76). Dále terénní deprese
po sklepení. K reliktům patří i červená vymazávka nalezená po vývratu stromu
(foto 77). Jediná písemná zmínka o obci z roku 1526 ji označuje již jako pustou.
Důvod zániku osady je neznámý a došlo k němu pravděpodobně v průběhu 14.
století.

Podolí
Tato zanikla vesnice se nacházela v katastru Petrovic, od nich 1 km na J ve
výšce 510 – 520 m n. m. Místo bývalé osady je dodnes zachyceno v místním
jménu „Podolí“. Podolí je poprvé zmiňováno v literatuře roku 1378. Osada je
lokalizována v údolí potoka Loupežníka u prostředního podolského rybníka (foto
78). Dnes je místo zemědělsky využívané a relikty po bývalých staveních jsou
orbou zahlazeny. Podle Černého (1992) šlo o dvouřadou vesnici obklopující vodní
tok, dlouhou 300 metru, ve které se nacházelo 18 usedlostí. Ještě jako osídlena
vesnice je Podolí uváděno v roce 1436. Pravděpodobná příčina zpustnutí je stejná
jako u ostatních zaniklých vsí v regionu, a to plenění za husitských válek.

Pohodlí
Tato osada se podle Šrota (1986) nacházela 1,8 km SZ od Stínavy a 2,8 km
Z od Ptení, v katastru obou výše zmíněných obcí. Místo je pojmenováno podle
samoty, kde dříve bývala hospoda. Byly zde nalezeny střepy středověké keramiky
a v přilehlém lese stopy plužiny. O historii Pohodlí nejsou žádné další informace.

Polom
Tato vesnice se nacházela v katastru obce Olomoučany, od nich 2,0 km SV
ve výšce 440 – 450 m n. m. Dochovaná připomínka a existenci vsi je místní
jméno lesní trati „Polomsko“ a název kopce „Polom“. První a jediná písemná
zmínka o vesnice se zachovala z roku 1542, Polom je zde uváděna jako pustá.
Osada byla lokalizována po obou stranách vodního toku v jeho pramenné části
(foto 79). Jednalo se tedy o malou dvouřadou lesní lánovou ves, jejíž délka byla
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165 metrů. Relikty staveb na severní straně mají podobu nižších zaoblených
kopulovitých vyvýšenin v půlkruhové prohlubni nebo sdružených pravoúhlých
vyvýšenin s plochým povrchem. U některých reliktů na jižní straně jsou patrny
výrazné stopy po všech stavebních částech usedlostí: obytné i hospodářské stavby,
sklepy, studny, dvorce a obvodové zdi. U jedno objektu se nachází hrázka
s rybníčkem z čehož Černý (1992) vyvozuje, že se jednalo patrně o mlýn (foto
80). Zachovala se též část původní zahloubené cesty. Vesnice Polom zanikla
koncem 15. nebo na počátku 16. století z dosud nezjištěných příčin.

Přivýšina
Tato zaniklá vesnice se nacházela v němčickém katastru, 1,6 km SZ od
Němčic, ve výšce 630 – 638 m n. m. Povědomí o zaniklé vsi se uchovalo v
tradované pověsti a v místním jménu lesní trati. Z roku 1378 pochází první
písemná zmínka o osadě. Vesnice se nacházela na západním svahu klesajícím do
údolí Svitavy. Rozmístění budov je pro osadu z tohoto období atypické, protože
relikty usedlostí jsou rozmístěny kolmo na vodní tok. Jednalo se tedy o vesnici
dvouřadou dlouhou asi 190 metrů, ve které stávalo 13 stavení. Pozůstatky
středověkých staveb mají podobu vyvýšenin tvořených ze stavebního kamení, drti
do červena vypálené vymazávky a keramických střepů (foto 81). Mezi relikty
budov se nachází upravená lesní cesta, která pravděpodobně kopíruje cestu
původní. V místě se také nalézá pozůstatek roubené kamenné studny, ve které je
pramen potůčku, dnes je studna z velké části zanesená (foto 82). Střepy keramiky
odpovídají 14. a počátku 15. století. Podle Černého (1992) Přivyšina zanikla
patrně na počátku období mezi léty 1391 – 1528, kdy o ní máme písemné zmínky.
Příčinou zpustnutí byly pravděpodobně pohromy v době husitských válek.

Rorbach – Harbechy
Ves se nacházela v katastru obce Lažánky, od nich 1 km Z, od Jedovnic 1,5
km SZ. v nadmořské ve výšce 450 – 500 m n. m. Kromě pověsti se povědomí o
zaniklé vesnici zachovalo i v místním jménu polní trati „Harbechy“. Z roku 1371
pochází první písemná informace o vesnici. Rorbach se nacházel v krasovém
terénu, na náhorní plošině (foto 83). Místo bylo dlouhodobě zemědělsky
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využívané, proto je velmi těžké v terénu modelovaném orbou určit počet staveb, a
druh zaniklé vsi. V polním terénu je patrná deprese SZ směru, kde podle nálezů
keramiky, hrud a do červena vypálené vymazávky, obec stávala. Podle Černého
(1992) byla dlouhá pravděpodobně 300 m. Naproti tomu Plch J. umístil zaniklou
ves na jiné místo, svou lokalizaci opírá o početný nález keramiky a vhodnější
podmínky pro život obyvatel, blízkost vodního toku, jeho domněnku potvrzuje i
Doležel J. (foto 84). Osada byla popsána jako pustá v roce 1481. Příčina zániku je
neznámá.

Schreynern
Umístění zaniklé vsi je 1,7 km JV od Krásenka ve výšce 480 – 500 m n. m.
První písemná zmínka je z roku 1348 a další z roku 1351 uvádí jako „oppidum
Schreyneri“. Osada se nacházela na svahu nad pravým břehem krásenské Hané.
Podle reliéfových stop se její délka dá odhadnout asi na 300 metrů. Pozůstatky po
tehdejší vesnici tvoří stavební kamení (foto 85), fragmenty středověké keramiky a
doruda vypálená vymazávka. Podle Černého (1992) muže byt zánik vesnice
způsoben následkem černého moru po roce 1351, sběhnutím obyvatel nebo
neúrodnosti okolní půdy. K zániku došlo patrně v druhé polovině 14. století.

Skyhrov
Tato vesnice se podle Šrota (1986) nacházela 0,8 km V od křižovatky ve
Vícově, při potoku, ve Vícovském katastru. Zachoval se název polní trati
„Skyhrov“, avšak severně od skutečné polohy vsi. První pásemná zprva pochází
z roku 1367. Náležel k panství plumlovskému. Jako pustý je uváděn v roce 1512.
Příčina zániku není známá.

Sokolí
Tato vesnice se nacházela 2 km SZ od Račic ve výšce 330 m n. m. V
blízkých Račicích se udržuje pověst, že osada stávala v račickém údolí a zanikla
při povodni nebo protržení hráze rybníka. První písemná zmínka pochází z roku
1376, kdy náleželo k blízkému račickému hradu. Ves byla krátká dvouřadá se
stavbami rozloženými podél potoka, přesný počtem usedlostí není znám (cca. 10 –
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15). Dnes je místo zemědělsky využíváno a stopy po staveních jsou zahlazeny
(foto 86). Asi 300 metrů od zaniklé vesnice se nachází zbytek hráze tehdejšího
rybníka. Podle Černého (1992) Sokolí zaniklo v důsledku tažení husitských i
katolických vojsk v průběhu tehdejších válek v první polovině 15. století, v roce
1563 se uvádí jako pusté.

Stryelech
Tato vesnici se nacházela mezi Okrouhlou a Vážany pod vrcholem Chlum.
S od zaniklé Lhoty u Vážan. Byla rozložena po obou stranách údolí potůčku,
který je pravostranným přítokem řeky Bělá. K místu se nevztahuje žádná pověst a
název vesnice není zachován v místním jménu. Podle Černého (1992) se jednalo o
malou, dvouřadou ves s podélnou osou mířící od Z k V, která byla dlouhá 300
metrů. Severní řada reliktů staveb je již téměř neznatelná, nacházelo se zde asi 5
usedlostí. V jižní, méně pravidelné, řadě reliktů, se nachází 8 pozůstatků staveb,
které mají většinou podobu pravoúhlých vyvýšenin. U některých jsou znatelné
trychtýřovité prohlubně, pozůstatky propadlých sklepení. Dodnes dobře
rozpoznatelné terénní stopy jsou dvě ramena úvozové cesty, která pokračovala
dále ze vsi (foto 87). Černý (1992) se domnívá, že osada byla opuštěna v průběhu
15. století snad pro nedostatek vody a neúrodnost půdy.

Suchov, Hostěvsko
Jsou další zaniklé vesnice u nichž doposud není vyřešena přesná lokalizace.
Podle Černého (1992) by, ale mohly být umístěny 1,2 km Z od Němčic, ve výšce
590 – 600 m n.m. Kde podle ústního podání obyvatel zmíněné vesnice, stávala
osada Svinovy. První a jedinou písemnou zmínkou o vsi je podle Černého (1992)
zpráva z roku 1460. Z mála dochovaných reliktů staveb se nedá přesně určit o
jaký typ osady šlo i její celková délka. Zdokumentovaným reliktem je roubená
studna o průměru 2 metry (foto 88) z níž vytéká potůček. V blízkosti je i starý
kamenolom. Keramika z tohoto místa byla datována od konce 13. do počátku 15.
století.
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Svatoňůvka
Zaniklá vesnice tohoto jména ležela mezi obcemi Vysočany a Baldovec, od
něj 1,0 km SZ ve výšce 510 – 530 m n. m. O osadě se dochovala lidová tradice.
První písemná informace o Svatoňůvce pochází z roku 1463. Osada stávala u
soutoku dvou potoků na mírné stráni (foto 89). Podle Černého (1992) se
půdorysně jednalo o netypickou ves, odlišující se od ostatních kolonizačních osad
z té doby, připouští typ hromadné vsi. V zaniklé osadě se nacházelo 12 usedlostí.
Relikty po některých mají podobu nízkých vyvýšenin zahlazených zemědělskými
pracemi. V oraništi se nacházely keramické střepy a droby do červena vypálené
vymazávky. Na jih od zaniklé osady se dodnes těží kámen (foto 90). Druhá
dochovaná zpráva o vsi z roku 1492 hovoří o vesnici jako o pusté. Podle Černého
(1992) ves zpustla pravděpodobně za válek uhersko – českých, ale není
vyloučeno, že mohlo jít o pozvolný zánik vsi částečně vylidněné již za husitských
válek.

Šeborovice
Zaniklá vesnice tohoto jména stávala podle Šrota (1986) 1,5 km J od
Dětkovic, v katastru obce Vranovice, na vysoké potoční terase. Osada patřila
plumlovskému panství. Tato lokalita byla známa od nepaměti. Zachovalo se i
stejnojmenné místní jméno polní trati. Místo bylo agrotechnickými zásahy
zničeno, proto se tu nenachází žádné terénní relikty. Dnes jsou zde ovocné sady.
První písemná zmínka podle Nekudy (1961) pochází z roku 1481, kde jsou
jmenovány jen nivy „Šeborovice“. Zprava z roku 1542 je uvádí vysloveně, jako
pustinu. Důvod zániku není známý.

Típeček
Tato vesnice se nacházela mezi Rudicemi a Jedovnicemi od nich 2 km JZ
poblíž Rudického propadání. Dodnes se zachovala místní jména kopce „Típeček“
a lesních tratí „Přední Típeček“ a „Zadní Típeček“. Podle Kniese (1902) je první
dochovanou písemnou zmínku o osadě zpráva z roku 1464, která popisuje ves
jako pustou. Stejný autor uvádí, že zde stával i mlýn. Stopy po zaniklé vesnice se
nacházejí na louce u potůčku po pravé straně silnice Jedovnice – Křtiny (foto 91).
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Na louce se nacházejí tři okrouhlé nízké vyvýšeniny a v nich byla podle Černého
(1992) nalezena drť vypálené vymazávky. Severní část vsi se nacházela na
zemědělsky využívaném místě, kterým byly stopy po staveních zahlazeny, proto
není možné určit přesný počet stavení, jednalo se pravděpodobně o ves malou,
jednořadou. Při orbě byly nalezeny střepy keramiky a hroudy vypálené
vymazávky. Podle Černého (1992) je možné, že se tehdejší obyvatelé živili
převážně hornictvím, neboť cca 1 km SV od zaniklé vesnice jsou stopy po
povrchovém dolování, lesní trať se jmenuje „Stříbrnka“. Osada zanikla
pravděpodobně během husitských válek.

Valdov
Vesnice tohoto jména se nacházela v katastru obce Drahany, od nich 1,9 km
JV, ve výšce 590 – 610 m n. m. První písemná zmínka o vsi pochází podle
Janouška (1933) z roku 1386 a název ukazuje na německý původ tohoto místa.
Osada se rozkládala v údolí po obou stranách potůčku (foto 92). Podle Černého
(1992) se jednalo o krátkou dvouřadou lesní lánovou ves, dlouhou 250 metrů. Na
každé straně vesnice se nacházelo 11 usedlostí. Relikty po středověkých stavbách
mají podobu nízkých čtvercových vyvýšenin s plochým povrchem nebo s mírnou
centrální depresí. Další relikt je po pravděpodobném kamenolomu, který se
nacházel v bezprostřední blízkosti osady (foto 93). Stopy po studních ani po
sklepení nejsou dochovány. Lokalita se nachází ve vojenském prostoru,
v dopadové části střelnice, tudíž většina pozůstatků po usedlostech byla zničena
nebo změněna zásahem vojenské munice. Podle záznamu v plumlovském urbáři
byl Valdov pustý již v roce 1466. Pravděpodobnou příčinou zániku osady byly
husitské války.

U pěti javorů
Tato zaniklá vesnice se nalézala 1 km SZ od Olšan ve výšce 490 – 510 m
n.m. Asi 400 m J od rozcestí „U pěti javorů“. K místu se váže lidová tradice
v podobě pověsti o existenci středověké vesnice s názvem „Buková“, to je ovšem
jen místní lidové pojmenování podle bukového lesa, který se tu dříve rozkládal.
Podle Režného (2003) se mohlo jednat o vesnici „Korolupy“. V tom případě by
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první písemná zmínka o vsi pocházela z roku 1141.Její přesná lokalizace byla
provedena teprve v roce 2002. Osada byla rozložena po obou stranách
vysychajícího potůčku (foto 94)., v jehož korytě se nachází studánka (foto 95).
Její celková délka byla podle Režného (2003) 300 metrů a nacházelo se zde 18 –
23 usedlostí. Zatím bylo objeveno 18 reliktů usedlostí, které mají podobu mírných
vyvýšenin oválného půdorysu 4 – 5, 5 – 6 metrů. V sondách provedených u
vybraných reliktů bylo nalezeno větší množství úlomků keramiky promísených
s kusy vymazávky a popela. Archeolog datuje nalezené střepy do 12. – 13. století.
Další relikty svědčící o existenci vsi jsou, u některých usedlostí, zahloubené
dvorky pro hospodářská zvířata a odběrné místo u vodního toku, vydlážděné
plochými kameny. Podle Režného vesnice zanikla pravděpodobně v období mezi
léty 1379 – 1405 v důsledku válek vedených mezi markrabaty.

Valkounov
Tato středověká ves se nacházela v katastru obce Doubravic, od nich 1,9 km
JZ ve výšce 505 – 510 m n. m. O existenci vesnice svědčí místní pojmenování
lesní tratě „Valkunov“ a zachovalo se i povědomí o zaniklé vsi mezi obyvateli
Doubravic. Historicky první písemná informace o osadě pochází podle Černého
(1992) z roku 1378. Vesnice byla lokalizována na vysoké hraně, pravé strany
potoka Neštorky, který pramení v místě zaniklé Přivyšiny. Relikty stavení
ukazují, že se jednalo o vesnici jednořadou s 8 staveními, dlouhou asi 160 m. Mají
podobu vyvýšenin čtvercového nebo okrouhlého půdorysu. Vyvýšeniny jsou
tvořeny převážně stavebním kamením, hroudami a drtí vypálené vymazávky dále
uhlíky a keramickými střepy, ty byly datovány archeologem do období 13. až
počátku 15. století. Dalšími zachovanými relikty po činnosti středověčných
obyvatel Valkounova jsou trychtýřovité sníženiny po dvou sklepeních a studni
(foto 96 a 97). Zpráva z roku 1528 uvádí Valkounov již jako pustý. Podle Černého
(1992) ves zanikla někdy mezi léty 1391 – 1528 pravděpodobně během
husitských válek současně s blízkou Přivyšinou.
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Vaňkouš
Tato vesnice se nacházela mezi obcemi Baldovec a Niva, od té 1,6 km JZ ve
výšce 610 – 618 m n. m. Uchovala se ústní tradice o zaniklé vsi i místní jméno
lesní tratě „Vaňkóš“, která se však rozkládá 2,5 km na J od místa, kde tato osada
stávala. První písemná zmínka o vsi pochází podle Janouška (1933) z roku 1348.
Osada se nacházela u pramene vodního toku v začínajícím údolí. Podle stop v
terénu, šlo o dvouřadou krátkou lesní lánovou ves s 16 usedlostmi. Relikty budov
mají ve východní části vsi podobu okrouhlých vyvýšenin bez centrální deprese
(foto 98). Na protějším svahu jsou stopy méně zřetelné. Nachází se tu relikt po
velké stavbě, který je však pozůstatkem po panském dvoru, viz níže. Další
zajímavé relikty jsou zanesená studna v západní části a na severním okraji vsi
obloukovitá nižší rybniční hráz, napříč údolím, která je protrhlá (foto 99). Místo je
na mapách označováno jako „U rybníčku“. Na konci 18. století byl v západní části
zaniklé vsi zbudován panský dvůr, který byl již roku 1793 ponechán k zpustnutí.
Zpráva z roku 1492 označuje Vaňkouš jako pustý. Podle Černého (1992) příčina
zániku mohla spočívat ve zničení vsi požárem, ve vyhubení obyvatelstva morem
nebo v pozdějším odchodu zbytku obyvatel z husitskými válkami polovylidněné
vesnice.

Vilémov
Vesnice se nalézala mezi obcemi Ruprechtov a Podomí od něj 3,5 km J ve
výšce 530 m n. m. K místu vede turistická značka a cyklostezka. První písemná
zmínka o vsi z roku 1563 jej uvádí jako pustý. Vilémov se nacházel na místě
zvaném „Na krchůvku“, lidé mylně podkládali vyvýšená místa po zaniklých
stavbách za hroby. Dnes je místo zaniklého Vilémova pokryté vzrostlým lesem a
částečně loukou „U tří smrků“. Podle Černého (1992) se jednalo o návesní typ
osídlení s protáhlou trojúhelníkovou návsí dlouhou 165 m, celá vesnice pak byla
dlouhá 210 m, který je u kolonizační vsí na Drahanské vrchovině atypický.
Relikty staveb mají podobu čtvercových nebo obdélníkových vyvýšenin se
zaoblenými rohy (foto 100 a 101). Dále se v lokalitě nacházejí terénní deprese po
sklepeních a studnách, které mají podobu 30 – 45 cm hlubokých závrtů o průměru
1 m. Středem zaniklého Vilémova vedla cesta, jejíž fragment v terénu je patrný
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dodnes. V blízkosti zaniklé vsi se nachází malý rybníček (foto 102). Podle
Černého (1992) mohl být zánik vesnice způsoben odchodem nebo vymřením
jejich obyvatel na pandemii moru v letech 1349 – 1351. Později byl patrně opět
osídlen, ale roku 1466 je uváděn jako pustý

Žižlavice (Zdislavice)
Tato zaniklá vesnice se nacházela v katastru Tachova, 1,5 km V od Blanska,
ve výšce 430 – 460 m n. m. O vsi je zachována ústní tradice i místní jméno. První
písemná zmínka pochází až z roku 1556, podle Černého (1992) je velmi
pravděpodobné, že osada byla založena mnohem dříve, neboť četné střepy
keramiky nalezené na tomto místě, datoval archeolog do období 13. až 17. století.
Osada se nacházela v údolí u pramenícího vodního toku. Jednalo se patrně o
jednořadou ves. Relikty po stavbách byly v terénu zarovnány během
zemědělského využívání místa a částečně i při budování rekreačních objektů.
Dnes jsou na lokalitě postaveny rekreační domky se zahrádkami (foto 103).
Některé relikty mohly být zničeny při stavbě panského dvora, který je poprvé
uveden až v roce 1725, tedy až po zpustnutí Žižlavic. Tento objekt stojí dodnes
(foto 104). Podle Černého (1992) Žižlavice zanikly v poslední čtvrtině 17. století.
Příčinou patrně byl úbytek obyvatel v průběhu třicetileté války a přílišná
vertikální členitost terénu, která nadměrně zatěžovala málo výnosnou polní práci
vesničanů.

7.5.

Přehled dočasně zaniklých středověkých

osad
V následujícím textu jsou abecedně seřazený středověké kolonizační osady
na území Drahanské vrchoviny, které byly dočasně zaniklé. Pod pojmem dočasně
zaniklé středověké osady rozumíme osadu, která v historii zanikla, ale na jejím
místě byla vybudována nová, zpravidla stejného jména.
Pokud byly z literatury k dispozici, jsou u jednotlivých osad je uvedeny:
lokalizace, datum první, poslední zmínky a obnovení, stručná historie, příčina
zániku atd.

60

Klepáčov
Je dočasně zaniklá středověká vesnice. Osada tohoto jména se nacházela na
místě dnešního Klepáčova, což je 2,5 km JV od Blanska, ve výšce 350 – 360 m n.
m. První písemná zmínka o vsi pochází z roku 1532 a je v ní označena jako pustá.
Podle Černého (1992) podoba dnešního jádra vsi pravděpodobně odpovídá
středověkému stavebnímu uspořádání vesnice. Zachovány jsou jen stopy zaniklé
plužiny v lesním porostu na SV a V od obce. Klepáčov byl obnoven před rokem
1718.

Kulířov
Je vesnice, která byla založena středověkými kolonizátory a dočasně zanikla
v období husitských válek. Ale během 16. století mezi roky 1550 -1567 byl opět
obnoven a kontinuální osídlení trvá dodnes. První písemné zachycení existence
Kulířova pochází z roku 1349. Podle Černého (1992) byla původní vesnice
dvouřadá se staveními rozmístěnými kolem pramene Malé Hané. Počet stavení se
dnes již nedá určit.

Nové Sady
Dočasně zaniklá ves se nacházela mezi Rychtářovem a Studnicemi, od nich
3 km JV. První písemná zmínka o vesnici pochází z roku 1465 a označuje ji jako
pustou. O opět osídlené vsi je další písemné zmínky z roku 1656. Podle Černého
(1992) měla původní ves tvar krátké dvouřadé lesní lánové vsi, rozložené podle
pramene. Vesnice patrně dočasně zanikla v době husitských válek.

Podomí
Je osada dočasně zaniklá, její západní polovina zanikla nastálo, východní
pak byla znovu osídlena. Zanikla část se nacházela na Z, v bezprostřední blízkosti
dnešního Podomí ve výšce 525 – 535 m n. m. První písemná zmínka o vsi pochází
z roku 1349, kdy je uváděna s ostatními osadami holštejnského panství. Jednalo se
patrně o 6 usedlostí liniově seřazených podél vodního toku Podomka, který obec
rozděloval na V a Z část. Dnes je místo využíváno jako louka a pole, bez
viditelných stop v reliéfu po osídlení. Patrný je jen zbytek hráze zaniklého rybníka
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na J od Podomí. Obě části jsou jako pusté uváděny v roce 1464. Ke znovu
osídlení východní častí vsi dochází mezi lety 1550 – 1567. Za příčiny zpustnutí
obou polovin vsi Podomí v 15. století dle Černého (1992) můžeme považovat
pozdní důsledky ničivých husitských válek.

Proseč
Proseč měla před třicetiletou válkou 6 usedlostí. V roce 1675 jen 3 usedlosti.
Podle Černého (1992) zanikla v poslední čtvrtině 17. století. Přetrvával nadále jen
panský dvůr. V 18. stolení není Proseč uváděna v žádném zdroji. Ale v roce 1790
je tato vesnice uváděna jako obnovená s 29 domy. K obnovení došlo mezi léty
1787 – 1790. Dnes je součásti obce Březina.

Repechy
Tato dočasně zaniklá středověká ves se nalézala na místě dnešní obce téhož
jména, mezi Protivanovem a Bousínem. První písemná zpráva z roku 1569 hovoří
o osadě jako pusté. V roce 1716 byla na stejném místě založena sklárna a o rok
později i nynější vesnice.
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8.

Vystěhování obcí Drahanské
vrchoviny v období 2. světové války
Vzhledem k politické situaci v Evropě během 30. let minulého století a z něj

plynoucí hrozbě v podobě západního souseda tehdejšího Československa, sílícího
nacionalistického Německa, byla tehdejší vláda nucena řešit zajištění obrany
suverénního států. Jedním z kroků bylo vydání Zákon č. 63 Sb. O vyvlastnění
k účelům obrany státu. Na základě tohoto zákona mohlo dojít k založení vojenské
střelnice v oblasti Drahanské vrchoviny. Dne 1. listopadu 1935 bylo zřízeno
velitelství Výcvikového tábora v dědicích u Vyškova, které bylo umístěno
v zámečku Ferdinandko ve výcvikovém prostoru. Výcvikový tábor byl
samostatný útvar podřízený velitelství III. sboru a skládal se z: velitelství
v Dědicích, pěchotní střelnice na Česlavě, dělostřelecké střelnice v Myslejovicích
a letecké střelnice ve Studnicích.
Jižní část lesů Drahanské vrchoviny, kde se měla nacházet budoucí střelnice,
byla v té době vlastnictvím Olomouckého arcibiskupství s lesní zprávou
v Rychtářově.
Severní část lesů, které měly sloužit pro potřebu výcviku armády, patřila
k bývalému lichtenštejnskému velkostatku v Plumlova, ten byl převzat dne 1. 10.
1931 v rámci první pozemkové reformy do vlastnictví státu od majitele Jana
knížete z Lichtenštejnu.
Je celkem pochopitelné, že se některé obce bránily zřízení střelnice. Vedly je
k tomu především hospodářské důvody, většina místních obyvatel nacházela
právě v těchto lesích zdroj obživy, ať to byly dřevorubecké práce v zimě, sbírání
lesních plodů nebo píce pro dobytek. To však na záměru vybudování vojenského
cvičiště nic nezměnilo. Koncem roku 1935 začaly odlesňovaní práce, který byly
velmi intenzivní a ve svém důsledku pro lesní hospodářství, vodohospodářské
poměry a klimatický ráz zdejší krajiny velmi nepříznivé jednalo se o odlesnění
plochy asi 2100 ha. (Roušar 2002, Černý, Zouharová 1998).
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Podle výnosu MNO č. j. 11606 taj. I/1. odd. 1937, bylo dne 29. září 1937
přemístěno Učiliště útočné vozby z Milovic do Vyškova, do tehdy ještě
nedostavěných kasáren. K výcviku motorizovaných jednotek bylo potřeba
rozsáhlé cvičiště.
Německá armáda převzala výcvikový tábor a k němu náležející budovy dne
26. 3. 1939. Postupně sem byla umístěna nižší a vyšší praporčická škola. Pro své
potřeby zde zřídila „Truppenübenplatz Wishau“. K výcviku bojových jednotek
bylo potřeba stávající výcvikový prostor rozšířit. Jednalo se také o území, které
mělo být vysídleno i z jiného důvodu a to propojení německých jazykových
ostrůvků na Olomoucku a Litovelsku s ostrůvky německého osídlení v okolí Brna.
Tím měl byt vytvořen koridor souvislého německého osídlení bez českého
elementu.
5. 9. 1940 vydal tehdejší říšský protektor von Neurath výnos o vystěhování
33 obcí na Drahanské vrchovině, toto stěhování mělo byt podle původních záměrů
ukončeno 31. 10. 1942 ve čtyřech etapách. Již v na počátku roku 1941 začíná být
Němcům jasné, že postup stěhování nebude ani tak hladký a ani tak jednoduchý a
rychlý, jak se zpočátku zdálo. Proto je v přípise ze 4. února 1941 zároveň sděleno,
že se v Praze připravuje zcela nové územní a časové rozdělení jednotlivých
vyklizovacích etap. (Mikš, Stryjová 1989). Celá akce byla rozdělena podle
časového harmonogramu do pěti etap.

Etapa 1a
Tato etapa se nakonec týkala pěti obcí a to: Hamiltony, Lhota, Opatovice,
Pařezovice a Rychtářov. Dne 6. ledna 1941 byl do těchto obcí vyslán úřední
technik, který měl zakreslit v katastrálních mapách obecních úřadů hranice
rozšířeného vojenského cvičiště. Koncem ledna byly z okresního úřadu ve
Vyškově zaslány jednotlivým starostům postižených obcí dokumenty, které
musela každá stěhující se rodina vyplnit. 1. 4. 1941 dochází k úplnému vyklizení
všech obcí zahrnutých v etapě 1a (viz tab. č. 4). Po vyklizení vykonává dohled
nad obcemi četnictvo a německá armáda si ihned připravuje budovy pro cvičné
úkoly dělostřelectva a letectva.
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Tab. č. 4: Přehled vystěhovaných obcí etapy 1a

Počet vystěhovaných:
Obec
domů
Hamiltony

Rodin

obyvatel

85

114

569

Lhota

129

153

571

Opatovice

137

164

683

Pařezovice

36

48

213

Rychtářov

176

220

851

Celkem

563

699

2 887

Zdroj: (Mikš, Stryjová 1989)

Etapa 1b
Přípravné práce na vyklizení dalších čtyř obcí Podivice, Radslavice,
Radslavičky a Zelená Hora, započala bezprostředně po ukončení etapy 1a. Termín
pro vystěhování byl stanoven na 31. 10. 1941, k úplnému vyklizení obcí však
došlo již 28. 10. 1941. Proces byl prakticky totožný s postupem při předcházející
etapě. Celkový přehled viz Tab. č. 5.

Tab. č. 5: Přehled vystěhovaných obcí etapy 1b

Počet vystěhovaných:
Obec
domů

Rodin

86

102

407

Radslavice

156

192

784

Radslavičky

51

65

255

Zelená Hora

93

139

521

386

498

1 967

Podivice

Celkem

obyvatel

Zdroj: (Mikš, Stryjová 1989)
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Etapa 2
Již během stěhování obcí zařazených do 1. etapy, byl dne 9. 5. 1941 zaslán
starostům obcí začleněných do 2. etapy, oběžník ministerstva vnitra s informací o
zřízení Přesídlovací kanceláře stejného ministerstva se sídlem ve Vyškově.
Termín pro úplné vystěhování obcí druhé etapy byl stanoven do 1. 11. 1942 a
původně se týkal většího počtu vesnic. Tato etapa zahrnovala v konečné verzi
čtyři obce a to Odrůvky a Studnice z okresu Vyškov a další dvě obce Hartmanice
a Otinoves, které již byly z okresu Prostějov. Hartmanice byly po válce
přejmenováni na Nivu. Datum se několikrát měnilo v závislosti na situaci
východní fronty a dalších okolnostech. Celkový přehled viz Tab. č. 5.

Tab. č. 6: Přehled vystěhovaných obcí etapy 2b

Počet vystěhovaných:
Obec
domů

Rodin

194

259

965

Odrůvky

50

62

205

Otinoves

225

318

1 185

Studnice

196

269

901

Celkem

665

908

3 256

Hartmanice (Niva)

obyvatel

Zdroj: (Mikš, Stryjová 1989)

Etapa 3a
Organizační přípravy, ke stěhování obcí zařazených do třetí etapy začaly
počátkem roku 1943. Podle původního plánu měl být přesídlovací proces v tomto
roce ukončen. Již během června stejného roku se však ukázalo, že termín nebude
dodržen. Důvodem byly válečné neúspěchy německé armády na východě. Proto
došlo k další změně v plánu. Třetí etapa byla rozdělena na dvě části. Do etapy 3a
bylo začleněno následujících sedm obcí: Březina a Nové Sady z okresu Vyškov,
z okresu Prostějov to byly: Bousín, Drahany, Hamry, Repechy a Rozstání. Úplné
vystěhování vylo ukončeno k 30. 10. 1943. Celkový přehled viz Tab. č. 7.
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Tab. č. 7: Přehled vystěhovaných obcí etapy 3a

Počet vystěhovaných:
Obec
domů

rodin

obyvatel

Bousín

62

82

379

Březina

38

45

204

Drahany

206

299

1 050

Hamry

91

98

317

Nové Sady

57

82

337

Repechy

59

65

289

Rozstání

247

286

1 095

Celkem

760

957

3 671

Zdroj: (Mikš, Stryjová 1989)

Etapa 3b
Etapa 3b představovala vystěhování posledních 13 obcí. Nejvíce jich bylo
z tehdejšího okresu Boskovice a to následujících devět: Housko, Jedovnice,
Kotvrdovice, Kulířov, Lipovec, Marianín, Molenburk, Rogendorf a Senetářov. Tři
obce: Krásensko, Podomí a Ruprechtov z okresu Vyškov a Baldovec z okresu
prostějovského. Po skončení války byl Molenburk přejmenován na Vysočany a
Rogendorf na Krasovou. Vzhledem k průběhu války se obyvatelstvo dotčených
obcí snažilo oddálit nebo alespoň zpomalit harmonogram vysídlování. Výsledkem
jednání na různých úrovních nebylo odložení stěhování na dobu po válce, ale jen
souhlas s rozložením etapy na delší období. Z obcí Podomí a Ruprechtov byla
vystěhována jen část obyvatel, díky vyjednávání a zpomalování stěhování.
Přehled provedeného vystěhování etapy 3b viz Tab. č. 8.
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Tab. č. 8: Přehled vystěhovaných obcí etapy 3b

Počet vystěhovaných:
Obec
domů

rodin

obyvatel

57

75

290

Kulířov

127

154

646

Marianín

29

30

143

Lipovec

228

273

1 228

Kotrvdovice

197

259

1 034

Krásensko

157

205

775

69

98

342

133

168

708

56

81

328

111

168

685

Jedovnice

61

87

234

Podomí

52

74

226

Ruprechtov

37

51

136

1 314

1 723

6 775

do 30. 4. 1944
Baldovec

do 30. 6. 1944

Rogendorf (Krasová)
Senetářov
do 31. 10. 1944
Housko
do 31. 12. 1944
Molenburk (Vysočany)

část do 16. 4. 1945

Celkem
Zdroj: (Mikš, Stryjová 1989)

Po skončení druhé světové války nebylo zcela jasné, co se bude dít
s vysídlenými obcemi, tento problém řešili vystěhovaní obyvatelé, tím že se
samovolně vraceli. Nevrátili se ovšem všichni, někteří lidé zůstali v místech kam
byli přestěhováni, část starších lidí zemřela. Vojenské objekty a prostory byly
obsazeny československou armádou. Stav civilních nemovitostí byl po
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několikaletém využívání ke cvičným účelům bojových jednotek různý, některé
domy byly úplně zničeny. K nejhůře poškozeným vesnicím patřily Krásensko,
Otinoves, Hartmanice, Pařezovice, Studnice a Bousín. Méně škod bylo způsobeno
v obcích vystěhovaných až ke konci války. Škody byly způsobeny samozřejmě i
na polích, loukách a ovocných sadech. Postupně docházelo i k obnově úřadů a
škol na vesnicích. K řešení vzniklých problémů byla v srpnu roku 1945 zřízena
okresní přestěhovalecká komise se zástupci jednotlivých obcí (Mikš, Stryjová
1989).

Tab. č. 9: Celkový přehled vystěhovaných domů, rodin a obyvatel za období 1941
- 1945

Počet vystěhovaných:
Etapa
domů

Rodin

Obyvatel

1a

563

699

2 887

1b

386

498

1 967

2

665

908

3 256

3a

760

957

3 671

3b

1 314

1 723

6 775

Celkem

3 688

4 785

18 556

Zdroj: (Mikš, Stryjová 1989)
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9.

Závěr
Diplomová práce je zpracovaná jako přehled historického osídlení

Drahanské vrchoviny s důrazem na nejdůležitější období. V úvodní části je
uvedená geografická charakteristika zájmového území, která přibližuje daný
region z více hledisek. Samotný vývoj osídlení je popsán jak pro širší území
Moravy, tak zaměřený na vymezené území. V textu jsou dále zachyceny tendence
platné pro tehdejší Evropu, bez jejichž uvedení by byla problematika ve
zkoumaném teritorium vytržená z kontextu. Popsán je intenzivní nástup
kolonizace v prostředí vrchoviny, který sebou přinášel nejen zakládání nových
sídel v krajině, která byla do té doby lidskou činností téměř nedotčená, ale i
pokrokové postupy týkající se zemědělství, staveb i společenských a právních
norem. Ze zmínek v literatuře se podařilo zachytit celkem 70 kolonizačních
vesnic, které zanikly na území Drahanské vrchoviny. Protože je Drahanská
vrchovina specifická, v relativním i absolutním vyjádření zanikání středověkých
osad vysoce překračuje průměrné hodnoty, je nutné uvést důvody vedoucí k tak
masivnímu pustnutí zdejších sídel. Obecně v literatuře i odborníky jsou uznávané
příčiny pustnutí válečné konflikty a s nimi spojené negativní následky na vesnický
život, nátlak feudálů na poddané, který někdy vyústil v jejich zběhnutí jinam.
Dále epidemie nemocí a neválečné pohromy jako jsou záplavy, samovolné požáry
atd. Současně je důležité uvědomit si zničující vliv předimenzované kolonizace na
přírodní prostředí, spojený s vysokým odlesněním krajiny, kdy si sám člověk
znehodnotil svůj životní prostor a řešením bylo přemístění se na jiné místo. Je
pravděpodobné, že příčiny pustnutí nebyly izolované a docházelo k jejich
kumulaci. Přesné příčiny zániku osídlení může odhalit až archeologický výzkum,
který však nebyl na většině lokalit proveden. Lze tedy jen předpokládat.
Další zpracované období již zasahuje do moderních dějin a popisuje
vysídlení obyvatelstva velké části Drahanské vrchoviny během 2. světové války,
jejichž vesnice se staly součástí výcvikového prostoru německé armády.
Jedním z cílů této práce bylo zdokumentování a zachycení dnešního stavu
reliktů historického osídlení Drahanské vrchoviny. Což se podařilo u většiny
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zaniklých osad. Výstupem této části je přiložená fotodokumentace. Kde je to
možné, je zajímavé porovnat aktuální stav reliktů se stavem relativně nedávným,
popsaným především v pracích prof. Černého.
Na základě rozhovorů s odborníky na dané téma i nadšenci, kteří provádějí
povrchový průzkum ve svém volném čase, je téměř jisté, že zpracovaný výčet
není úplný a konečný. V lesích Drahanské vrchoviny jsou ještě místa
poznamenaná osídlením člověka, která na své objevení a prozkoumání teprve
čekají.
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10. Resume
The subject of diploma work is to map historical settlement in Drahanská
vrchovina. This theme was discussed with experts in this subject matter.
Drahanská vrchovina is area located in the northeast of Brno. Its extent is 1180
km2. Introduction chaps describe geomorphology, geology, hydrology, climate
and biological conditions of this region. Followed by structure of settlement,
industries, agricultural and social services.
Next part treats of a rise of the human settlement, in this district. Progression
of settlement was slow and concerned just in the border parts or locations, where
mineral commodities have been extractioned and processed. Explosion increase
has been recorded in the Middle Ages. The peak of the colonizing process was
from 13th till 14th century. The area of Drahanská vrchovina was covered by
forest except little parts before the Middle Ages colonization,.
Most intense disappearance of villages started during 15th and first half of
16th century. I have found in literature 70 Middle Ages villages which died in
Drahanská vrchovina. Reasons for disappearing were wars through whole period,
escapes of serfs from villages to the new growing cities. Next reasons might have
been epidemics, fires and floods. Very important was also violation of ecological
balance of landscape, because of grubbing forest. Result was destroyed
environment and barrenness of land. Rigorous determination of reasons may be
given by archaeological research. Which, however, wasn't performed at most of
localities.
Next chapter describes resettling of residents during World War 2, because
of training area for German army.
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